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Baggrund og formål

Midttrafik har i efteråret/vinter 2020/2021 udarbejdet forslag til principper for arbejdet
med de regionale ruter i de 8 Midt- og Vestjyske kommuner. Dette notat indeholder et
samlet overblik over de aftalte principper for de enkelte strækninger. Det bemærkes at
dette er en status pr. april 2021 og udgør det grundlag en del af den regionale trafik udbydes efter. De enkelte strækninger kan dog blive ændret i forbindelse med den almindelige
køreplanlægning i efteråret 2021, hvor de enkelte ture og afgangstider også skal fastlægges endeligt.
Midttrafiks trafikplan:
I Midttrafiks trafikplan er der udpeget strækninger, der fremover skal udgøre det Midtjyske hovednet. I området er det udover togstrækningerne, busstrækningerne; Lemvig –
Struer, Ringkøbing – Herning, Herning – Viborg, Viborg – Silkeborg, Viborg – Aalborg, Skive
– Nykøbing og Hvide Sande – Ringkøbing, som den eneste kommunale rute.
Trafikplanens minimumsfrekvens på hovednettet er 1 afgang i timen i dagtimerne og hver
anden time aften og weekend. Derudover har trafikplanen som ambitionsniveau at tilbyde
en frekvens med ½-timesdrift i myldretiden. Dette ambitionsniveau er i planerne skabt på
strækningerne; Ringkøbing – Herning, Herning – Viborg samt Viborg – Silkeborg og Skive –
Nykøbing med rute 40 / 940X i kombination.
Trafikplanen beskriver også principper som planlægningen af hovednettet bør følge:







Enkel og direkte linjeføring
Entydigt stop mønster
Koncentrer ressourcerne
Faste minuttal
Opret knudepunkter og
Sikre korrespondancer

I planlægningen af de enkelte strækninger er disse principper anvendt i størst mulig grad.
Med baggrund i erfaringerne fra arbejdet med Midttrafiks trafikplan er der i arbejdet med
planer til K22, gennemført grundige analyser af borgernes rejsevaner og benyttelse af det
eksisterende tilbud. Planlægningen er baseret på disse analyser for at sikre bedst mulig
service indenfor de økonomiske rammer.
Harmonisering af rutestruktur og materiel
Som del af at imødekomme Trafikplanens planprincipper om at skabe en enkel rutestruktur med koncentrerede ressourcer på færre ruter og med entydigt stopmønster arbejdes
der med at etablerede mere enstrengede løsninger for betjeningen af strækninger, hvilket
i mange tilfælde kan effektivisere vognløb og ressourceanvendelse.
Som del af dette arbejde gøres der bl.a. op med x-bus konceptet, som det kendes i dag,
hvor standsende busser og X-busser køres parallelt med forskelligt materiel, stopmønster
og ruteføring. Dette er en dyr løsning, bl.a. fordi:
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Forskelligt materiel vanskeliggør optimal vognudnyttelse
Lange ruter har flere bindinger undervejs og stiller særlige krav til EU køre-hviletid
Uens køretid og køreplansbindinger gør at de to parallelle linjer ofte kører tæt efter hinanden og dermed skaber behov for flere afgange for at tilbyde samme oplevede frekvens for de rejsende.

Der skal derfor være gode grunde til at opretholde disse parallelle systemer, hvilket primært vil være i form af mange lange rejser, hvor der kan opnås en betydelig rejsetidsgevinst.
Omvendt kan kortere ruter og enstrengede systemer i højere grad tilpasses de lokale
transportbehov og indgå betjeningen af f.eks. indfaldsveje og sammenknytning af oplandbyer og hovedbyer. Dermed kan regionale ruter løse flere transportbehov undervejs og
opnå flere passagerer samtidig med at kommunale busressourcer kan fokuseres på andre
strækninger.
Denne tilgang hænger igen sammen med den harmoniserede rutestruktur og materiel,
hvor Midttrafik i fremtidige udbud vil ændre busmateriellet til laventrébusser, som er
bedre egnede til at løse bybuslignende opgaver, bl.a. fordi de giver lettere adgang for
gangbesværede og ældre brugere samt muliggør at passagerer kan medtage rollatorer og
barnevogne m.v.
I konceptændringen vil der fortsat være mulighed for at tilgodese de der rejser langt med
særligt direkte lyn-ture, såfremt passagergrundlaget tilsiger det. Her vil der fra gang til
gang være tale om en afvejning af behovet for at rejse langt kontra de fordele ensartet
køreplan og stopmønster har for dem, der rejser kort.
Se mere om de konkrete ændringer for rute 28/928X, 53/953X, 62/928X samt 60/960X i
efterfølgende afsnit 2 om de overordnede ændringer på ruter/strækninger.
Kommunale ruter og trafikplaner:
Forslaget til betjening er sket i tæt samarbejde med de berørte kommuner. Der har i dette
arbejde været fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt, fx ved at undgå parallel kørsel og vurdere muligheden for, at regionale og lokale ruter i samspil, tilbyder et område
den bedst mulige kollektive trafikbetjening. De største synergier forventes dog først at
fremkomme i det kommende arbejde, med udarbejdelse af kommunale trafikplaner.
I projektet er der endnu ikke påbegyndt udarbejdelse af kommunale trafikplaner. Der er
dog, med baggrund i servicemål i andre kommuner, udarbejdet forslag til et fælles serviceniveau mål. I forbindelse med principperne for de regionale ruter, er der i arbejdet
skelet til, hvorvidt de regionale ruter vil opfylde forslaget til fælles kommunale minimumsservicemål.
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Effektivisering på 10 mio. kr.
I forbindelse med tilpasningen af rutenettet i 2018 besluttede regionsrådet at afsætte en
årlig økonomisk ramme til regional kollektiv trafik på ca. 345 mio. kr., hvilket svarer til ca.
65% af Regional Udviklings budget.
Ved regnskab 2019 kunne Midttrafik og regionen konstatere en overskridelse af den økonomiske ramme, hvoraf ca. 10 mio. kr. kunne henføres til faldende busindtægter, primært
fra bus-tog-samarbejdet, samt fra salg af ungdomskort. Det indgår i styringsaftalen mellem Midttrafik og regionen, at Midttrafik løbende skal fremlægge forslag til aktivitetstilpasninger, som skal sikre, at budgettet bliver overholdt.
Midttrafik har en forventning om at største delen af de 10 millioner kr. kan findes gennem
effektiviseringer i de mange udbud af rutekørsel, der sker i hele Midttrafiks område i de
kommende 2 år.
Hovedparten af de regionale ruter i de Midt- og vestjyske kommuner skal i udbud. I planlægningen af kørsel til K22 har muligheder for at effektivisere kørslen, ved bedre udnyttelse af busmateriel og bedre chaufførplanlægning været undersøgt som alternativ til at
nedlægge ture og ruter, som hidtil har været de mulige greb.
Derudover er parallel kørsel med lokale ruter undersøgt og samspil mellem de regionale
og lokale ruter undersøgt for at sikre en optimal udnyttelse af de anvendte ressourcer.
På den baggrund peger arbejdet her på en række effektiviseringer, som vurderes at give
begrænsede negative servicemæssige effekter sammenholdt med en situation, hvor mere
traditionelle besparelser skulle tages i brug.
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De overordnede ændringer på
ruter/strækninger

De overordnede betjeningsprincipper på de enkelte strækninger er fastlagt i processen,
og har resulteret i nye køreplaner til udbud. De overordnede ændringer til de enkelte ruter/strækninger med driftsstart fra sommeren 2022 gennemgås i dette afsnit.
Det skal bemærkes, at de enkelte ruter vil blive nærmere detailplanlagt i den almindelige
køreplanlægning til efteråret 2021, hvor ture og afgangstider endelig fastlægges. Her vil
også være mulighed for justeringer der kan optimere synergierne med de kommunalt finansierede ruter.
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Rute 13, Herning – Haderup – Skive
Nuværende betjening:
Hovedformålet med rute 13 er at forbinde Herning-Sunds-Haderup-Skive.
Sammen med rute 53 betjener rute 13
strækningen mellem Sunds og Herning.
På udvalgte ture kører ruten via Feldborg. Rejsestrømmene er tydeligt delt på
strækningen, så kunder syd for Haderup
er rettet mod Herning og nord for Haderup mod Skive. Knapt 20 % af kunderne
rejser hele strækningen. De største rejsestrømme findes mellem Herning og Haderup.
Blå linje er hovedstrækningen
Fremtidig betjening:
Rød linje er ture via Feldborg
Den nuværende struktur på rute 13 fastholdes med målrettet betjening mod arbejds- og uddannelsespendling. Kørselsomfanget
reduceres med enkelte ture, hvor der har været få kunder med. Det skal bemærkes, at betjeningen af Sunds samtidig forøges med rute 53. I weekenden tilrettes kørslen, så betjeningen rettes mod strækningen Haderup – Herning, hvor pendlerstrømmen og rejsestrømmen er tydeligt størst. Ved arbejdet med de kommunale trafikplaner skal betjeningen af Feldborg vurderes. Ligeledes skal det vurderes om dele af weekendbetjeningen skal
tilbydes om Flexbus.

Kundemæssige konsekvenser:
Rute 13 reduceres med ca. 2 afgange pr. retning pr. hverdag, men får henholdsvis 1 og 2
ekstra afgange pr. retning i weekend mellem Haderup og Herning. De 4 ture på hverdage
har haft få kunder i bussen. På strækningen vil langt hovedparten af de nuværende kunder derfor ikke opleve en forringelse, og særligt strækningen Sunds-Herning, hvor der er
mange kunder, vil opleve et løft i antallet af afgange, da rute 53 udvides med flere afgange.
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Rute 21, Vildbjerg – Holstebro
Nuværende betjening:
Ruten betjener primært uddannelsessøgende fra Vildbjerg og Sørvad til Holstebro. Der er 3 ture i hver retning på skoledage.
Fremtidig betjening:
Ruten foreslås omlagt således ruten
fremover betjener strækningen Holstebro – Vind, med enkelte ture til Ørnhøj.
Sørvad betjenes fremover i stedet af rute
26 Skjern - Spjald – Holstebro. Kunder fra
Vildbjerg henvises til toget. Betjeningen
til Vind bliver med en tilkørsel til Holstebro og 2 hjemkørsler fra Holstebro på
skoledage.
Kundemæssige konsekvenser:

Blå linje er nuværende betjening
Grøn linje er forslag til ny betjening af Vind

Kunder fra Vildbjerg henvises til toget mellem Vildbjerg og Holstebro med 2 afgange i timen i hver retning. Kunder mellem Vildbjerg og Sørvad tilbydes ikke anden betjening i
denne planlægning. Her var i 2019 i gennemsnit 5 påstigende kunder på denne delstrækning. Disse har maksimalt 2,5 km. til kollektiv trafik mod Holstebro enten i Sørvad eller
Vildbjerg.
Kunder fra Sørvad vil fremover blive betjent af rute 26, som planlægges via Sørvad på alle
ture og indbyggerne i Sørvad vil samlet opleve et øget serviceniveau med henholdsvis 4 og
5 ekstra afgange pr. retning pr. hverdag og 2 ekstra pr. retning i weekenden til/fra Holstebro. Konsekvenser for kunder i Vind, se beskrivelsen af rute 26.
Det skal bemærkes, at Herning Kommune påtænker at udarbejde en områdetrafikplan i
den nordlige del af kommunen, hvor bl.a. rute 21 vil indgå i en samlet plan.
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Rute 23, Holstebro – Struer

Nuværende betjening:
Hovedformålet med rute 23 er at forbinde Struer og Holstebro. Analyser viser, at den største rejsestrøm er mellem Struer by mod Holstebro by, og at
der er en del interne rejsende i Struer
by. For begge retninger gælder, at
Vejrumstad og Vejrum Kirkeby har få
kunder.
Fremtidig betjening:
Rute 23 ophørte i 2019 som regionalrute og er siden opretholdt af Holstebro
og Struer kommuner, med regionalt tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelserne. De to kommuner har
oplyst, at ruten ikke ønskes videreført
efter køreplanskiftet 2022, og ruten genudbydes derfor ikke.
Kundemæssige konsekvenser:
Der er 2 togafgange i timen mellem Holstebro og Struer og fra stationen i Holstebro er der
gode busforbindelser til uddannelsesområdet. Langt hovedparten af kunderne kan således henvises til toget, med skifte på stationen.
I forbindelse med det kommende trafikplanarbejde i de 2 kommuner, vurderes muligheden for at betjene Vejrum Kirkeby/Vejrumstad med lokal kørsel.
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Rute 24, Lemvig – Holstebro

Nuværende betjening:
Hovedformålet med ruten er at forbinde
Lemvig og Holstebro. Pendlerstrømmen er
tydeligt rettet mod Holstebro. Her betjenes industriområdet samt uddannelsesområdet Døesvej, der er det største rejsemål.
Ruten kan i dag bruges som bybus i Lemvig
mellem havnen og stationen.
Fremtidig betjening:
Ruten opgraderes med en ekstra morgentur fra Lemvig til Holstebro, således det er
muligt at møde til kl. 7 i Holstebro. Internt
i Lemvig kan ruten fortsat benyttes fra
havnen til stationen suppleret af rute 33.

Kundemæssige konsekvenser:
Forbedret mulighed for at benytte ruten til og fra arbejde i Holstebro.

Det skal bemærkes, at både rute 24 og rute 33 vil indgå i et forsøg med elbus-drift og forventes udbudt i 2023 og forventeligt i sammenhæng med udbud af lokalruter i Struer
Kommune.
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Rute 26, Skjern – Spjald – Holstebro

Nuværende betjening:
Hovedformålet med ruten er at forbinde
Spjald, Ørnhøj, Vind og Sørvad med Holstebro og Spjald, Hanning og Finderup
med Skjern. De største rejsestrømme findes mellem Spjald og Holstebro. Ruten betjener også elever til Spjald skole.
Fremtidig betjening:
Der forslås mindre justeringer på rute 26,
som omfatter en ændret ruteføring og en
mere ensartet betjening i køreplanen.
Ruteføringen ændres så Sørvad (med
1.100 indbyggere) betjenes på alle ture og
Vind (med 200 indbyggere) betjenes af ny
rute 21 (Ørnhøj) - Vind – Holstebro med 3
daglige ture på skoledage. Herudover
stræbes efter at lave faste så tilbuddet bliBlå linje er nuværende betjening
ver mere ensartet. Med ændringen betjeBlå stiplet linje er enkelte ture via Sørvad i dag
nes alle stoppesteder ens hver gang, hvil- Rød linje er fremtidig betjening
ket gør køreplanen lettere at forstå. Med
Turkis linje er forslag til ny rute 21
baggrund i få kunder, vil der i weekenden tilbydes buskørsel mellem Spjald og Holstebro
lørdage, og øvrig betjening i weekenden med Flexbus. Flexbus delen er endnu ikke planlagt.
Kundemæssige konsekvenser:
Sørvad, som har størst kundepotentiale, vil opleve en forbedret betjening med henholdsvis 4 og 5 ekstra afgange pr. retning på hverdage og 2 ekstra afgange pr. retning i weekenden og alle kunder på ruten vil opleve en mere ensartet køreplan. Vind, hvor der er få
kunder, vil opleve en noget mindre betjening, da tilbuddet alene rettes mod uddannelsessøgende til Holstebro. Ud fra 2019-tællinger vil der være 4 daglige påstigende kunder, der
mister den afgang de bruger i dag og dermed skal finde andre muligheder.
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Rute 28 / 928X, Holstebro – Viborg

Blå linje er hovedbetjeningen, blå stiplet linje er enkelte ture direkte udenom Herrup/Haderup

Nuværende betjening:
Strækningen betjenes i dag af to separate systemer – en standsende regionalrute (rute
28) og en X-bus rute (928X) med få stop. Formålet med systemet er både at tilgodese kunder, der rejser på mellemstrækningerne, og kunder der rejser langt fra centrale stop i Holstebro og centrale stop i Viborg.
Hovedformålet med rute 28 og 928X er at forbinde Holstebro og Viborg med direkte kollektiv trafik for kunder til uddannelse, job og fritid. Rute 28 benyttes også af folkeskoleelever fra Herrup, som går på Haderup Skole og der er forbindelser med rute 13 til / fra Herning/ Skive i Haderup/Hagebro.
De største rejsestrømme findes på to del strækninger, Holstebro Mejrup/Skave og ViborgMønsted/Daubjerg, hvoraf sidstnævnte er størst. Midt på strækningen er der færrest kunder. Ca. 20 % af kunderne rejser hele vejen mellem Holstebro og Viborg.
Fremtidig betjening:
Da langt de fleste kunder rejser på mellemstrækningerne og ikke mellem centrale stop i
Viborg og Holstebro, omlægges det nuværende tostrengede system til ét standsende system. Derfor omdannes ture rute 928X til almindelige standsende ture på rute 28. Der er
fortsat tilbud om 2 lynture om morgenen i retningen fra Holstebro mod Viborg, hvor behovet er størst.
Kundemæssige konsekvenser:
Kunder mellem Holstebro og Skave vil få flere afgange på hverdage (2 ture i retningen fra
Holstebro og 1 i retning mod Holstebro med rute 29) og opleve en forbedret service. Med
sammenlægningen af rute 28 og 928X kan kunder fremover se alle forbindelser mellem
Holstebro og Viborg og der opnås et mere ensartet stopmønster.
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Rute 29 Feldborg- Holstebro

Nuværende betjening:
Ruten har flere formål, herunder transport af
uddannelsessøgende fra Feldborg og Hodsager til/fra Holstebro og transport af folkeskoleelever fra Mejdal til Tvis Skole. Samtidig
fungerer ruten som supplement til rute 28
mellem Holstebro og Mejrup og ekstra kapacitet på rute 28 om morgenen mellem Mejrup
og Holstebro.
Det betyder at ruten i dag har 2 ruteforløb,
dels via Mejrup og dels via Tvis.
Fremtidig betjening:
Ruteføringen omlægges til et nyt og ensartet
forløb: Feldborg – Hodsager – Skave – Mejrup
– Holstebro. Dermed betjenes strækningen
Blå linje er nuværende betjening
Hodsager – Tvis – Holstebro ikke fremover af Rød linje er fremtidig betjening
rute 29, men delvis af bybus i Holstebro, hvor Grøn stiblet linje er rute 28 til info.
transporten af skoleeleverne mellem Mejdal
og Tvis dækkes af bybuslinje 6B. Herudover foreslås kørsel på skolefridage nedlagt på
grund af få kunder.
Kundemæssige konsekvenser:
Langt de fleste kunder vil ikke opleve en forringelse i betjeningen. På strækningen mellem
Holstebro og Skave vil turene også blive vist på køreplanen for rute 28, hvorfor kunder på
denne strækning vil opleve en udvidet betjening. Ca. 5 kunder pr. dag på den nedlagte
strækning mellem Hodsager og Tvis vil opleve øget gang/cykelafstand (op til 4,5 km) til
den nærmeste kollektive trafik (tællingen efteråret 2019).
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Rute 33, Lemvig – Struer

Nuværende betjening:
Strækningen er udpeget som en hovednetsstrækning og forbinder Lemvig med Struer med skift til tog videre mod Holstebro. Mellem Struer
og Lemvig bliver byerne Resenstad,
Gudum og Nørre Nissum betjent. I
Nr. Nissum ligger Via University (Lærerseminariet), Seniorhøjskolen og
tre efterskoler. Ruten kan benyttes
som bybus i Lemvig mellem havnen
og stationen. Der er mange kunder,
der rejser på hele strækningen Lemvig – Struer og det største stoppested er Nr. Nissum seminarium. Seminariet er ligeledes knudepunkt for
Plustur i Lemvig kommune.
Fremtidig betjening:
Ruten fortsætter stort set uændret, tilpasses så den fremover kører ens på skoledage og
skolefridage. Samtidig tilføjes en ekstra eftermiddagsafgang på skoledage. Ruten betjener
fortsat strækningen mellem havnen og stationen i Lemvig. Det forsøges at tilrette kørslen
så kunder på lokalrute 499 fremover kan benytte rute 33 i stedet.
Kundemæssige konsekvenser:
Ruten fortsætter stort set uændret, men ensrettes i kørselsomfang, hvilket gør tilbuddet
lettere at bruge for kunderne.
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Rute 40, Skive -Nykøbing

Nuværende betjening:
Strækningen betjenes i dag af to separate
systemer – en standsende regionalrute
(rute 40 Nykøbing-Skive) og en X-bus rute
(940X Viborg-Skive-Nykøbing-Thisted) med
få stop. Formålet med systemet er både at
tilgodese kunder, der rejser på mellemstrækningerne, og kunder der rejser langt
fra mellem centrale stop i Thisted, Nykøbing, Skive og Viborg.
Rute 940X kører direkte mellem Skive og
Nykøbing, hvor rute 40 er standsende og
betjener byerne; Glyngøre, Durup og Roslev.
Strækningen Durup – Glyngøre – Skive betjenes også af lokalrute 41, der er tilpasset
uddannelsessøgende i Skive. De største
rejsestrømme findes primært på delstækningen mod Skive, men fra Glyngøre er der en
overvægt mod Nykøbing.
Fremtidig betjening:
Rutestrukturen fortsætter på strækningen, men kørslen på rute 40 reduceres i omfang, og
koordineres yderligere med rute 940X, så der opnås en mere koordineres betjening på
strækningen.
Kundemæssige konsekvenser:
Med harmoniseringen og koordineringen mellem rute 40 og 940X vil der vil være få kunder, der vil opleve en forringelse i betjeningen på strækningen, selvom der tilbydes henholdsvis 2 og 3 færre afgange pr. retning pr. hverdag og 6 færre afgange pr. retning i
weekenden.
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Rute 53 / 953X Herning – Viborg

Nuværende betjening:
Strækningen betjenes i dag af to separate
systemer – en standsende regionalrute
(rute 53 Viborg-Karup-Kølvrå-Herning) og
en X-bus rute (953X Viborg-Herning) med
få centrale stop. Formålet med systemet
er både at tilgodese kunder, der rejser på
mellemstrækningerne, og kunder der rejser langt fra centrale stop i Herning,
Sunds, Karup, Frederiks og Viborg.
Mellem Viborg og Herning betjener rute
53 byerne Hald Ege – Skelhøje – Frederiks
– Karup – Kølvrå – Sunds – Ilskov. Rute
953X betjener ikke Hald Ege, Skelhøje,
Frederiks by (standser ved landevejen) og
Ilskov.
Ruterne skaber bl.a. forbindelse til ungdomsuddannelser og korte videregående
uddannelser i Herning og Viborg og benyttes af pendlere i både Viborg og Herning.

Blå linje er nuværende betjening med rute 53
Blå stiplet linje er nuværende betjening med rute 953X
Rød linje er fremtidig betjening med rute 53
Rød stiplet linje er fremtidige lynbusture på rute 53

Rute 53 betjener de 5 folkeskoler i Hald Ege, Frederiks, Karup, Ilskov og Sunds.
De største pendlerstrømme ses i de to byer Hald Ege og Sunds, der trækker ind mod hhv.
Viborg og Herning. Midt på strækningen omkring Karup er pendlerstrømmen nogenlunde
ligeligt rettet mod Herning og Viborg. På ruten er der generelt en overvægt mod Viborg,
med 2/3 af det samlede antal kunder. Generelt findes de største rejsestrømme på delstrækningerne internt i de 2 kommuner, og en mindre andel rejser hele strækningen.
Fremtidig betjening:
Strækningen er udpeget som en hovednetsstrækning. Den fremtidige betjening vil være
Trafikplanens ambitionsniveau med ½ timesdrift i myldretiden, timesdrift øvrige dagtimer
på hverdage og 2-timesdrift aften og weekend.
Da de største rejsestrømme findes på delstrækningerne ind mod både Herning og Viborg,
omlægges det nuværende tostrenget system til ét standsende system med henblik på at
skabe et mere ensartet og sammenhængende system. Rute 53 vil have et grundlæggende
system med timesdrift over dagen suppleret med halvtimesdrift morgen og eftermiddag.
Herudover suppleres med lynture, der tilbyder hurtig betjening mellem de 2 hovedbyer og
giver således 3 afgange i timen. Lynturene betjener ikke byerne; Frederiks, Skelhøje og
Hald Ege.
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Der vil samlet set være tale om en reduktion af antallet af ture på strækningen, som primært skyldes en optimering af kapacitetsudnyttelsen, hvor nuværende tostrenget system
i mange tilfælde har sammenfald i bussernes afgangstider, og hvor busserne kun har lav
kapacitetsudnyttelse. Reduktionen af antallet af ture vil ikke betyde forringelse af kunders
rejsemuligheder.
Kundemæssige konsekvenser:
Det er Midttrafiks vurdering, at langt de fleste kunder vil opleve en forbedret betjening,
da det nuværende tostrengede system omlægges til ét standsende system med fortsat
meget godt betjeningsomfang – særligt i myldretiden, hvor behovet er størst. På ny rute
53 mellem Herning og Viborg vil rejsetiden for kunder på de almindelig standsende ture
svare til rejsetiden på nuværende rute 53. De nye lynture på rute 53 vil have en rejsetid
for hele strækningen mellem Herning og Viborg på ca. 60 minutter, hvilket er en rejsetidsforøgelse på ca. 3 minutter i forhold til nuværende 953X. Mange kunder vil opleve flere og
mere jævn fordeling af afgange fra de enkelte stoppesteder. Det samlede antal afgange
mellem Herning og Viborg vil være uændret på hverdage med ca. 33 afgange pr. retning
og 4 færre pr. retning i weekenden.
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Rute 60: Silkeborg – Viborg
Nuværende betjening:
Strækningen betjenes i dag af to separate
systemer – en standsende regionalrute
(rute 60 Viborg-Kjellerup-Silkeborg) og en
X-bus rute (960X Silkeborg-Viborg-Aalborg) med få centrale stop. Formålet med
systemet er både at tilgodese kunder, der
rejser på mellemstrækningerne, og kunder
der rejser langt mellem Silkeborg, Kjellerup, Viborg, Aalestrup og Aalborg.
Ruten er planlagt efter de store rejsestrømme. Fra Kjellerup rejser dobbelt så
mange mod Silkeborg som mod Viborg.
Generelt er det en strækning med mange
pendlere (næsten 3.000 pendlere i alt),
hvoraf omkring 30 % pendler hele strækningen mellem Viborg og Silkeborg.
Fremtidig betjening:

Fuld optrukket blå line er nuværende rute 60
Stiplet blå linje er nuværende rute 960X
Fuld optrukket rød line er fremtidig rute 60
Stiplet rød linje er fremtidige lynture på rute 60

Strækningen er udpeget som en hovednetsstrækning. Den fremtidige betjening
vil være Trafikplanens ambitionsniveau med en minimumsbetjening med ½ timesdrift i
myldretiden, timesdrift øvrige dagtimer på hverdage og 2 timesdrift aften og weekend.
Da de største rejsestrømme findes på delstrækningerne fra Kjellerup mod både Silkeborg
og Viborg, og kun ganske få rejser på tværs af Viborg (se rute 960X) omlægges det nuværende tostrengede system til ét mere ensartet og sammenhængende system. Derfor betjenes strækningen fremover kun af rute 60, mens rute 960X omlægges så den kun betjener strækningen Viborg-Aalborg. Rute 960X’s betjening på strækningen Viborg-Silkeborg
videreføres delvist som nye ture på rute 60. På samme måde som i nugældende kørsel på
rute 60 vil ruten fremadrettet også betjene Silkeborg Gymnasium direkte på relevante afgange.
Der vil samlet set være tale om en reduktion af antallet af ture på strækningen, som primært skyldes en optimering af kapacitetsudnyttelsen, hvor det nuværende tostrenget system i mange tilfælde har sammenfald i bussernes afgangstider, og hvor busserne kun har
lav kapacitetsudnyttelse.
Kundemæssige konsekvenser:
Det er Midttrafiks vurdering, at langt de fleste kunder vil opleve en forbedret betjening,
da nuværende tostrenget system omlægges til ét standsende system med et fortsat godt
betjeningsomfang – særligt i myldretiden, hvor behovet er størst. Mange kunder vil opleve flere afgange og mere jævn fordeling af afgange fra de enkelte stoppesteder. Samlet
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betjenes strækningen Silkeborg - Viborg med ca. 6 færre afgange pr. retning pr. hverdag.
Antallet af weekend-afgange er uændret.
Få kunder vil opleve en forringelse ved rejser til Aalborg, da der fremover vil være et busskifte i Viborg (se rute 960X).

Rute 960 X, Silkeborg – Viborg - Aalborg
Nuværende betjening:
Rute 960X er en X-busrute med konceptet ”få
stop, hurtig frem”. Formålet med ruten er, at
give kunder, der har behov for at rejse langt på
strækningen Silkeborg-Kjellerup-Viborg-Aalborg,
mulighed for gennemgående, direkte ture.
Strækningen Silkeborg – Viborg er også betjent
af rute 60 og strækningen Viborg – Aalborg betjenes af rute 760 mellem Viborg og Aalestrup.
Passagertal viser at en begrænset andel af kunderne rejser på tværs af Viborg Rtb. Ca. 2% af
rutens påstigere, på en gennemsnits hverdag,
rejser på tværs af Viborg. På en gennemsnits fredag er andelen af kunder, der rejser på tværs af
Viborg lidt større (6%), mens andelen på lørdage
er 2% og andelen er størst på en gennemsnits
søndag svarende til 12%.
Fremtidig betjening:

Fuld optrukket blå line er nuværende rute 960X
Fuld optrukket rød line er fremtidig rute 960X

Med baggrund i de nuværende kunders rejsemønster, hvor langt de største rejsestrømme sker på delstrækningerne og kun ganske få
rejser på tværs af Viborg, foreslås ruten omlagt til kun at betjene strækningen mellem Aalborg og Viborg. Rute 960X’s betjening på strækningen Viborg-Silkeborg videreføres delvist
som nye ture på rute 60.
Strækningen Viborg – Aalborg foreslås udført som i dag - dog med en mindre udvidelse i
betjeningen, så kørsel på rute 760 videreføres som ture på rute 960X.
Kundemæssige konsekvenser:
Kørslen på strækningen Viborg – Aalborg videreføres med en mindre udvidelse og mere
ensartet betjening og stopmønster, som for mange kunder betyder forbedret betjening.
På strækningen mellem Viborg og Silkeborg er det Midttrafiks vurdering, at langt de fleste
kunder vil opleve en forbedret betjening, da det nuværende tostrengede system omlægges til ét standsende system med fortsat god betjeningsomgang – særligt i myldretiden,
hvor behovet er størst. Mange kunder vil opleve flere og mere jævn fordeling af afgange
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fra de enkelte stoppesteder. På ny rute 60 vil rejsetiden for kunder på de almindelig
standsende ture svare til nuværende rejsetid. Rejsetidsforskellen mellem rute 60 og nuværende rute 960X på strækningen er ca. 5 minutter, som dækker et udvidet stopmønster
og en ændring i ruteføringen, så den centrale bydel via Sct. Jørgens Vej i Viborg betjenes.
De få kunder, der ønsker at rejse hele strækningen mellem Silkeborg og Aalborg vil få et
busskifte i Viborg, men der vil fortsat være gode og planlagte korrespondancer mellem
rute 60 og 960X på de tidspunkter, hvor der i dag er flest gennemrejsende kunder.

Rute 62 / 928X, Viborg – Randers

Fuld optrukket blå line er nuværende rute 62 / 960X, Stiplet blå linje er ture via Foulum / Apple datacenter.
Fuld optrukket rød linie er fremtidig betjening med rute 62, stiplet rød linje er fremtidige lynture på rute 62.

Nuværende betjening:
Det primære formål med rute 62 og 928X er at forbinde Randers og Viborg (og Holstebro
på 928X) med kollektiv trafik for kunder til uddannelse, job og fritid. Herudover er ruternes formål at give betjening til AU Foulum fra både Randers og Viborg.
Formålet med den tostrengede betjening er at give betjening til alle byer på strækningen
en grundlæggende betjening, samtidig med, at X-busbetjeningen tilgodeser kunder som
primært rejser længere mellem de største byer.
Der pendler omkring 550 personer mellem de 2 hovedbyer Viborg og Randers, svarende
til næsten 25% af pendlerne på strækningen. På strækningen ligger Foulum med to større
arbejdspladser; AU Foulum med 700 ansatte og datacenter Apple med 50-150 ansatte.
Analyse af pendling viser, at pendlerretningen skifter ved Hammershøj, således der er få
pendlere fra Ørum til Randers, da Ørum klart er vendt mod Viborg.
Kunderne rejser hovedsageligt på de lokale strækninger mellem Viborg-Hammershøj og
Randers-Sønderbæk.

19

Fremtidig betjening:
Da de største rejsestrømme findes på delstrækningerne ind mod både Randers og Viborg,
og en mindre andel rejser helt mellem Viborg og Randers, omlægges det nuværende tostrengede system til ét standsende system med henblik på at skabe et mere ensartet og
sammenhængende system. Rute 62 vil fremover betjene strækningen med halvtimesdrift
morgen og eftermiddag, hvor der fortsat tilbydes lynture som, betjener strækningen over
Foulum og giver et hurtigere tilbud for kunder mellem Viborg og Randers. Betjeningen af
Foulum og Apple datacenter sker ved at tilbyde 5 lynbus ture pr. retning pr. hverdag, der
kører via Foulum på ture, der passer til arbejdstider ved Foulum. Lynture betyder at; Mollerup, Kvorning, Læsten, Sønderbæk og Ø. Bjerregrav ikke betjenes. De øvrige ture betjener Foulum ved hovedvejen. Den samlede betjening er stort set uændret.
Kundemæssige konsekvenser:
På strækningen mellem Viborg og Randers er det Midttrafiks vurdering, at langt de fleste
kunder vil opleve en forbedret betjening, da det nuværende tostrengede system omlægges til ét standsende system med fortsat godt betjeningsomfang – særligt i myldretiden,
hvor behovet er størst. Samlet betjenes strækningen fremover med 1 afgang mindre pr.
retning pr. hverdag og 2 ekstra afgange pr. retning om lørdagen.
Mange kunder vil opleve flere og mere jævn fordeling af afgange fra de enkelte stoppesteder. Betjeningen af Foulum og Apple Datacenter bliver synliggjort i køreplanen og ansatte
og besøgende fra Randers og Viborg tilbydes lynture på aktuelle tidspunkter. Betjeningen
af Sønderbæk og Ø. Bjerregrav vil fortsat være i et omfang svarende til det aftalte serviceniveau for byer i Randers kommune.
På ny rute 62 mellem Randers og Viborg vil rejsetiden for kunder på de almindelig standsende ture svare til nuværende rejsetid. De nye lynture på rute 62 vil tilsvarende have en
overordnet rejsetid for hele strækningen mellem Randers og Viborg der er svarende til nuværende muligheder på rute 928X.
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Rute 72, (951X) Skive – Sevel – Holstebro
Nuværende betjening:
Det primære formål med rute 72 er at
forbinde Holstebro-Vinderup-Skive
med kollektiv trafik for kunder til uddannelse, job og fritid. Rute 72 forbinder byerne Sevel og Vinderup med
Holstebro og Rønbjerg med Skive.
Rute 951X (Holstebro – Skive - Aalborg) er i høj grad tilrettelagt med det
formål at give weekendpendlere/fritidsrejsende en direkte forbindelse
mellem Holstebro og Aalborg. Rute
951X kører direkte uden stop mellem
få centrale stop i Skive og Holstebro.
Køretidsforskellen på de 2 strækninger Fuld optrukket blå linje er betjeningen med rute 72
er 19 minutter. Analyser viser at rejse- Stiplet rød linje er fremtidige lynture på rute 72
strømmen er opdelt på to del strækninger, Holstebro – Vinderup - Sevel og Rønbjerg - Skive. Der er få kunder i bussen hen
over kommunegrænsen mellem Holstebro og Skive Kommuner. Antallet af kunder mellem
Holstebro og Vinderup er cirka dobbelt så høj som i Skive Kommune.
Fremtidig betjening:
Rute 951X får en mindre udvidelse af stopmønsteret for at give et endnu bedre grundlag i
betjeningen af kunder. Fremover vil rute 951X også standse ved Rasmus Færchs Vej og
Stationsvej i Holstebro.
Samtidig vil 7 daglige ture mellem Skive og Holstebro på rute 72, køre mere direkte. Det
betyder at Mogenstrup, Estvad og Rønbjerg samt Gymnasiet i Skive ikke betjenes. Derved
vil køretiden blive reduceret med 10 minutter. Den samlede betjening på strækningen er
stort set uændret. Ture der tidligere kun kørte skoledage tilbydes fremover alle hverdage.
Kundemæssige konsekvenser:
Den mere ensartede køreplan betyder et mere brugbart produkt, som er mere tilgængeligt og forståeligt for kunder.
På 7 daglige ture vil rejsetiden være kortere for de kunder, der skal på / af ved et af de
betjente stoppesteder, helt op til 10 minutters mindre køretid for hele strækningen.
De ture, der fremover ikke betjener Mogenstrup, Estvad og Rønbjerg er ture med få
kunder på disse stoppesteder.
De nye stoppesteder i Holstebro på rute 951X vil øge tilgængligheden til den hurtige rute.
Samlet set bliver der færre ture, hvor der ikke kører hele vejen udgår på hverdage.
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Rute 81, Herning – Sdr. Omme – Grindsted
Nuværende betjening:
Det primære formål med rute 81 er at forbinde Herning - Sdr. Felding - Grindsted
med kollektiv trafik. Ved Sdr. Felding ligger
der en efterskole, som betjenes fredage og
søndage. Messecenter Herning (MCH) bliver også betjent af rute 81.
Rute 81 forbinder byerne Stakroge, Sdr.
Felding og Kibæk med Herning og Sdr.
Omme med Grindsted.
En analyse viser, at der i alt pendler 507
over regionsgrænsen og internt i Herning
kommune 1.202 personer. Rejsestrømmen
er opdelt på to del strækninger, Herning Sdr. Felding og Sønder Omme - Grindsted.
Belægningen mellem Herning og Sdr. Felding er næsten dobbelt så høj som Sdr.
Omme - Grindsted.
Rejsekortdata viser at ca. 10 % af de rejsende på Rejsekort kører hele vejen mellem Herning og Grindsted.
Fremtidig betjening:
Kørslen på rute 81 videreføres stort set uændret – dog med ensretning af kørselstilbuddet, så alle ture tilbydes hverdage og ikke som i dag hvor nogle tilbydes skoledage og andre skolefridage.
Kundemæssige konsekvenser:
Den mere ensartede køreplan for skoledage og skolefridage betyder et mere brugbart
produkt, som er mere tilgængeligt og forståeligt for kunder.
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