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Rute 55
Aalborg – Storvorde – Kongerslev – (Bælum – Terndrup)
Forslag til ændring af køreplanen
Rute 55
Arriva (Jens Lybech)
Pga. tiltagende trafik/kø i, og omkring Ålborg, er det ønskeligt, at få længere ophold/pauser på
Ålborg Busterminal, i stedet for i Terndrup.
Vi er ofte så forsinkede inde, at vi må køre direkte i afgangsperron.
Flere kollegaer undlader derfor toiletbesøg, for at undgå at blive yderligere forsinket på afgang.
Dette er dårligt arbejdsmiljø, og bestemt ikke sundt.
Det har kunnet lade sig gøre førhen, da vi kørte Hadsund - Bælum - Ålborg.
Svar
Rute 55 skal på de fleste afgange og ankomster have korrespondance med rute 54 i Terndrup, så
der bliver forbindelse til og fra Hadsund. Dette lægger mange bindinger i forhold til ønsket om
generelt længere ophold i Aalborg.
Rute 55 har i perioder i 2019 været hårdt ramt af vejarbejde på Sønderbro mv. i Aalborg, som har
medført de omtalte forsinkede ankomster til Aalborg. Hvis det viser sig, at der er permanente
problemer med manglende køretid på ture, skal køreplanen naturligvis tilpasses.
Fra 1/3-2020 vil bl.a. rute 55 få et ændret ruteforløb gennem Aalborg, for at komme uden om
Sohngårdsholmsvej mv., som vil blive ramt af længerevarende vejarbejde. På denne måde
skulle ruten gerne kunne afvikles uden forsinkelser pga. vejarbejde.
Kundehenvendelse
Der er jævnligt forsinkelser på rute 55 fra Bælum mod Terndrup ank. kl. 7.15, som medfører, at
skiftet til rute 54 afg. kl. 7.19 mod Hadsund ikke lykkes.
Svar
Det foreslås, at tidligere lægge turen fra Aalborg, så skiftet i Terndrup bliver sikret:
• Aalborg afg. kl. 6.00 – Terndrup ank. kl. 7.10 (rute 54 afgår kl. 7.19)
Kundehenvendelse (Bælum)
Har børn som går i skole i Kongerslev, og møder kl. 7.45. Foreslår derfor, at afgangen fra Kongerslev kl. 7.20 mod Aalborg i stedet kunne afgå fra Terndrup.
Svar
Turen fra Kongerslev finansieres af Aalborg Kommune og køres af en dubleringsbus, som indleder turen med en tomkørsel fra Terndrup (NT har stationeret bussen i Støvring).
Hvis tomkørselsturen ændres til en køreplantur, skal denne del af turen finansieres af Rebild
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Kommune, selvom ændringen ikke medfører en ekstra driftsudgift for Aalborg Kommune.
Ifølge passagertællingerne fra 2018 var der 7 på stigende passagerer dagligt fra Rebild Kommune på turen kl. 7.02 fra Terndrup via Bælum, der vil derfor være et rimeligt passagerpotentiale i forlænge morgenturen, så den kommer til at afgå fra Terndrup. Turen foreslås derfor forlænget med afgang fra Terndrup:
• Terndrup afg. kl. 7.02 – Aalborg ank. kl. 8.21
Karensmindeskolen
Vi vil endvidere særligt gøre opmærksom på at rute 382 fra Terndrup mod Bælum/Solbjerg ikke
passer
med rute 104. Hvis eleverne tager rute 104 med afgang fra Karensmindeskolen kl. 15.00 ankommer
de til Terndrup kl. 15.44. Sidste afgang fra Terndrup mod Bælum er kl. 15.19.
Dette har tvunget vores elever til tage omkring Aalborg for at komme hjem, med uforholdsmæssig
lang rejsetid til følge.
Svar
I stedet for at indsætte en ekstra tur på rute 382, som erfaringsmæssigt vil få meget få passagerer, foreslås det, at senere lægge en tur på rute 55 mod Bælum, så der bliver forbindelse fra rute
104 i Terndrup:
• Terndrup afg. kl. 15.47 – Aalborg ank. kl. 16.59
Tilsvarende ændres afgangene fra Terndrup til afg. kl. 14.47 og kl. 16.47
• Aalborg afg. kl. 17.10 – Terndrup ank. kl. 18.25 (som følge af ændring ovenfor)
Rute 54 mod Hadsund senere lægges til Terndrup afg. kl. 18.28
Tilsvarende ændres afgangen fra Aalborg til afg. kl. 18.10
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