Oplæg for køreplan gældende 09.08.20 – 09.08.21
Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Rute 52. Aalborg – Støvring – Aars - Aalestrup
Hverdage:
Ændring af køreplan:
•

Entreprenør: Afg. Aalborg 14.00. Der er problemer med forsinkelser på afgang og nå til Aalestrup
til tiden. Det kan give problemer ift. skift til rute 68 i Aalestrup.
SVAR: Køretiden på afgangen er undersøgt. Afgangen har mange passagerer med både fra Aalborg og Aars, og det giver problemer med forsinkelser. Der gives 5 min mere køretid på afgangen
(fordeling af de 5 minutter ekstra køretid aftales nærmere med entreprenør). Rute 68 rykkes tilsvarende til 5 min senere afgang fra Aalestrup mod Gedsted, og der vil fortsat være forbindelse til
rute 960 mod Viborg. Det kan end videre oplyses, at sidstnævnte tur på rute 960 fra august starter
ud i Aalborg omkring kl. 14 i stedet for fra Aalestrup, og dermed giver mulighed for en bedre fordeling af de mange passagerer, der tager med fra Aalborg.

Forslag der ikke imødekommes:
•

Entreprenør: Afg. Støvring St. 14.12 mod Aalborg via Støvring Gymnasium. Det foreslås, at afgangen starter ved Støvring Gymnasium og dernæst betjener Støvring Station inden den forsætter til Aalborg.
SVAR: Ønsket imødekommes ikke. Afgangen er sat til at køre i nuværende rækkefølge for at
kunne nå, at betjene både Støvring Gymnasium og Støvring Station. Støvring Gymnasium får fri
14.10, så der kan ikke være afgang fra Støvring Gymnasium meget tidligere end i dag (14.20) og
hvis Støvring Station skal betjenes efter, så kan bussen ikke nå ind til Aalborg ift. næste afgang
på ruten i modsat retning ud fra Aalborg.

•

Erhvervsskolerne Aars: Afg. Støvring 6.55 (Aalborg 6.25) med ankomst i Aars (Hans Egedes
vej/Svømmehal) 7.29/7.30 ønskes flytte til ca. 15 min senere ankomst i Aars (7.45). SVAR: Ønsket kan desværre ikke imødekommes ift. at bussen på den efterfølgende afgang skal nå noget
andet.

• Støvring Gymnasium: Der er efterhånden en del elever fra området omkring Suldrup. Det er fortsat et stort ønske for elever, at rute 52 mod Aalestrup kører forbi Gymnasiet, så de bliver fri får at
tage rute 60E til bavnebakkeskolen og vente i ca. 15 min. SVAR: Ønsket kan ikke imødekommes,
der er desværre ikke mulighed for at imødekomme dette ønske på rute 52, da det vil have store
negative for mange kunder andre steder i systemet, give problemer med at opretholde timesdrift
på rute, samt problemer med at opretholde de andre afgange I har via Støvring Gymnasium. Der
må henvises til den nuværende løsning, hvor rute 52 kører fra Støvring ca. 25 min efter udringning og hvor der enten er gangmulighed til varmeværket eller den mulighed i selv nævner.
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52N natbus/julenatbus. Aalborg – Støvring – Aars
•

Chauffør (netop indmeldt): Der opleves problemer med for lidt køretid på nogle afgange på
rute 52N. SVAR: Afgange er undersøgt og det er afgange hvor der er problemer med køretid.
Der vil blive set på en ændring af natbuskøreplan ift. at få løst denne problemstilling. Der vil
blive lagt et forslag op til ændring her på siden, når Nt har haft lejlighed til at vende sagen
nærmere med entreprenør.

53N natbus. Aalborg – Støvring – Arden
Der ligges ikke op til ændrede køreplan på 53N.
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