
Behandling af høringssvar 

 

29 Holstebro – Feldborg 

 

Høringsforslag Udkast til nye køreplaner gældende fra køreplanskiftet juni 2022 tager 

udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem 

Holstebro og Viborg. 

 

På strækningen Holstebro-Mejrup-Skave og Holstebro-Haderup indgår 

rute 29 som en del af betjeningen på skoledage, hvor rute 28 og 29 til-

sammen giver halvtimesdrift om eftermiddagen. Formålet med rute 29 

er, at sikre at unge fra Feldborg og Hodsager kan komme til/fra uddan-

nelse i Holstebro.  

 

Strækningen mellem Holstebro og Viborg betjenes fremadrettet med ét 

standsende system – rute 28 - med tilnærmelsesvis timesdrift på hver-

dage morgen og eftermiddag. På øvrige tidspunkter kan der være op til 

to timer mellem afgangene. Herudover vil der være nogle lynafgange 

mod Viborg om morgenen.  

 

Omlægningen betyder, at rute 928X nedlægges, men til gengæld får 

rute 28 flere afgange på strækningen mellem Holstebro og Viborg, så 

kunder vil opleve stort set samme betjeningsomfang, som i dag. Kun-

der, der rejser på tværs af Viborg, skal fremover skifte bus. 

   

Høringssvar Midttrafik har modtaget 8 høringssvar 

 

1) Ønske om øget betjening (4 høringssvar) 

2) Ønske om justering af afgangstider (4 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 

Der bliver gjort opmærksom på, at den planlagte kørsel kun dækker 

skolebørnenes behov og der efterspørges kørsel mellem Feldborg og 

Holstebro på skolefridage. Der er to henvendelser fra kunder samt fra 

Hodsager og Omegns Borgerforening, der har afgivet svar sammen med 

Skolebestyrelsen for Aulum-Hodsager Skole.  

 

Herudover har Herning Kommune og Holstebro Kommune afgivet fælles 

høringssvar, hvor de skriver, at de ikke kan acceptere forringelserne i 

den kollektive trafik i Feldborg/Hodsager området. Der bliver henvist til 

mobilitetsprojektet i Herning Kommune, hvor Herning Kommune gen-

nem borgerinddragelsen er blevet gjort opmærksom på behovet for 
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kollektiv trafik til og fra job. De to kommuner foreslår at supplere bus-

betjeningen med Flexbus.  

 

Kørslen på skolefridage er foreslået nedlagt pga. lav benyttelse, jf. pas-

sagertal fra uge 42 i 2021. Fra Holstebro mod Feldborg har der i alt væ-

ret i 4 påstigere og fra Feldborg mod Holstebro har der været i alt 7 på-

stigere. Det er under to kunder i gennemsnit pr. afgang. Med den lave 

benyttelse er der efter Midttrafiks vurdering ikke tilstrækkeligt kunde-

grundlag for at oprette buskørsel på skolefridage. Flexbuskørsel kunne 

være et alternativ, eventuel til/fra Aulum, hvor der kører tog både til og 

fra Herning og Holstebro inden for 15 minutter. Det vil sige samme rute-

føring som lokal rute 140 Aulum-Hodsager-Feldborg, der også kun kører 

på skoledage.  

 

Flexbus kunne også være løsningen til at dække eventuelle ”huller” i be-

tjeningen på skoledage. Rute 140 er på skoledage et supplement til rute 

29, da den i nogen grad er koordineret med tog i Aulum.  

 

Midttrafik vurderer sammen med Herning Kommune mulighederne med 

rute 140 og Flexbus. Der bliver også arbejdet med en løsning til Flexbus 

på rute 140 på skolefridage, så borgere fra Feldborg og Hodsager også 

får forbindelser på skolefridage til/fra Holstebro og Herning.  

 

Ad 2) 

Der bliver gjort opmærksom på, at de planlagte hjemkørsler fra Holste-

bro kl. 14.10 og 15.10 er for tidlige i forhold til både uddannelse og job. 

Det er ikke muligt at nå en bus kl. 15.15, nå de først slutter på Døesvej 

kl. 15.00.  

 

Midttrafik justerer, så det er muligt at komme med rute 29 mod Hodsa-

ger og Feldborg, når UCH har fri kl. 13.50 og 15.00. Der er brug for mi-

nimum 20 minutter fra ringetid til busafgang fra Holstebro Trafiktermi-

nal, og det er også en forudsætning, at der også er en busforbindelse 

mellem Døesvej og Holstebro Trafikterminal. På Holstebro Gymnasium 

ringer det ud kl. 13.10 og 14.50. Når det ringer ud på Holstebro Gymna-

sium kl. 13.10, skal de vente til kl. 14.10, inden de kan komme hjem. 

Som alternativ kan de benytte rute 28 kl. 13.40 til Haderup og skifte til 

rute 140 mod Feldborg og Hodsager kl. 14.28. 

 

Det er af hensyn til andre bindinger ikke muligt at køre senere med de 

to busser, og der er ikke ledige busser, der kan køre senere afgange på 

rute 29. Første mulighed er ca. kl. 17.20.  

 

Rute 28 har en afgang fra Holstebro kl. 16.15, og med ankomst i Hade-

rup kl. 16.48. Rute 140 kører mod Feldborg og Hodsager kl. 16.50, og 

med en mindre justering af rute 140 vil der kunne opnås en forbindelse.  
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Beslutning Det anbefales at fastholde høringskøreplanen. 

Eventuelle mindre tilpasninger vil kunne forekomme efter høringsbe-

handlingen, fx mindre tilpasninger i rutens køretider og afgangstider.  

 

Region Midtjylland har besluttet at fastholde høringskøreplanen.  

 

Ad 1) Der er planlagt lokale løsninger med rute 140 mellem Haderup og 

Aulum, der imødekommer ønskerne om flere afgange.  

 

 

 


