Behandling af høringssvar
140 Aulum – Hodsager – Feldborg - Haderup
Høringsforslag

Der har ikke været ændringsforslag i høring.

Økonomi og fakta

Ingen

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 1 kundehenvendelse til rute 140. Herudover er
der modtaget 2 høringssvar til rute 13 Herning-Haderup-Skive, som
omhandler lokal betjening.
1) Justering af tid for korrespondance med tog fra Holstebro
2) Flere afgange via Feldborg

Sagsbehandling

Ad 1) Der er tale om en kunde, som bor i Hodsager og går på
ungdomsuddannelse i Holstebro. To dage om ugen har hun fri kl. 12.00,
end dag kl. 11.15, men har ikke mulighed for at komme hjem inden kl.
14.15. Kunden kan komme med tog fra Holstebro med ankomst i Aulum
kl. 12.33.
Kundens ønske kan imødekommes ved at senerelægge afgang fra
Aulum kl. 12.25 til ca. kl. 12.40. Justeringen får dog den konsekvens, at
der vil være længere ventetid for kunder, som kommer med tog fra
Herning. Endvidere er det nødvendigt at justere de efterfølgende
afgange.
Hvis der skal foretages en justering er det Midttrafiks forslag, at
afgangene fra Haderup kl. 13.00 og 13.55 slås sammen til en ny tur
Haderup-Aulum. Afgangene fra henholdsvis Hodsager og Feldborg kl.
13.20 og 14.05 foreslås sammenlagt til en ny Aulum-Haderup ca. kl.
13.45, hvor der også vil være forbindelse med tog fra Holstebro kl.
13.33 og tog fra Herning kl.13.17. Herved kan hjemkørslerne fra
Haderup Skole kl. 14.22 og 15.22 fastholdes uændret.
Jf. tællinger foretaget 5 dage i januar 2018 har der været følgende
antal kunder i gennemsnit pr. dag på de berørte afgange:
Afgang
Afgang
Afgang
Afgang
Afgang

Aulum kl. 12.25: 1,6
fra Hodsager kl. 13.20: 0,2
fra Feldborg kl. 14.05: 0
fra Haderup kl. 13.00: 0
fra Haderup kl. 13.55: 0

Ad 2) Det ene høringssvar handler om flere hjemkørsler fra Haderup
skole mod Feldborg. Skolelever ønsker mulighed for at kunne komme
senere hjem, når de har mulighed for at blive på skolen og lave ekstra
skolearbejde, eller har deltaget i sociale arrangementer.
Rute 140 har en afgang fra Haderup til Hodsager kl. 16.55, hvor der
også er forbindelse med rute 13 fra Herning. Jf. tællingen bliver den

afgang benyttet af 0,2 kunder i gennemsnit pr. dag. Det er muligt at
indsætte en ekstra tur på rute 140 som ønsket fra Haderup ca. kl.
18.00.
Det andet høringssvar handler om flere forbindelser via Feldborg på rute
13 i begge retninger for forbindelser mellem Vridsted og
Haderup/Feldborg. Der er tale om skolelever fra Fly/Vridsted, som går
på Haderup Skole.
Den nuværende kørsel via Feldborg er tilpasset ungdomsuddannelserne
i Herning, med en tilkørsel morgen og to hjemkørsler, efter ønske fra
Herning Kommune og aftale med Region Midtjylland. Ønske om flere
forbindelser via Feldborg er blevet behandlet foregående år og er ikke
blevet imødekommet. Der henvises til foregående års sagsbehandling af
ønskerne.
Fly/Vridsted ligger uden for Herning Kommune.
Økonomi ved
sagsbehandling

Ad 1) Ingen økonomiske konsekvenser, da antallet af køreplantimer
stort set er uændret.
Ad 2) Udgift til ny afgang Haderup-Hodsager ca. kl. 18.00 er beregnet
til ca. 67.500 kr.

Beslutning

