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Behandling af høringssvar
For strækningen Herning-Videbæk-Ringkøbing:
15 Herning-Videbæk-Ringkøbing og 952X Ringkøbing-Herning-Aarhus
Høringsforslag

Strækningen bliver fremover kun betjent af rute 15 Herning-VidebækRingkøbing. Ruteføringen er ensartet, dog er der enkelte afgange på
skoledage, der kører via Vasevej i Ringkøbing. Der køres via Snejbjerg,
hvor industriområdet øst for Snejbjerg også bliver betjent. I Herning
kører rute 15 via Dalgasgade. Betjeningen af Vestergade foreslås
nedlagt.
På hverdage er der timesdrift, dog med tilnærmelsesvis halvtimesdrift
morgen og eftermiddag. Aften og weekenden er der to timedrift.
I Herning er der på mange afgange forbindelse med rute 124 til/fra
Aarhus inden for 5-10 minutter. I Herning er der også forbindelse med
tog til/fra Vejle og Holstebro.
I Ringkøbing er der enkelte daglige forbindelser til/fra Hvide Sande med
rute 580.

Økonomi og fakta

Strækningen Herning-Ringkøbing er jf. Midttrafiks Trafikplan en
hovednetsstrækning. På en hovednetsstrækning er der minimum
timedrift i dagtimerne på hverdage, hvor der i myldretid tilstræbes
halvtimesdrift. Aften og weekend er der ca. to timedrift.
Betjeningsniveau i høringskøreplanen for K21 og køreplaner for K20
(2020/2021 i parentes):

15 HerningRingkøbing
952X HerningRingkøbing
15 RingkøbingHerning
952X RingkøbingHerning

Skoledage
24 (13)

Skolefridage
21 (11)

lørdage
9 (3)

Søn- og
helligdage
10 (2)

0 (12)

0 (11)

0 (7)

0 (8)

24 (11)

21 (8)

9 (3)

10 (2)

0 (14)

0 (14)

0 (7)

0 (8)

Jf. rutegraferne, der er udarbejdet i forbindelse med Trafikplanarbejdet
og 8 kommuners-samarbejdet er det gennemsnitlige maksimale antal
daglige kunder mellem Herning og Ringkøbing hen over ruteforløbet op
til 65 på rute 15 og op til 100 på rute 952X.
Rute 15 kører i Herning via Vestergade og Dalgasgade, hvor
stoppestedet Dalgasgade og Vestergade/Lykkesvej (tættest på
gågaden) er de mest benyttede stoppesteder (der er tale om ca. 11
kunder om dagen i hver retning).
Der er yderligere to stoppesteder på Vestergade, der benyttes i mindre
grad (samlet ca. 5 kunder pr. dag i hver retning). I høringsforslaget
kører rute 15 via Dalgasgade, så kunderne fortsat har mulighed for at
komme på/af bussen tæt på gågaden. Stoppestedet i Dalgasgade ligger
ca. 500 meter fra Herning Station og også ca. 500 meter fra
stoppestedet Vestergade/Lykkesvej.

Med det formål at gøre rute 15 attraktiv for jobpendlere kører rute 15
via Snejbjerg, så industriområdet øst for Snejbjerg bliver betjent.
Høringssvar

Midttrafik har modtaget ca. 140 høringssvar til ruterne 15 og 952X.
Herudover er der modtaget høringssvar fra Herning Kommune og
Ringkøbing-Skjern Kommune til både rute 15 og 952X.
Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) anmoder Midttrafik om at
genoverveje forslaget om nedlæggelse af X-busforbindelsen mellem
Ringkøbing og Aarhus. Det er RKSKs opfattelse, at Region Midtjylland
har en samfundsforpligtelse til at tilbyde tidssvarende kollektiv trafik på
tværs af regionen. Desuden opfordrer RKSK til, at en eventuel betjening
af Gødstrup Sygehus bør finde sted i en særskilt dialog mellem Region,
Midttrafik og andre kommuner.
Herning Kommune anmoder Region Midtjylland om at sikre
busbetjening til sygehuset i Gødstrup med rute 15, så sygehusets
opland i vest har direkte forbindelse med kollektiv trafik. Af hensyn til
en direkte forbindelse vest-øst bør rute 952X bevares.
Efter en sortering er der 2 høringssvar, der omhandler rute 15.
1) Ønske om tilpasning til ringetider på Ringkøbing Gymnasium
2) Ønske om ændret ruteføring i Herning (modtaget til rute 952X)

Sagsbehandling

På baggrund af de indkomne høringssvar til rute 952X og Herning
Kommunes høringssvar omhandlende busbetjeningen af Gødstrup har
Region Midtjylland anmodet Midttrafik om at udarbejde nye forslag til
køreplaner, der tilgodeser kunder, som ønsker en sammenhængende
forbindelse mellem Ringkøbing-Aarhus uden busskifte og om at
imødekomme Herning Kommunes ønske om direkte busbetjening
Ringkøbing/Videbæk-Gødstrup.
For rute 15 betyder de nye forslag til køreplaner, at 5 afgange i hver
retning på hverdage kører via sygehuset i Gødstrup. Ankomst- og
afgangstider for disse afgange er om morgenen og eftermiddagen
planlagt, så studerende ved ungdomsuddannelserne (Herning HF/VUC
og SOSU Skolen) på Gullestrupvej og HP Hansens Vej (Herning
Gymnasium) også kan benytte disse afgange og undgå et busskifte på
Herning Station.
Al weekendkørsel mellem Ringkøbing og Herning er planlagt på rute 124
Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus.
Betjeningsniveau i det reviderede forslag til rute 15 Herning-VidebækRingkøbing og rute 124 Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus:

15 HerningRingkøbing
124 AarhusHerningRingkøbing
15 RingkøbingHerning
124 RingkøbingHerning-Aarhus

Skoledage
18 *)

Skolefridage
15 *)

lørdage
0

Søn- og
helligdage
0

10 +(1)

10 + (1)

7 + (1)

8 + (1)

18 *)

16 *)

0

0

12

12

7 + (1)

9

*) Heraf 5 afgange via Gødstrup
Tal i () kun Herning-Ringkøbing og Ringkøbing-Herning

1) Ringkøbing Gymnasium ønsker planlagt afgang fra Ringkøbing Rtb.
kl. 14.52, der kører via Ringkøbing Gymnasium kl. 14.59 lagt senere
med minimum 5-7 minutter, og gerne 10 minutter. De oplyser, at 6.
lektion slutter kl. 15.00, og at de nu sløjfer en pause for at kunne nå
bussen. Ringkøbing Handelsskole ringer ud kl. 14.50.
Det reviderede forslag til rute 15 medfører, at der køres senere fra
Ringkøbing. Der vil være en afgang fra Vasevej ca. kl. 15.15.
2) Ældrerådet i Herning ønsker at bevare ruteføringen via Vestergade i
Herning med rute 15, og begrunder det med, at der ligger et
plejecenter i Vestergade.
Bortset fra stoppestedet ved Lykkesvej bliver de øvrige stoppesteder på
Vestergade benyttet i mindre grad. Jf. tællinger fra efteråret 2019 har
2-3 kunder i gennemsnit pr. dag i hver retning benyttet dette
stoppested.
Vestergade bliver betjent af bybuslinjerne 3 Snejbjerg og 8 Tjørring, der
på hverdage kører to afgange i timen og aften/weekend kører en gang i
timen. Hvis der er kunder til Plejecentret i Vestergade, som ankommer
med rute 15, kan de stige om til linje 3 eller 8 på Herning Station,
alternativt til bybuslinje 3 i Snejbjerg.

Beslutning

Region Midtjylland har godkendt de reviderede forslag til rute 15 og
124. Rute 15 kører via Gødstrup på fem afgange i hver retning på
hverdage. På disse afgange kører rute 15 i Herning via HP Hansens Vej,
Nørregade og Kousgaards Plads.

