
Behandling af høringssvar 

 

1A Flyvervej/Platanvej - Glarbjergvej - Busterminalen - Kristrup/Vo-
rup - Storcentret 
 

Høringsforslag Linje 1A omlægges, så afgangene fra Platanvej altid kører via Kristrup til 
Randers Storcenter og afgange fra Flyvervej altid kører via Vorup til 
Randers Storcenter. 
Herudover ændres ruteforløbet omkring Tritonvej/Merkurvej, mellem kl. 
8 og 18, således at de kun betjenes i den ene retning, det betyder, at 
når man skal til Tritonvej/Merkurvej, skal man tage afgange via Vorup, 
da bussen fortsætter fra Randers Storcenter til Tritonvej/Merkurvej. 

Høringssvar Midttrafik har modtaget 22 høringssvar  
1) Ønske om ændret ruteforløb (20 høringssvar) 
2) Øvrige henvendelser (1 høringssvar) 
3) Ønske om øget betjening (1 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 9 kunde ønsker betjening af Tritonvej/Merkurvej i begge retnin-
ger, da skolebørn fra Kristrup- og Tirsdalens skole ellers ikke kan 
komme hjem. 
 
Linje 15 kører fra Kristrup- og Tirsdalens skole til Tritonvej/Merkurvej, 
så det er stadig muligt, at komme hjem fra skole. 
 
1 kunde ønsker linjen omlagt, så den betjener Hadsundvej i stedet for 
Mariagervej og kører til Føtex på Mariagervej. 
 
Føtex på Mariagervej betjenes af rute 235, hvis man ønsker at handle i 
Føtex fra Hadsundvej, kan linje 4 benyttes til Føtex ved Busterminalen. 
 
5 kunde ønsker betjening af Tritonvej/Merkurvej i begge retninger, så 
man kan komme til og fra Storcentret. 
 
Storcentret betjenes fortsat i begge retninger, men fra forskellige stop-
pesteder, med en max. gangafstand på 200 meter.  
 
1 kunde klager over at det ikke er muligt at møde kl. 8.30 på Tradium. 
 
Dubleringsbusserne vil fortsat betjene Tradium, så det er fortsat muligt 
at møde til kl. 8.30. 
 
1 kunde klager over at det ikke er muligt at komme til Tritonvej/Merkur-
vej før efter kl. 18. 
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Det vil fortsat være muligt at komme til Tritonvej/Merkurvej, ved at 
tage bussen via Vorup og blive i busser, der fortsætter til Tritonvej/Mer-
kurvej. 
 
1 kunde ønsker afgang fra Platanvej kl. 5.27, så det er muligt at møde 
inden kl. 6 på Tirsdalens skole. 
 
Turen fra Flyvervej kl. 5.20 kunne starte på Platanvej. 
 
1 kunde klager over at Netto på Mariagervej ikke længere betjenes. 
 
Stoppestedet Glarbjergvej/Mariagervej betjenes af 1A hvert 10. min, 
hvorfra der er 250 meter til Netto. 
 
1 kunde ønsker forbindelse mellem Flyvervej og Randers Sygehus. 
 
Det er ikke muligt at omlægge 1A. Der henvises til at benytte 1A til Fi-
skergade/Busterminalen og skifte til 2A, der kører til Randers Sygehus. 
 
Ad 2) 1 kunde ønsker at linje 1A deles op i 2 dele (1A og 1B) så det er 
lettere at se hvilken bus, der kører via Vorup og Kristrup. 
 
Det har før været oppe at vende, men erfaringerne fra Aarhus, hvor der 
har været A-busser i mange år, viser at det for langt de fleste kunder er 
nemmere at overskue en køreplan, frem for 2 køreplaner. 
 
Ad 3) 1 kunde ønsker øget betjening af Flyvervej. 
 
Flyvervej betjenes hvert 20. min, hvilket ligger indenfor de servicemål 
Randers Kommune har vedtaget. 

  

Beslutning Ad 1) 
Linje 1A ændres ikke ved Tritonvej/Merkurvej, til gengæld ændres linje-
forløbet ved Hans Bojes Allé, som ikke længere betjenes, da linjen om-
lægges til Grenåvej for at sikre bedre rettidighed på linjen. 
 
Det har ikke været muligt at starte afgang kl. 5.20 ved Platanvej, da kø-
replanen er ændret så Platanvej er koblet sammen med Kristrup og der 
er direkte forbindelse, desværre først med ankomst 6.28. 
 
Ad 2) 
Køreplanen ændres ikke 
Ad 3) 
Der indsættes ikke flere ture fra Flyvervej. 

 


