
Behandling af høringssvar 

 

928X Holstebro – Viborg - Randers 
 

Høringsforslag Udkast til nye køreplaner gældende fra køreplanskiftet juni 2022 tager 

udgangspunkt i en ny overordnet betjeningsstruktur i korridoren mellem 

Holstebro og Viborg. 

 

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. På strækningen Holstebro-Mejrup-Skave og Holste-

bro-Haderup indgår rute 29 som en del af betjeningen på skoledage, hvor 

rute 28 og 29 tilsammen giver halvtimesdrift om eftermiddagen. 

 

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. Kunder, der rej-

ser på tværs af Viborg, skal fremover skifte bus. 

 

Høringssvar Midttrafik har modtaget 5 høringssvar 

 

1) Ønske om justering af afgangstider (4 høringssvar) 

2) Ønske om ændret ruteforløb (1 høringssvar) 

3) Øvrige henvendelser (1 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 

1 kunde ønsker afgang fra Randers til Øster Bjerregrav, der passer til 

endt skoledag kl. 13.20.  

 

Rute 928X nedlægges og der henvises i stedet til ny rute 62. Midttrafik 

undersøger og implementerer, hvis muligt.  

 

1 kunde ønsker forbindelse fra Øster Bjerregrav til Randers om morgenen 

med ankomst til ringetid kl. 8.00 

 

Rute 928X nedlægges og der henvises i stedet til ny rute 62. Midttrafik 

undersøger om implementerer, hvis muligt.  

 

 

1 kunde ønsker fortsat forbindelse til Viborg Gymnasium. 

 

Rute 928X nedlægges og der henvises i stedet til ny rute 62, som fortsat 

betjener Viborg Gymnasium om morgenen.  
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1 kunde ønsker forbindelse til Viborg Gymnasium til mødetid kl. 9.00.  

 

Rute 928X nedlægges og der henvises i stedet til ny rute 62.  

 

 

Ad 2) 

1 kunde ønsker lynafgang fra Viborg kl. 6.15.  

 

På de nuværende ruter mellem Viborg og Randers findes en afgang på 

rute 62 fra Viborg mod Randers kl. 6.10 og en afgang på rute 928X kl. 

6.15. Jf. tællinger fra 2019, så benyttes afgangen på rute 62 af i alt ca. 

40 påstigere, mens afgangen på rute 928X benyttes af i alt ca. 4 påsti-

gere. Derfor er afgangen på ny rute 62 kl. 6.15 valgt som standsende af-

gang og ikke som lynbusafgang.  

 

Ad 3)  

1 kunde tilkendegiver, at de benytter ruten mellem Hammershøj og Vi-

borg Gymnasium. 

 

Rute 928X nedlægges og der henvises i stedet til ny rute 62 hvor der fort-

sat er forbindelse mellem Hammershøj og Viborg.  

 

 

Beslutning Region Midtjylland har besluttet at fastholde nedlæggelsen af rute 928X 

og henviser i stedet til rute 28 og 62.  

 

 


