Oplæg for køreplan gældende 09.08.20 – 07.08.21
Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Rute 111. Aars – Hornum – Ranum - Løgstør
Erhvervsskolerne Aars:
Grundlovsdag har vore elever almindelig skoledag. Det er derfor et problem hvis busser ikke kører
skoledagskørsel. De fleste af vores elever starter efter sommerferien i uge 32 (3/8 2020). Vi har derfor et stort
ønske om, at der starter almindelig skoledagskørsel fra uge 32.
SVAR: Grundlovsdag og uge 32 kører de større ruter, som hverdage på ikke-skoledage, så det vil være
muligheder for at komme til Aars fra alle hovedkorridorer (rute 52, 57, 110, 111, 112, 113, 67, 951). Det vil disse
dage udelukkende være afgange med a-noter, der ikke kører samt ekstra busser indsat grundet
kapacitetshensyn, når alle uddannelser er igang. De mindre lokalruter i kommunen kører ikke disse dage, så
hvis der skulle være enkelte elever der benytter dem til yderområder, så kan de disse få dage benytte sig af
plustur. Det vil give alle jeres elever muligheder for at komme til uddannelse. På morgenturen sætter vi rute
111 til at fortsætte til erhvervsskolen fra uge 32.

Ønsker der delvist imødekommes:
Kundehenvendelser til NT & Vesthimmerlands Kommune:
Forældre fra Borregård ønsker at rute 111 kører omkring Borregård af hensyn til, at der i området er flere
elever der benytter sig af frit skolevalg og har valgt at gå i skole i V. Hornum i stedet for distriktsskolen Ranum.
Rute 111 har i en periode haft en vejarbejdsomlægning via Borregård, og rute 111 har kørt med forsinkelser.
Der har været 1-2 kunder i området i løbet af hele dagen.
SVAR: Rute 111 sættes ikke til at køre fast via Borregård. En ændring vil betyde, at 2-3 min ekstra køretid pr.
afgang på rute 111 og betyde at alle ture på rute 111 skubbes med senere afgange i Løgstør og Aars. Det vil
betyde længere hjemtransport for den store gruppe af ungdomsuddannelseselever fra Aars. Derudover vil det
betyde at de 2 centrale stoppesteder i Overlade ikke kan betjenes. Der kører grundet mange passagerer en
ekstra morgenbus fra Overlade til Aars fra skolestart til skolernes læseferie – denne sættes til at starte i
Borregård fra næste skoleår. Om eftermiddagen henvises til, at der er mulighed for, at tage rute 521 til
Overlade Syd eller skifte fra rute 521 til rute 544 i Flejsborg. Rute 544 fortsætter til Borregård.
Kundehenvendelse til Vesthimmerlands Kommune: Forælder fra V. Hornum til barn på Østermarksskolen
ønsker at rute 111 tilpasses og betjener Østermarksskolen til ringetid kl. 8 og at der er mulighed for at komme
hjem efter 12.50, hvor rute 111 ikke kan nås fra erhvervsskolerne. Barnet bor dele af tiden udenfor
skoledistrikt til Østermarksskolen.
SVAR: Om morgenen henvises til, at rute 521 kan tages fra V.Hornum, da denne fortsætter til erhvervsskolerne
og forlænges til Østermarksskolen. Der foretages ingen ændring på rute 111 over middag – afgangen vil skulle
rykkes 5-6 min for det kan nås – en rykning af afgangen vil betyde, at de efterfølgende eftermiddagsafgange
på rute 111 rykkes og ungdomsuddanelseselever vil komme 15-20 min senere hjem efter sidste udringning.
Den nævnte udringning er ikke en af de primære ringetider fra Østermarksskolen og der henvises til
muligheden for at tage rute 111 omkring kl. 14.
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Ønsker der ikke imødekommes
•

Farsø Skole: Skolen ønsker eftermiddagsafgange tilpasset skolens ringe-ud-tid kl. 14.40. Skolen har en
håndfuld elever til speciel klasser, samt elever der benytter sig af frit skolevalg fra bl.a. Overlade og
Ranum. SVAR: Ønsket kan ikke imødekommes. Turen vil skulle rykkes mere end 10 min og det vil have
uhensigtsmæssige konsekvenser for uddannelsessøgende fra Aars på denne og senere afgange i form af
længere hjemtransporttid. Hvis der skal ændres noget vil det bero på nærmere dialog med Farsø skole
vedr. ringetid og evt. muligheder.

Forslag der ikke er endelig afklaret:
Weekend:
•

Entreprenør (forslag indkommet sent): Har foreslået ændring af køreplan i weekenden på baggrund af
ønsker fra kunder fra Overlade. Det drejer sig om afgang fra Løgstør 17.16, hvor der ønskes at denne
fortsætter, så der er direkte sammen binding med afgang Ranum 18.20 videre mod Overlade-Aars.
SVAR: Der blev sidste år lavet en udvidelse af betjeningen i korridoren mellem Ranum-Farsø- Aars, hvor
der ikke kører regionale ruter. Ligesom der er kommet flere muligheder fra Løgstør til Ranum, der
afgange på rute 111 & 950X nu ligger mere forskudt. Det er således nu 2 muligheder fra Løgstør 17.16
(rute 111) og Løgstør 18.03 (rute 950X) til Ranum i forhold til sidste år, hvor der kun var 1. Ved
sidstnævnte vil der være mulighed for at skifte til rute 111 i Ranum afgang 18.20 og kommer videre til
Overlade helt fra Aalborg. NT vil fremover gøre disse muligheder mere synlige på rute 111s køreplan. NT
vil indgå i yderligere dialog med entreprenør om der kan laves forbedringer, der er forholdsvis
udgiftsneutral ift. det nuværende kørsel. Der lægges ikke op til yderligere udvidelser af weekendkørslen
på rute 111.
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