Ændring af køreplaner i Hjørring kommune pr. 8/8‐2021
Åbningen af Hjørring Øst St betyder, at bl.a. EUC Nord får togbetjening i nærheden, ligesom Hjørring Sygehus
også ligger i gåafstand af stationen. Tidligere passagertællinger på rute 78 mellem Hjørring St og Sindal viser, at
de fleste passagerer står af/på i Sindal, i Hjørring Øst eller i Hjørring C, og derfor nu kan benytte toget (som
desuden er meget hurtigere). Desuden er der en gruppe passagerer som rejser mellem Hjørring og
Skibsby/Astrup/Sønderskov, hovedsageligt morgen og eftermiddag.
Af denne grund afkortes rute 78 til strækningen Hjørring‐Sæby. Rute 80 forlænges og deles op i 80 Hjørring‐
Lønstrup og 82 Hjørring‐Bjergby‐Tversted‐Bindslev‐Sindal. Ny rute 81 oprettes til at forbinde Astrup samt
Skibsby og Sønderskov med Hjørring.
Hvis du plejer at benytte rute 78 på strækningen Hjørring‐Astrup‐Sindal‐Bindslev‐Tversted:




Benyt i stedet tog Hjørring‐Hjørring Øst‐Sindal og skift til rute 82 i Sindal eller benyt rute 82 Sindal‐
Bindslev‐Tversted‐Bjergby‐Hjørring
Benyt i stedet rute 81 Sønderskov‐Astrup‐Skibsby‐Hjørring
Rute 78 kører fortsat på strækningen Hjørring‐Tårs‐Østervrå‐Sæby

Hvis du plejer at benytte rute 80 på strækningen Hjørring‐Bjergby‐Tversted:



Benyt i stedet rute 82 som kører ca. samme strækning samt fortsætter til Bindslev og Sindal St. Bemærk
dog at ruteforløbet gennem Hjørring by bliver rettet lidt ud på både rute 80 og 82.
Rute 80 kører fortsat på strækningen Hjørring‐Lønstrup

Hvis du plejer at benytte telebus rute 811:



Benyt i stedet rute 81, som stadig betjener Højene undervisningssted og kører i Astrup‐området.
Elever som bor vest for Højene skole henvises til rute 812 som har overtaget betjening af Krustrupvej‐
området

Hvis du plejer at benytte rute 816:


Benyt i stedet rute 81, som også betjener Spangkærvej osv, og som tilbyder langt flere daglige ture

Hvis du plejer at benytte bus mellem Hjørring St og EUC Nord‐området:


Fordi den nye Hjørring Øst St ligger forholdsvis tæt på de uddannelser der ligger i området og der er
halvtimesdrift med toget det meste af dagen, vil den forbindelse anbefales mellem Hjørring Øst og
Hjørring St. Der kører dog stadig busruter i området, men flere af dem har andre rutenumre og andre
ruteforløb – benyt gerne Rejseplanen.dk til at vurdere hvilken løsning der passer bedst afhængig af sted
og tidspunkt.

Hvis du plejer at køre med rute 80 til og fra 10. klasse:


Benyt i stedet rute 82 og benyt stoppestederne på Idræts Allé

Hvis du plejer at benytte rute 225 omkring Sindal eller en sen hjemkørsel ved 16‐tiden på telebusruter eller
rute 87:


Disse busture har haft meget få og sporadiske passagerer de seneste par år. Derfor nedlægges denne
busbetjening, og i stedet er der mulighed for at benytte andet bus/tog‐betjening i sammenhæng med
Plustur (som er gratis resten af kalenderåret 2021). Rejsemulighederne kan fremsøges og bestilles på
Rejseplanen.dk på den strækning og det tidspunkt du har behov for at rejse.

Ruter indtil august 2021

Ruter gældende fra august 2021

