
Behandling af høringssvar 

114 Hammel - Aarhus 

 

Høringsforslag Ruten har ikke været i høring. 

Høringssvar Midttrafik har modtaget 5 høringssvar indeholdende et eller flere emner. 

1) Ønske om justering af afgangstider (12 høringssvar) 

2) Ønske om tilpasning til andre ruter (1 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad1) 

4 kunder ønsker en afgang fra Hammel kl. 23.15 på alle dage af hensyn 

til arbejdstider på Hammel Neurocenter. 

 

Afgangen fra Hammel kl. 23.01 rykkes til kl. 23.14 alle dage. 

 

1 kunde ønsker, at afgangen i weekenden fra Hammel kl. 15.01 flyttes 

til kl. 15.15 eller 15.30 af hensyn til arbejdstider på Hammel Neurocen-

ter. 

 

Midttrafik vurderer, at det vil have negative konsekvenser for afgangens 

øvrige kunder, hvis afgangen flyttes. 

 

4 kunder ønsker en afgang i weekenden med ankomst i Hammel senest 

kl. 7.15 af hensyn til arbejdstider på Hammel Neurocenter. 

1 kunde ønsker en afgang i weekenden med ankomst til Hammel kl. 

13.45 af hensyn til arbejdstider på Hammel Neurocenter. 

1 kunde ønsker en afgang i weekenden med ankomst til Hammel kl. 

14.45 af hensyn til arbejdstider på Hammel Neurocenter. 

1 kunde ønsker en afgang i weekenden fra Hammel kl. 21.45 af hensyn 

til arbejdstider på Hammel Neurocenter. 

 

Det er ikke muligt inden for de nuværende økonomiske rammer at ind-

sætte ekstra afgange til rute 114. Midttrafik vurderer, at kundegrundla-

get for indsættelse af ekstra afgange i weekenden tilpasset specifikt til 

arbejdstiderne på Hammel Neurocenter er begrænset. 

 

 

Ad2) 

1 kunde ønsker, at rute 114 og bybuslinje 14 koordineres, således der 

er 30 minutter mellem afgangene om aftenen fra Aarhus til Sabro. 

 

Afgangene om aftenen på rute 114 flyttes, så de fremover afgår i minut-

tal 00 fra Aarhus Rutebilstation. 
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Beslutning Justeringer på ruten imødekommes som angivet i sagsbehandlingen. 

 

 

  

  

 


