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Behandling af høringssvar

64 Viborg – Vammen - Hobro
Høringsforslag

Afgangen fra Vammen til Viborg Rtb. kl. 6.45 på skoledage nedlægges
pga. lav benyttelse.
For at give en bedre fordeling af kørslen på skolefridage vil afgangene
kl. 10.35 fra Hobro og kl. 12.55 fra Viborg ændres til kun at køre skoledage. Afgangene kl. 11.45 fra Hobro og kl. 11.50 fra Viborg ændres til
at køre alle hverdage.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 6 høringssvar.
1) Ønske om justering af afgangstid (3 høringssvar)
2) Utilfredshed med høringsforslaget (2 høringssvar)
3) Ønske om ændret ruteforløb (1 høringssvar)

Sagsbehandling

Ad 1)
1 kunde ønsker at ankomst til Viborg kl. 7.35 rykkes 20 min.
1 kunde ønsker at ankomst til Viborg kl. 7.40 rykkes til senere.
Ankomst til Viborg er kl. 7.36/7.40 er bl.a. af hensyn til mulighed for at
komme videre til uddannelser ude i byen og kan derfor ikke justeres
uden det går ud over øvrige kunder.
1 kunde ønsker at afg. 15.40 rykkes ca. 30-40 min frem til ca. 15.10.
Afgangen er tilpasset ringetider på Viborg Gymnasium.
Afgangen har i dag ca. 25 kunder.
Afgangen hænger sammen med forudgående tur fra Hobro kl. 14.20,
der er tilpasset ringetider på ungdomsuddannelser i Hobro.
Ad 2)
2 kunder udtrykker utilfredshed med nedlæggelsen af afgangen kl. 6.45.
Jf. tidligere passagertællinger har der været lav passagerbenyttelse på
afg. kl. 6.45.
Midttrafik vurderer, at passagergrundlaget fortsat er begrænset.
Ad 3)
1 kunde ønsker, at ruten kører gennem Nørre Onsild på afgangen 6.38
fra Hobro.
Det er ikke muligt at justere ruteforløbet, som ønsket, uden væsentlige
konsekvenser for øvrige kunder på øvrige afgange. Ønsket kan ikke
imødekommes.

Beslutning

Det anbefales at fastholde høringskøreplanen.
Eventuelle mindre tilpasninger vil kunne forekomme efter høringsbehandlingen, fx mindre tilpasninger i rutens køretider og afgangstider.
Viborg Kommune og Region Midtjylland har besluttet at fastholde høringskøreplanen.
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