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Notat om Midttrafiks forslag til ændringer
På de følgende sider gennemgås Midttrafiks forslag til ændringer for
de enkelte busruter.
Rute

Midttrafiks forslag om ændring

15 HerningRingkøbing

Som følge af ændringer på rute 952X RingkøbingHerning-Aarhus er der også ændret på rute 15.
Afgang fra Herning kl. 9.25 er ændret til kl. 9.50.
Afgang kl. 15.40 på skoledage er ændret til kl.
15.35 og kører helt til Ringkøbing.
Der er en ny afgang kl. 15.55 til erstatning for
952X kl. 15.44, der fremover ikke kører til
Ringkøbing på dette tidspunkt.
Afgang kl. 17.50 lægges sammen med X
busafgang kl. 17.25 til en ny afgang kl. 17.30, og
kører alle hverdage.
Afgange fra Ringkøbing kl. 8.15 og kl. 9.20 er
slået sammen til en ny afgang kl. 8.50.
Afgang kl. 13.25 er ændret til kl. 12.40.
Afgange kl. 14.05 og kl. 15.05 ændres på
skoledage til kl. 13.55 og kl. 14.55, og kører via
Vasevej.
På skolefridage er der afgang kl. 14.00 og kl.
15.00.
Herudover bliver der justeret køretider.

28 HolstebroViborg

Tilpasses efter faktiske køretider og togankomster
i Viborg.
Afgang fra Holstebro kl. 05.10 er tidligerelagt til
kl. 05.03.
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Rute

Midttrafiks forslag om ændring

62 ViborgRanders

Betjeningen af AU Foulum udvides på ruten 62, og reduceres på X-busrute
928X, som til gengæld udvides til at betjene Øster Bjerregrav, Sønderbæk
og Læsten i forbindelse med Trafikplan Randers.
Herudover ændres stopmønsteret på rute 928X på sidste afgang fra Viborg
om søndagen, som ønsket fra flere kunder. Ekstra afgange via AU Foulum:
kl. 17.03 fra Viborg på hverdage, kl. 7.37 og kl. 18:15 fra Randers på
hverdage, kl. 18.00 fra Viborg på lørdage og kl. 19.20 fra Randers på
lørdage.
Tilpasning efter faktiske køretider på alle afgange. Fra Randers: kl. 5.10 er
tidligerelagt til kl. 05.00, kl. 9.00 er tidligerelagt til kl. 08.55, kl. 13.05 er
tidligerelagt til kl. 12.50, kl. 14.20 er tidligerelagt til kl. 14.15, kl. 18.10 er
senerelagt til kl. 15.25. Fra Viborg: kl. 14.15 er tidligerelagt til kl. 14.10, kl.
17.03 er senerelagt til kl. 17.15. Weekend er afgang kl. 08.10 senerelagt til
kl. 8.15.

73 RandersSilkeborg

Ruten omlægges, så den ikke længere betjener Ø. Velling-Helsted og
Stevnstrup, men i stedet for betjener Ålum-Tånum og Hornbæk. Randers
Kommune overtager betjeningen af Ø. Velling-Helsted og Stevnstrup. Det
nye ruteforløb er hurtigere og passagerpotentialet er større.

113 AarhusSilkeborg

Kunder og chauffører på rute 113 oplever i dag store forsinkelser på rute
113 på grund af øget trafik i både Silkeborg og Aarhus. For at sikre en mere
stabil drift indarbejder Midttrafik mere køretid på afgangene, så der kan
opleves mere rettidige busser. Den forøgede rejsetid betyder, at det ikke er
muligt at fastholde det nuværende betjeningsomfang indenfor de
nuværende ressourcemæssige rammer, og derfor reduceres antallet af
afgange, hvor der er færrest kunder. Det betyder, at betjeningen på
hverdage mellem Låsby og Silkeborg reduceres, så der primært vil være
timesdrift med nye afgangstider fra Silkeborg. Kunder på Aarhusvej i
Silkeborg kan (også) benytte andre alternativer med rute 112, rute 223,
rute 913X, 952X samt bybus linje 1. Kunder til/fra Silkeborg i Mollerup, Linå
og Hårup henvises til alternative afgangstider ved den reducerede drift. Her
er der gennemsnitligt ca. 2,7 kunder pr. tur, som vil blive berørt. Til/fra
Skanderborg Kommune er der gennemsnitligt ca. 6 kunder pr. tur, som vil
blive berørt.

114 AarhusViborg

Der er konstateret behov for mere køretid og en ekstra tur morgen og
eftermiddag samt effektiviseringer af nuværende dubleringer, som er lagt i
vognløb.

117 AarhusLangå

Rute 117 omlægges til også at betjene Jebjerg.
Derudover er der foretaget mindre minuttalsjusteringer på ruten.

118 AarhusRanders

Der indsættes seks nye afgange på hverdage fra Aarhus til Randers og fem
nye afgange på hverdage i modsatte retning.
Derudover er der foretaget justeringer af afgangstider på ruten.
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120 AarhusGrenaa

Ruten kører mellem Rønde og Grenaa og er ikke en hovednetsrute.
På alle hverdage har ruten 7 daglige afgange mellem Grenaa og Kolind,
hvoraf nogle afgange tilbydes som Flexbus.
Tre afgange forlænges til/fra Rønde.
Ruten kører ikke i weekenden, hvor der henvises til Flextur.
Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet
kan benytte rute 123.

121 AarhusRyomgård

Ruten kører mellem Ryomgård og Knebel via Rønde og er en hovednetsrute
med timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.
På hverdage forlænges 10 afgange til Helgenæs, hvoraf udvalgte afgange
tilbydes som Flexbus, der skal bestilles.
I weekenden tilbydes 8-9 afgange til hhv. Helgenæs og Skødshoved som
Flexbus.
Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet
kan benytte rute 123.
Rutens afgangstider tilpasses ringetider på Syddjurs Friskole af hensyn til
elever fra Ebeltoft.

122 AarhusGrenaa

Ruten kører mellem Rønde og Grenaa via Tirstrup, Balle og Trustrup og er
en hovednetsrute med timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time
aften og weekend.
Ruten kører ikke længere mellem Aarhus og Rønde, hvor kunderne i stedet
kan benytte rute 123.
For at imødekomme uddannelsessøgende på strækningen mellem TirstrupTrustrup vil ruten på afgange, der er relevante for
ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Grenaa, ændre forløb til at køre ad
den nuværende rute mellem Tirstrup-Trustrup, hvorved Trustrup også
betjenes mere dækkende på disse afgange.

123 AarhusEbeltoft

Ruten kører mellem Aarhus og Rønde og er en hovednetsrute med
kvartersdrift i dagtimerne og halvtimesdrift aften og weekend.
Hver anden afgang kører videre til Ebeltoft, som derved får halvtimesdrift i
dagtimerne via to forskellige ruteforløb; en gang i timen kører ruten via
Femmøller og en gang i timen kører ruten via Tåstrup og Feldballe, hvorved
rejsetiden reduceres for kunder, der rejser mellem Rønde og Ebeltoft. Aften
og weekend er der timesdrift til Ebeltoft via Femmøller.
I Aarhus supplerer rutens kvartersdrift den øvrige bybusbetjening på
Grenåvej og supplerer den øvrige betjening af Løgten og Skødstrup aften og
weekend samt udvalgte afgange morgen og eftermiddag af hensyn til
uddannelsessøgende til Rønde.
Rutens afgangstider tilpasses ringetider på Syddjurs Friskole af hensyn til
elever fra Ebeltoft.
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211 RandersUdbyhøj

Ruten kører mellem Randers og Ørsted via Assentoft og Allingåbro og er en
hovednetsrute med timesdrift i dagtimerne, hvoraf 7 afgange forsætter til
Udbyhøj, samt afgange hver 2. time aften og weekend.
Uddannelsessøgende til Paderup henvises til uddannelsesrute 211U.

211U
PaderupUdbyhøj

Ruten kører mellem Paderup og Ørsted via Assentoft, Uggelhuse og
Allingåbro og er en uddannelsesrute med to afgange morgen og to afgange
eftermiddag. Om eftermiddagen fortsætter afgangene til Udbyhøj.

212 RandersRyomgård

Ruten kører mellem Randers og Ryomgård via Auning og er en
hovednetsrute med halvtimesdrift i dagtimerne og timesdrift aften og
weekend. Ruten kører ikke længere mellem Ryomgård og Ebeltoft, hvor
kunderne i stedet kan benytte rute 312.
Ruten kører ikke længere via Paderup på udvalgte afgange, hvor
uddannelsessøgende i stedet henvises til uddannelsesrute 212U.

212U
PaderupRyomgård

Ruten kører mellem Paderup og Ryomgård via Assentoft og Auning og er en
uddannelsesrute med en afgang morgen og to afgange eftermiddag.
Uddannelsessøgende til 2. ringetid kan benytte rute 212 og skifte til rute
211U i Assentoft.

213 AuningGlesborg

Ruten kører mellem Auning og Glesborg og er ikke en hovednetsrute.
På alle hverdage har ruten 8 daglige afgange, hvoraf nogle afgange tilbydes
som Flexbus.
I weekenden tilbydes 5 afgange som Flexbus.
Ruten kører ikke længere mellem Glesborg og Grenaa, hvor kunderne i
stedet kan benytte rute 214. Uddannelsessøgende til Paderup henvises til
uddannelsesrute 213U.
Uddannelsessøgende til Grenaa skifter i Glesborg til rute 214.

213U
PaderupFjellerup

Ruten kører mellem Paderup og Fjellerup via Assentoft, Uggelhuse,
Allingåbro og Vivild og er en uddannelsesrute med to afgange morgen og
eftermiddag.
Uddannelsessøgende til 2. ringetid skifter til rute 211U i Allingåbro.

214
RyomgårdGrenaa

Ruten kører mellem Ryomgård og Grenaa via Glesborg og er en
hovednetsrute med timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften
og weekend.
Ruten kører ikke længere mellem Randers og Ryomgård, hvor kunderne i
stedet kan benytte rute 212. Der indsættes Flexbusafgange.

221 RandersHornslet

Rute 221 suppleres med Flexbus mellem Randers og Årslev. Flexbussen
kører fire-fem daglige afgange i hver retning på hverdage og seks afgange i
hver retning på lørdage og søndage. Randers Kommune finansierer disse.
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223 RandersSilkeborg

Der indsættes en ny Flexbusafgang fra Randers til Jebjerg om aftenen på
hverdage, lørdage og søndage samt en Flexbusafgang fra Jebjerg til Randers
om aftenen på søndage. Randers Kommune finansierer disse.

230 RandersHobro

De helt små byer Bjerregrav St., Kousted og Ørrild mister betjeningen, men
til gengæld styrkes betjeningen af de større byer Råsted og Asferg.
Herudover udvides betjeningen aften og weekend.

235 RandersHadsund

Som konsekvent af at 918X nedlægges nord for Randers, øges betjeningen
på rute 235, hvilken giver bedre betjening af Spentrup.

319 HornsletØrsted

Ruten kører mellem Hornslet og Auning, hvor den er en hovednetsrute med
timesdrift i dagtimerne samt afgange hver 2. time aften og weekend.
Fra Auning tilbydes afgange som Flexbus til Ørsted via Allingåbro.
Som et forsøg suppleres timesdriften op til halvtimesdrift morgen og
eftermiddag mellem Hornslet og Auning.

352 GlesborgGrenaa

Ruten kører mellem Grenaa og Glesborg via Bønnerup og er ikke en
hovednetsrute. På alle hverdage har ruten 8 daglige afgange, hvoraf nogle
afgange tilbydes som Flexbus.
I weekenden tilbydes 5 afgange som Flexbus.
Ruten kører ikke længere mellem Glesborg og Ryomgård, hvor kunderne i
stedet kan benytte rute 214.

400 AarhusDjurs
Sommerland

Med implementeringen af Trafikplan Djursland ændres ruteforløbet for rute
400 til at køre mellem Ryomgård og Djurs Sommerland.
Fra køreplanskiftet vil det i Ryomgård være muligt at opnå forbindelse til
rute 400 med letbanen fra Aarhus og Grenaa, samt med rute 212 fra
Randers, rute 214 fra Glesborg og rute 121 fra Rønde.

913X
SilkeborgAarhus

Afgangen fra Aarhus til Silkeborg kl. 16.00 nedlægges på grund af få
kunder, og der indsættes ny tur fra Aarhus til Silkeborg kl. 15.00 til
aflastning af rute 113.
Afgang fra Silkeborg kl. 6.10 til AUH, Skejby nedlægges på grund af få
kunder, og der indsættes ny tur fra Galten kl. ca. 6.35 til Aarhus
Rutebilstation, hvor kunderne ved Ringvejen kan skifte til linje 6A til Aarhus
Universitetshospital.

918X AarhusAalborg

Som konsekvens af nedlæggelsen af 918X nord for Randers indsættes der
lynture på rute 237, som er hurtigere og mere direkte i forhold til rute 918X.
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928X
HolstebroRanders

Ruten betjener ikke længere AU Foulum på afgangene kl. 13.20 og kl. 14.55
fra Viborg på skolefridage samt kl. 16.17 fra Holstebro på hverdage. Kunder
henvises til rute 62 eller rute 750.
Ruten betjener ikke længere stoppet ved Randers Regnskov/Torvebryggen.
Kunder henvises til stoppestederne ved enten Randers Busterminal eller
Randers St./Viborgvej.
Ruten udvides til at betjene Læsten og Øster Bjerregrav på afgangen kl.
18:38 fra Holstebro på hverdage og afgangene fra Holstebro kl. 16.40 og kl.
19.40 på søndage samt afgangen kl. 16.50 fra Randers på søndage.
Derudover betjenes Læsten også på afgangen kl. 17.15 fra Randers på
hverdage.

952X
RingkøbingAarhus

Om eftermiddagen på hverdage er tiderne Herning-Silkeborg-Aarhus i
tidsrummet kl. 14.30-15.45 ændret, og der er indsat en ny afgang kl. 16.05
på nævnte strækning.
Afgangene fra Aarhus efter kl. 16.30 ændres, så der er afgange til Silkeborg
kl. 17.30, Ringkøbing kl. 18.30, Silkeborg kl. 19.30 på fredage og
Ringkøbing kl. 20.30.
Afgang fra Ringkøbing kl. 17.00 kører kun til Herning, men der kan med
busskift opnås forbindelse til Silkeborg kl. 18.00.
Afgang fra Herning mod Aarhus kl. 20.55 på fredage nedlægges. Der er
afgang fra Silkeborg til Aarhus kl. 21.35 på fredage.
På strækningen mellem Herning og Ringkøbing bliver nogle afgange rute
952X erstattet af nye afgange på rute 15. Se mere uddybende beskrivelse
under rute 15.
Herudover bliver der justeret køretider.

960X AalborgSilkeborg

Strækningen mellem Viborg og Aalborg over bl.a. Møldrup og Aalestrup er
udbygget med flere afgange på rute 960X, som samtidig har fået et ekstra
stop i Møldrup, som har været meget efterspurgt af borgere i byen.
Rute 960X udvides med følgende afgange på strækningen Viborg-Aalborg:
Tur kl. 12.10 fra Viborg-Aalborg på alle hverdage, tur kl. 14.10 fra AalborgViborg på alle hverdage, tur kl. 8.30 fra Viborg-Aalborg i weekenden, tur kl.
10.10 fra Aalborg-Viborg i weekenden, tur kl. 12.38 fra Viborg-Aalborg i
weekenden og tur kl. 14.20 fra Aalborg-Viborg i weekenden.
Ruten udvides med to nye stoppesteder - et i Hvam Stationsby og et ekstra i
Møldrup (Himmerlandsstien/Søndergade). Da enkelte af de eksisterende
afgange på rute 760 (Aalestrup-Møldrup-Viborg) benyttes til udvidelsen af
kørslen til/fra Aalborg, flyttes to afgange på rute 760 til kørsel på rute 960X.
Det drejer sig om: Tur kl. 13.55 fra Viborg flyttes til rute 960X kl. 12.10.
Som alternativ afgang til kl. 13.55 henvises kunder til afgang kl. 13.50 på
960X.
Tur kl. 14.44 fra Aalestrup flyttes til 960X kl. 14.57.
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