Oplæg for køreplan gældende 10.08.20 –
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Rute 212
Brønderslev – Hjallerup – Dronninglund
Forslag til ændringer af køreplanen
Kundehenvendelse (Elever fra Dronninglund Skole)
Beklager, at bussen ikke kører via stoppestedet ved skolen på alle afgange fra Dronninglund.
Der er langt til nærmeste stop.
Svar
Det foreslås, at sætte skolen på de 3 ture fra Dronninglund, indenfor skolens åbningstid på skoledage, så alle ture fra Dronninglund kører via skolen. Det koster 1 min. ekstra i køretid. Elever
fra gymnasiet, vil så også kunne benytte rute 212 fra stoppet ved skolen.

Forslag som ikke kan anbefales
Klokkerholm Skole
Oplever udfordringer ift. køreplan for de elever, som går i skolens specialafdeling samt elever fra
andre skoledistrikter. Der er et stort ønske om at tage off. transport frem for taxakørsel.
Klokkerholm Skole ønsker følgende udover den ’alm.’ skolebus:
Bus fra Brønderslev (gerne over Jerslev/Hellum) der ankommer i Klokkerholm kl. 7.50 og kører
derfra kl. 11.50, 14.10 og 14.55
Bus fra Brønderslev med ankomst i Klokkerholm kl. 9 og retur fra Klokkerholm mod Brønderslev
kl. 14
Bus fra Klokkerholm mod Hjallerup kl. 12 og kl. 14
Klokkerholm Skole (Fritid og Kultur) ønsker:
Afgang kl. 11.40, 13.05, 13.55 og 14.45 mod Hjallerup (nuværende ringetider)
Afgang kl. 11.40, 13.55 og 14.45 mod Brønderslev (nuværende ringetider)
Toftegårdsskolen
Ønsker, at afgangen på rute 212 fra Brønderslev Station kl. 12.10, 13.56 og 15.13 skal stoppe i
Jerslev (Voldgade).
Derudover ønskes, at rute 212 fra Dronninglund busterminal kl. 11.55 skal stoppe i Jerslev (Voldgade), og at der indsættes en ekstra tur fra Jerslev (Voldgade) kl. 14.35 – alternativt, at turen kl.
13.11 rykkes, så den tidligst er i Jerslev omkring kl. 14.05. Eleverne har fri kl. 13.55 og skal nå ned
til Voldgade. Eller alternativt forslag – se under rute 647!
Dronninglund Skole
Mangler afgang fra Dronninglund Skole mod Brønderslev omkring kl. 14.00.
Afgangene fra Dronninglund Busterminal kl. 11.55 og 13.11 skal gerne stoppe i Jerslev.
Korrespondance på Brønderslev St. mellem rute 212 med afgangen kl. 14.44 og rute 208.
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Søndergades Skole
Ønsker, at afgangene på rute 212 fra Brønderslev Station kl. 14.18 og 15.13 stopper i Jerslev.
Svar
Ovenstående ønsker vedr. elever fra skolernes specialafdelinger er meget vidtgående og omkostningstunge, hvis de skal indarbejdes i køreplanen for rute 212. F.eks. er det normale ruteforløb Brønderslev – Øster Brønderslev – Hallund – Klokkerholm – Ørum – Hjallerup, dvs. betjening
af Jerslev vil ikke være hensigtsmæssig. Det er rute 77, som primært betjener strækningen mellem Jerslev og Brønderslev. Kun enkelte ture på rute 212 betjener Jerslev. Desuden er der
mange bindinger på rute 212 bl.a. i forhold til gymnasiernes ringetider både i Brønderslev og
Dronninglund, folkeskolerne langs ruten, buskorrespondancer i Hjallerup og toget i Brønderslev.
Endelig er der mange driftsmæssige begrænsninger på ruten, som fast betjenes af 2 kontraktbusser.
NT er i dialog med Brønderslev Kommune mhp. at få afdækket de konkrete ønsker om betjening
af elever fra specialafdelingerne, og hvordan man mest hensigtsmæssigt kan opfylde elevernes
transportbehov.
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