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Høring, Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
Midttrafiks bestyrelse har på mødet den 14. december 2018 besluttet at sende vedlagte forslag til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 i høring hos kommuner og Region Midtjylland.
Der er høringsfrist onsdag den 1. maj 2019.
Trafikplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe samt en styregruppe nedsat i samarbejde
med Kommuneforeningen. I arbejds- og styregrupperne har der været repræsentanter fra
Viborg, Struer, Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Horsens, Aarhus, Norddjurs og Syddjurs
kommuner samt Region Midtjylland og Midttrafik.
Ifølge Lov om trafikselskaber skal trafikplanen som minimum indeholde et strategisk grundlag for rutenettet. I trafikplanen er dette udmøntet i et midtjysk hovednet, der binder alle
byer med flere end 2.000 indbyggere sammen med regionens hovedbyer. Med forslaget til
hovednet vil 79 % af borgerne i Midttrafiks område enten have under 2 km til en hovednetsstrækning eller være dækket af bybusbetjening i regionens hovedbyer. Målet er, at hovednettet og knudepunkterne i dette fremover skal være den stabile grundstamme i det kollektive trafiknet, hvorom den øvrige trafik tilrettelægges. Det betyder, at hovednetsstrækninger
skal opfylde den foreslåede minimumsbetjening. Styregruppens forslag til hovednettet kan
gennemføres i trafikplanperioden indenfor de økonomiske rammer beskrevet i trafikplanen.
Arbejdet med det midtjyske hovednet har været præget af Region Midtjyllands behov for
besparelser på den kollektive trafik. Da konsekvenserne af besparelserne endnu ikke er endeligt afklarede, er de øvrige regionale og lokale ruter derfor ikke beskrevet nærmere i trafikplanen. Det er dog vigtigt at understrege, at de nuværende regionale- og lokale ruter
uden for hovednettet fortsat vil udgøre meget stor og vigtig del af Midttrafiks samlede net.
Foruden oprettelsen af et midtjysk hovednet, behandler trafikplanen de forskellige udfordringer, som demografi og geografi giver i Midttrafiks område. De forskellige udfordringer og
værktøjer til at tackle dem er beskrevet i geografiske afsnit; ”Mindre byer og landdistrikter”,
”Bybusbyer” og ”Kollektiv trafik i Aarhusområdet”. Endeligt har trafikplanen et særligt tema
omkring fremkommelighed i større byer.
Eventuelle spørgsmål og bemærkninger sendes til planchef Ole Sørensen på
os@midttrafik.dk senest den 1. maj 2019.
Med venlig hilsen

Jens Erik Sørensen

