Behandling af høringssvar
3A og 3B Snejbjerg
Høringsforslag

Mellem Herning og Snejbjerg kører bussen som vi kender den i dag via
Kousgaards Plads, Torvet, og Vestergade. I den nye køreplan kører
bussen også den vej mod Herning Station. Der er ændret lidt på
linjeføringen i den sydlige del af Snejbjerg. I Snejbjerg kører bussen to
veje rundt:
Linje 3A Herning Station-Sydgaden-MunkegårdskvarteretNørretanderupvej-Ørskovvej-Engbjerg-Herning Station
Linje 3B Herning Station-Sydgaden-Engbjerg-ØrskovvejNørretanderupvej-Munkegårdsvarteret-Herning Station
Med linje 3A og 3B er der sammenlagt to afgange i timen på hverdage i
dagtimerne. Aften og weekend er det kun linje 3A, som kører med en
afgang i timen.
Det bliver herved muligt for mange kunder at opnå rejsetidsbesparelse
mellem Snejbjerg og Herning, samt muligt at rejse internt rundt i
Snejbjerg.
Eksempel på tidsbesparelse:
Der kan opnås en tidsbesparelse på 7 minutter fra Munkegårdskvarteret
til Herning ved at vælge 3B frem for 3A. Fra Herning til Engbjerg er der
tale om en tidsbesparelse på 5 minutter ved at vælge 3B frem for 3A.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 4 høringssvar
1) Stoppested ved Munkegårds Alle
2) Flytning af stoppestedet på Agerbjerg
3) Ønske om senere afgang
4) Positiv indstillet for den nye køreplan

Sagsbehandling

Ad 1) Linje 3 har nu og vil fortsat have stoppested på Studsgårdvej ud
for Munkegårds Alle som der forespørges.
Ad 2) Kunden foreslår, at stoppestedet på Agerbjerg flyttes længere
mod syd tættere på Toftbjerg og stien mod Solbjerg. Herning Kommune
etablerer et nyt stoppested på Toftbjerg (nordsiden af vejen), og
stoppestedet kommer til at ligge så tæt op ad Solbjerg som muligt.
Ad 3) Der er ønske om en senere afgang i stil med kl. 22.30 som i
gældende køreplan. En afgang kl. ca. 22.30 giver mulighed for, at man
kan deltage i arrangementer, som slutter i Herning kl. 22.00. Det er
muligt at ændre afgang kl. 21.55, så den kører ca. 22.30.
Ad 4) Til orientering.

Økonomi ved
Sagsbehandling

Ingen

Arbejdsgruppens
anbefaling

At der arbejdes videre med den planlagte kørsel for linje 3 Snejbjerg.
Ad 3) Planlagt afgang kl. 21.55 ændres til ca. 22.30.

Beslutning

