
Behandling af høringssvar 

 

13 Herning – Haderup - Skive 

 

Høringsforslag Udkastet til nye køreplaner gældende fra køreplanskiftet juni 2022 tager 

i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mel-

lem Skive og Herning, men afgange med lav benyttelse er nedlagt. 

 

Ruteføringen på rute 13 ændres, så der i Herning køres via Gullestrup-

vej, HP Hansens Vej og Tingvej/Lillelundvej for at komme tættere på 

uddannelsesstederne. Betjening af Feldborg fortsætter med uændret ni-

veau.  

  

Høringssvar Midttrafik har modtaget 8 høringssvar 

 

1) Ønske om justering af afgangstider (3 høringssvar) 

2) Ønske om øget betjening (2 høringssvar) 

3) Ønske om ændret ruteforløb (2 høringssvar) 

4) Uspecifikt høringssvar (1 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 

Kunden benytter om fredagen rute 13 fra Sunds mod Herning kl. 13.50, 

og den afgang er nedlagt i høringskøreplanen.  

 

Der er foretaget ændringer i afgangene fra Skive for at tilpasse kørslen, 

så den passer med ringetiderne på ungdomsuddannelserne. Rute 53 kø-

rer fra Sunds mod Herning kl. 13.36 og 14.36. Det er ikke muligt at ju-

stere hverken rute 13 eller rute 53 for at imødekomme kundens ønske.  

 

 

Ad 2) 

En pendler oplyser, at han/hun er afhængig af den afgang fra Herning 

der kører mod Sunds kl. 7.40. Denne afgang er foreslået nedlagt. 

 

Rute 53 kører mod Sunds kl. 7.30. Kunden benytter bussen fra Sjæl-

landsgade og kan derfor henvises til rute 53. Jf. passagertal fra efteråret 

2021, har der været fire kunder i gennemsnit pr. dag, der har behov for 

transport længere end til Lillelundvej. Der er to afstigere i Sunds i gen-

nemsnit pr. dag.  

 

Ad 2) 

Umove gør opmærksom på, at der er kunder med til Simmelkær, når de 

kører fra Herning kl. 6.40, og de er med retur igen fra Simmelkær kl. 

16.00. Disse afgange er foreslået nedlagt.  
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De nævnte afgange køres af bussen fra rute 130, der starter og slutter i 

Simmelkær. Der er ikke taget stilling til, hvor længe rute 130 skal fort-

sætte med at køre, hvorfor de nævnte afgange ikke er planlagt i rute 

13.  

 

Jf. passagertællinger fra efteråret 2021 har der været under 0,5 kunde 

til Simmelkær i gennemsnit pr. dag kl. 6.40. Rute 53 kører fra Herning 

kl. 6.35 og betjener strækningen Herning-Sunds. På afgang kl. 16.00 er 

0,2 afstigere i Simmelkær. Rute 13 har i det nye forslag en afgang fra 

Simmelkær kl. 15.42/Sunds kl. 15.52 og rute 53 har afgange fra Sunds 

mod Herning kl. 16.29. På baggrund af den lave benyttelse, er det Midt-

trafiks vurdering, at den planlagte betjening af Simmelkær er tilpasset 

kundegrundlaget.  

 

Ad 3) 

En kunde og Umove er uforstående overfor at rute 13 kører via HP Han-

sens Vej og Gullestrupvej i stedet for Sjællandsgade.  

 

En meget stor del af kunderne på rute 13 er studerende ved ungdoms-

uddannelserne, der ligger på Tingvej, HP Hansens Vej og Gullestrupvej. 

I gældende køreplan er der også enkelte afgange, der kører via Nørre-

gade og Tingvej. En ensartet ruteføring for alle afgange giver en mere 

forståelig køreplan, for både kunder og chauffører. På den baggrund er 

det Midttrafiks vurdering, at den foreslåede ruteføring fastholdes på 

hverdage som minimum. 

 

Midttrafik vil genoverveje, om ruteføringen lørdage og søndage via Sjæl-

landsgade vil give bedre mening. På både rute 13 og 53 er der en af-

gang søndag aften i gældende køreplan, der kører via Tingvej, og for-

målet med denne ruteføring er at betjene Herningsholm Skolehjem. Der 

har i gennemsnit været 2,3 kunder til Tingvej på rute 13, og op til syv. 

På rute 53 har der været 0,9 kunder i gennemsnit og op til tre.  

 

Rute 53 kører på Sjællandsgade.  

 

Ad 4) Kunden oplyser, at han/hun bruger bussen til/fra skole, job og be-

søg. Der er ingen kommentarer i øvrigt.  

  

Beslutning Region Midtjylland har besluttet at fastholde høringskøreplanen.  

 

Ad 3) Lørdage og søndage kører rute 13 via Sjællandsgade. 

 

 

 


