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Behandling af høringssvar

33 Struer - Lemvig
Høringsforslag

Udkastet til nye køreplaner gældende fra køreplanskiftet juni 2022 tager
i store træk udgangspunkt i den betjening, der allerede findes i dag mellem Struer og Lemvig, men kørslen er justeret, så der opnås en mere
harmonisk og ensartet betjening.
Flere afgange, som i nuværende køreplan kun kører på skoledage, er
udvidet til at køre alle hverdage, så der opnås et mere ensartet tilbud på
alle hverdage. På søn- og helligdage er der færre afgange for at sikre en
bedre kapacitetsudnyttelse og tilpasning til den faktiske benyttelse.
Natbus
Tilbuddet om natbus i 4 weekender op til jul nedlægges med køreplanen
gældende K22 pga. lav benyttelse.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar.
1) Ønske om øget betjening/justering af afgangstider

Sagsbehandling

Høringssvaret er fra Nr. Nissum Seminarium og HF, der ønsker rute 33
tilpasset 2. mødetid kl. 9.00 og sluttid kl. 13.35. De ønsker forbindelse
både til/fra Struer og Lemvig de nævnte tidspunkter.
Den nye køreplan for rute 33 er koordineret med tog i Struer, hvor der
er forbindelser til/fra Holstebro/Herning, Aarhus og i et vist omfang også
Thisted. Hvis rute 33 skal passe til de oplyste ringetider, vil det få konsekvenser for de planlagte forbindelser med togene. Nr. Nissum Seminarium og HF har også studerende, som bor længere væk, og Midttrafik
antager, at nogle af dem også benytter tog til en del af deres rejse.
Det er ikke muligt at justere køreplanen, så ønsket imødekommes uden
det får konsekvenser for korrespondancer med tog i Struer og Lemvig.
Et af formålene med ændringerne af rute 33 er at skabe forbindelser
med det øvrige trafiknet, primært i Struer, men også i Lemvig. Disse
forbindelser er også begrundelsen for, at rute 33 er blevet en hovednetsrute.
Jf. tællinger fra efteråret 2021 er der steget 0,8 kunde af i gennemsnit
pr. dag ved Nr. Nissum Seminarium på afgang fra Lemvig kl. 8.30 i

gældende køreplan. Der er steget 10 kunder af på den foregående tur,
der passer med deres første mødetid.
Fra Struer er der tale om 0,5 i gennemsnit pr. dag på den afgang, der
kører fra Struer kl. 8.35. På afgangen til første mødetid er der steget tre
af ved Nr. Nissum Seminarium.
På baggrund af den lave benyttelse dels ved Nr. Nissum Seminarium og
generelt på afgange fra Struer og Lemvig ca. kl. 8.30, kan Midttrafik
ikke anbefale at justere tiderne med dårlige forbindelse med tog i Lemvig og Struer til følge.
Om eftermiddagen er der i forhold til gældende køreplan ikke ændringer
på rute 33, der forringer hjemkørslen fra Nr. Nissum Seminarium efter
ringetid kl. 13.35.
Midttrafik vil opfordre Nr. Nissum Seminarium til at justere deres ringetider, så de passer bedre med bustiderne. I den forbindelse vil der også
blive gjort opmærksom på, at togene i Struer er prioriteret. Denne prioritet vil også være til gavn for de af skolens studerende, der bor længere væk.

Beslutning

Det anbefales at fastholde høringskøreplanen.
Eventuelle mindre tilpasninger vil kunne forekomme efter høringsbehandlingen, fx mindre tilpasninger i rutens køretider og afgangstider.
Region Midtjylland har besluttet at fastholde høringskøreplanen.
Natbus
Region Midtjylland har også besluttet at tilbyde natbuskørsel op til julen
2022. Køreplan for natbuskørsel bliver offentliggjort inden udgangen af
august måned.
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