Behandling af høringssvar

Holstebro: 4 Mejrup via Viborgvej, Parkvej og Sletten
Høringsforslag

Kører en gang i timen alle hverdage i tidsrummet kl. 6.35-17.10. En afgang om morgenen kører via Rolf Krake Skolen.
For flere afgange mellem Holstebro og Mejrup kan der henvises til ny
rute 28 Holstebro-Viborg, som i løbet af efteråret 2022 vil blive kørt
med busser med lav indstigning.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 4 høringssvar
1) Manglende korrespondance mellem linje 1 og linje 4
2) Forslag om sammenlægning af linje 8 og 4 samt ændret linjeføring
3) Ønske om genetablering af stoppested ved plejehjemmet på Mellemtoft
4) Lang gangafstand til rute 28 Holstebro-Viborg, hvis lørdagskørsel
nedlægges.

Sagsbehandling

Ad 1) Kunden rejser fra Danagården til Parkvej, og gør opmærksom på,
at linje 4 kører i minuttal 10 og linje 1 er først inde på Holstebro Trafikterminal i minuttal 11.
Det er ikke muligt at justere, hverken line 1 eller linje 4, så der kan opnås en ”sikker” forbindelse på Holstebro Trafikterminal. Som et alternativ kan der opnås forbindelse ved Nørreportcentret. Her ankommer linje
1 tre minutter før linje 4 kører. Der er ca. 170 meter mellem de to stoppesteder. Jf. google maps tager det 2 minutter at gå denne strækning.
Midttrafik vurderer, om der kan justeres med 1-2 minutter, så der er lidt
bedre tid til omstigning ved Nørreportcentret.
Ad 2) Hvis forslaget er korrekt forstået, så foreslår kunden, at linje 4 og
8 slås sammen, hvor linjeføringen mod Mejrup er via Enghavevej/Viborgvej og via Lægårdvej/Hornshøj fra Mejrup mod Holstebro Trafikterminal.
Midttrafik har ikke vurderet forslaget yderligere, da linje 8 er foreslået
nedlagt, og som følge heraf ikke indgår i den planlagte kørsel.
Ad 3) Der gøres i høringssvaret opmærksom på, at bybussen tidligere
har betjent plejehjemmet på Mellemtoften, og at der er vendepladsmulighed på stedet.

Gangafstanden mellem Hyldgården og stoppestedet på Mellemtoft er ca.
450 meter. Midttrafik vurderer, at køretiden skal forøges med 3-4 minutter ekstra, hvis ønsket skal imødekommes. Midttrafik har ikke undersøgt, om det stadig er muligt at benytte pladsen ved Hyldgården til at
vende på. Der er plads i køreplanen til at forlænge ruten som ønsket.
Men det får dog den konsekvens, at ønsket under Ad 1) ikke kan imødekommes.
Ad 4) Det er oplyst, at det drejer sig om Hasselurten. Rute 28 har et
stoppested på Viborgvej ved Sletten. Der er mellem stoppestedet Hasselurten/Parkvej og Sletten/Viborgvej ca. 500 meter. Jf. tællinger fra efteråret 2019 har der været ca. 2 kunder i gennemsnit pr. dag ved
nævnte stoppested.

Beslutning

Holstebro Kommune har besluttet at fastholde høringsforslaget.
Ad 1) Hverken linje 1 eller 4 kan justeres, så der opnås bedre tid til omstigning ved Nørreport.
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