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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Hinge/Nørskovlund Lokalråd.  John Birk. John.birk@hotmail.com. 86 88 60 97 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Forbedringer af busforbindelser til Hinge og Nørskovlund. 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Sidste bus fra Ans kører ½ time efter, at Skolefritidsordningen lukker. Børnene skal vente uden at 

være under opsyn. 

 

Bybusforbindelse til Silkeborg mangler. I Silkeborg er der bl.a. flere uddannelsesinstitutioner, som 

benyttes af områdets ungdom. 

Ved etablering af kursuscenter på Vinderslevholm, må der forventes øget transportbehov til 

området. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Bustider til og fra Ans afpasses pasningsmulighedernes åbningstider. 

 

Lokalbus rute 31 kører i dag på sydsiden af Hinge Sø (Holmgårdevej). 

Ruten foreslåes udvidet til at dække nordsiden af Hinge Sø (Serup Skovvej, Vinderslevholmvej, 

Tingskrivervej og Hingevej). 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

 

 

 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 



 
 

 

 

Side 2 

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
Rute 805 fra Ans til Nørskovlund – Hinge kører fra Ans kl. 17.05. Ans Skoles SFO lukker 
mandag – torsdag kl. 16.45 og fredag kl. 15.45. Desuden køres en tur fra Ans kl. 15.35. 
Ønsker om ændringer i bussens afgangstider – kan sendes til Midttrafik, når Midttrafik 
har køreplanerne i høring, næste gang i januar 2012. 
  
Busforbindelse fra Nørskovlund – Hinge til Silkeborg via omlægning af linje 31 ruteforløb; 
Silkeborg Kommune og Midttrafik arbejder p.t. på nyt bybussystem, som også betyder en 
omlægning af linje 31. Som det ser ud nu, vil linje 31 fortsat køre ad Holmgårdevej, syd 
for Hinge Sø, men den får færre afgange i fremtiden. Linje 31 har primært status som en 
skolebus til Skægkærskolen og er tilpasset Skægkærskolens ringetider.  
  
Der er p.t. følgende muligheder for at benytte kollektiv trafik fra Nørskovlund – Hinge til 
Silkeborg: 
  

1)   Rute 805 fra Nørskovlund kl. 6.36. Bussen ankommer til Kjellerup Rutebilstation 
kl. 6.50. Rute 60 fra Viborg mod Silkeborg kører fra Kjellerup Rutebilstation kl. 
6.50 med ankomst til Silkeborg kl. 7.20.  

2)   Cykle til Kjellerup (ca. 6 km) og tage rute 60 mod Silkeborg kl. 7.10 med ankomst 
til Silkeborg kl. 7.40. Regionen har p.t. indsat en dubleringsbus kl. 7.10, der kører 
op forbi Silkeborg Gymnasium og Ungdomsskole. Bussen ankommer til 
gymnasium og ungdomsskole kl. ca. 7.40. 

3)  Cykle til Grønbæk (ca. 6,5-7 km) og tage rute 73 mod Silkeborg kl. 7.07 med 
ankomst til Silkeborg kl. 7.32.  

  
Der bor under 200 mennesker i henholdsvis Nørskovlund og Hinge. 

 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at der ikke ændres i linje 31´s ruteforløb, således at Nørskovlund og Hinge betjenes og  
• at lokalrådet sender ændringsønsker på rute 805 til Midttrafik, når Midttrafik har 

køreplanerne i offentlig høring næste gang januar 2012.  

 

 

Udvalgsbeslutning 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 08-06-2011 

 
Der ændres ikke i rute 31´s forløb foreløbig, men ønsket indgår i den igangværende 
evaluering. 

 

 


