Oplæg for køreplan gældende 08.08.20 – 08.08.21
Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Rute 54. Aalborg – AAU - Terndrup - Hadsund
Ændring af køreplan:
Hverdage:
NT: På grund af en ændring på rute 55 der berører skiftemulighed i Terndrup, sættes rute 54 Afg.
Aalborg 17.37 til at afgå 5 min senere fra Terndrup (5 min ophold) – afgangstid fra Ternrup 18.28, så
der fortsat er skiftemulighed fra rute 55 til rute 54 mod Hadsund.
Weekend:
Entreprenør: Afgangstider xx.04 fra Aalborg i weekenden foreslås ændret til xx.00 eller xx.10. baggrund for ønsket er, at der på nogen tidspunkter køres lige bag 2K til Gistrup. SVAR: Ønsket imødekommes med afgang Aalborg xx.00 på ture der afgår xx.04 og med 4 min tidligere ankomst i Hadsund. Det kan lade sig gøre, da tog kommer tidligere fremover.
Ønsker der ikke imødekommes:
Terndrup Skole: Ønsker at rute 54 bliver tilpasset til de ringetider de har på deres skole nu (12.55,
13.45, 14.45) i retning fra Terndrup mod Aalborg.
SVAR: Ønsket imødekommes ikke. Ønsket vil kræve at hele strukturen og alle afgange på rute 54
eftermiddag/aften skal ændres markant i begge retninger. Rute 54 er sammen med rute 954X og 55
lagt til rette, så de kører forskudt og giver god regional fordeling, samt at man kan skifte mellem rute
55 og rute 54 til/fra Hadsund i Terndrup. Rute 54 primære sigt er de regionale forbindelser og lægges
ikke til rette efter de mange skoler på strækket. Der henvises til, at der kører lokalruter, der varetager
de lokale kørselsbehov i nærområdet.
Weekend:
Entreprenør: I weekenden ønskes Afg. Hadsund 22.26 mod Aalborg ændret til 22.20, da mange unge har svært ved at nå en afgang i Aalborg 23.35.
SVAR: Ønsket imødekommes ikke. Afgang fra Hadsund er lagt til rette efter at man kan nå skift fra
rute 58 fra Hobro/Oue, hvilket ikke kan lade sig gøre hvis afgang tidligere lægges. Da der alt andet
lige er væsentlige flere muligheder i Aalborg prioriteres at fastholde skiftemulighed i Hadsund, hvor
der er færre muligheder i løbet af weekenden.

Rute 54 servicerer Aalborg – Terndrup - Aalborg for pendlere/uddannelsessøgende. Køreplanen er lagt tilrette forskudt fra rute 954X og
(rute 55) fra Aalborg og Hadsund. Fra Hadsund er skiftemuligheder i Terndrup til/fra rute 55 Bælum-Kongerslev-Klarup, som led i at
betjeningen af Hadsund med rute 55 blev nedlagt i 2014. Køreplanen er i mindre grad lagt til rette efter hvad der er af folkeskoler på
ruten.
Kørselsdage: Alle dage, enkelte afgange på hverdage kun skoledage.
Korrespondancer: Rute 55 i Terndrup for at give forbindelser til/fra Hadsund. Rute 58/458 i Hadsund på udvalgte tider, 118 i Terndrup
og rute 234 i Hadsund på udvalgte tider
Busser/stationering: 3 busser + 1 dubleringsbus
Finansiering: Kørsel på ruten (valg af service) finansieres af Region Nordjylland
Historik: 2014 samspil med rute 55 i Terndrup ifm. den blev afkortet til betjening Terndrup-Bælum-Kongerslev-Aalborg frem for Hadsund-Veddum-Bælum-Kongerslev-Aalborg.
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Fysiske forhold:
Entreprenør: NT er blevet gjort opmærksom på en uhensigtsmæssig placering af stoppested i helleanlæg på Fjellerad Bygade, der gør det vanskeligt at betjene stoppested. SVAR: Ønsket om flytning
af stoppested til den indmeldte ønskede placering er sendt videre til Aalborg Kommune, der er
vejmyndighed. Der er enighed om at stoppested bør flyttes til ønskede sted, men Aalborg Kommune
har pt. ikke kunne give et tidspunkt for hvornår det kan prioriteres.

54N. Natbus Aalborg – Terndrup - Hadsund
Forslag der ikke imødekommes pt.:
• Entreprenør: Der forslås at julenatbusafgange Hadsund afg. 01.35 og Aalborg afg. 3.00 nedlæg-

ges grundet få passagerer og der fra Aalborg til Gistrup også er mulighed med bybus ”natbus”.
SVAR: Julenatbusafgangene fastholdes i 2020. Rute 54N skal i udbud i løbet af 2020 med kørselsstart i august 2021 frem mod dette vil blive set nærmere på den fremtidige natbusbetjening i
korridoren herunder også i julefrokostsæsonen.
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