
Behandling af høringssvar 

 

61 Viborg – Aalestrup - Aalborg 

 

Høringsforslag Ændringsforslaget til regionalrute 61 mellem Viborg og Aalborg er en del 

af nyt regionalrutenet i Midt- og Vestjylland.  

 

Udkastet til nye køreplaner gældende fra køreplanskiftet juni 2022 tager 

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

lem Viborg og Aalborg. 

 

Rute 960X omlægges til ny rute 61, som kun betjener strækningen mel-

lem Aalborg og Viborg. Nuværende lokalrute 760 nedlægges, hvor af-

gange flyttes til rute 61. Strækningen mellem Aalborg og Viborg betje-

nes dermed kun af ét standsende system med grundlæggende timesdrift 

omkring myldretid og 2 timers drift udenfor myldretid. Rute 61 udvides 

med i alt 5 stoppesteder i Viborg Kommune, samtidig nedlægges 3 stop-

pesteder, der før var betjent af rute 760. Betjeningsomfanget er stort 

set uændret. 

 

Kunder, der rejser på tværs af Viborg mellem Aalborg og Silkeborg, skal 

fremover skifte mellem rute 61 og rute 60 i Viborg. I omlægningen af 

ruterne har der været fokus på gode korrespondancer. Læs mere om 

rute 60 her. 

Høringssvar Midttrafik har modtaget 12 høringssvar. 

 

1) Forslag om ændret buskapacitet (4 høringssvar) 

2) Generel utilfredshed med høringsforslaget (4 høringssvar) 

3) Ønske om justering af afgangstid (2 høringssvar) 

4) Uspecifikt høringssvar (1 høringssvar) 

5) Ønske om tilpasning til ringetider (2 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 

4 kunder bemærker at der i dag kører 2 busser om morgenen fra Møl-

drup/Løvel/Bjerregrav til Viborg. 1 kunde bemærker, at der er over-

fyldte bussen om eftermiddagen. 

 

Der er indsat ekstra bus på morgenafgangen til Viborg, så der er sikret 

den nødvendige kapacitet. Passagertællingerne viser umiddelbart ikke et 

behov for ekstra bus på eftermiddagsafgangene, men Midttrafik følger 

løbende kapaciteten og indsætter om nødvendigt ekstra busser. 

 

Ad 2)  

4 kunder udtrykker generel utilfredshed med høringsforslaget. 
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2 kunder er utilfredse med, at der sker ændringer på strækningen mel-

lem Møldrup og Viborg. 1 kunde ønsker at betjeningen ændres til 

samme forløb som rute 59 havde før ruten blev nedlagt i sommeren 

2019. 1 kunde fra Roum er utilfreds med høringsforslaget. 

 

På strækningen omlægges nuværende rute 960X til en ordinært stand-

sende regionalrute 61. Betjeningsniveauet på strækningen er stort set 

det samme, som i nuværende køreplaner.  

Fra Roum Kirke er der forskellige rejsemuligheder med rute 265 og 766. 

På de større rejsetidspunkter sker der ingen ændringer og forbindelsen 

til Roum er derfor uændret. 

 

Ad 3) 

1 kunde bemærker, at der kun er afgang fra Bjerregrav til Viborg kl. 6 

og 8.53.  

 

I høringskøreplanen er der afgang fra Bjerregrav kl. 6.00, 7.05, 7.39 og 

8.39. 

 

1 kunde ønsker afgang fra Viborg lige efter kl. 15.00.  

 

I høringskøreplanen er der afgang kl. 15.40. 

Afgangstidspunktet omkring kl. 15.40 er tilpasset, så det er muligt at 

komme fra Viborg Gymnasium og videre med rute 61.  

 

Ad 4) 

1 kunde har indsendt en ikke konkret kommentar. 

 

Ingen videre sagsbehandling nødvendig.  

 

Ad 6) 

1 kunde ønsker forbindelse fra Bjerregrav til Viborg til mødetid kl. 8. 

 

Rute 61 har afgang fra Bjerregrav kl. 7.05 med ankomst i Viborg 7.35, 

hvilket giver mulighed for videreforbindelse til uddannelsessteder rundt i 

Viborg til mødetid om morgenen. Ankomsttidspunktet fastholdes.  

 

1 kunde ønsker forbindelse fra Viborg til Bjerregrav ved afsluttet skole-

dag kl. 15.00 

 

Rute 61 har planlagt afgang fra Viborg kl. 15.40, hvor det er muligt for 

elever fra uddannelsessteder rundt i Viborg at opnå videreforbindelse. 

Det er derfor ikke muligt at rykke afgangen til at afgå tidligere.  
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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.  

 

 


