Oplæg for køreplan gældende 11.08.19 – 08.08.20

Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Rute 57. Hobro – Aars – Løgstør - Fjerritslev
Ændring af køreplan:
• Fjerritslev Gymnasium: Afgang Fjerritslev Busterminal 11.35 ønskes at afgå 5 min senere for at gøre det
muligt at nå denne afgang efter udringning. SVAR: Der er tale om en sekundær ringetid ved Gymnasiet,
men ønskes kan imødekommes og afgang fra Fjerritslev Busterminal rykkes til 11.40.
Forslag - der ikke imødekommes:
Hverdage:
Fjerritslev Gymnasium:
• Det ønskes at afgangen fra Fjerritslev kl. 15.40 afgår tidligere, så den passer bedre med ringetid. SVAR:
Ønsket kan ikke imødekommes, da bussen der kører afgang først har mulighed for at være i Fjerritslev lige
før den igen afgår mod Løgstør. Elever fra Fjerritslev Gymnasium ankommer til Fjerritslev busterminalen
med rute 70 kl. 15.25 og har et kvarters ventetid.
• Der er ønske om, at ank. Fjerritslev 9.50 forlænges til Gymnasiet, hvor der er en mødetid 9.55. Alternativt
at afgangen kommer 10 min tidligere, så det er muligt at gå til Gymnasiet til ringetid. SVAR: Ønsket imødekommes ikke. Ønsket knytter sig til en sekundær mødetid ved gymnasiet og erfaringsmæssigt har vi få
med disse afgange. Rute 57 kører til Fjerritslev Gymnasium til den primære ringetid om morgenen. Rute
57 kan ikke afgå tidligere fra Hobro, da den på afgangen før kører til uddannelsessteder i Hobro til deres
primære ringetid om morgenen. Med andre ord vil rute 57 først kunne være ved Fjerritslev Gymnasium kl.
9.55. Det vurderes at være for sent ift. mødetid 9.55. Elever har mulighed for at tage afgang med rute 57
en time før.
• Afgang fra Fjerritslev Busterminal 13.40 ønskes at køre omkring Fjerritslev Gymnasium. SVAR: Ønsket
imødekommes ikke. Der er allerede i dag fine muligheder for at tage enten rute 608 eller rute 70 fra
Gymnasium til Busterminal (ankomst hhv. 13.33 og 13.37), hvorfra der er optimale skiftemulighed til rute
57, afgang 13.40.
Entreprenør: Afg. Løgstør 21.15 mod Hobro foreslåes at køre omkring Aggersund, da der ikke er aftenafgang
mod Fjerritslev, og det har været efterspurgt. SVAR: Der ligges på nuværende tidspunkt ikke op til yderligere
udvidelser på rute 57.
Erhvervsskolerne Aars: Afgang fra Hobro med ankomst i Aars (Hans egedesvej kl. 7.32 ønskes ankomst ca. 15
senere (7.45), så det er tættere på mødetid kl. 8. Det drejer sig om elever fra Hobro og Nørager.
SVAR: Ønsket kan ikke imødekommes. Busser på rute 57 kører med en afgang i timen og det kan ikke passes
ind med dette.
Rute 57 servicerer pendlere, uddannelsessøgende, skoleelever mellem 4 store byer i Himmerland. Køreplanen er så vidt mulig tilpasset
centrale tidspunkter for uddannelsessteder i Hobro, Aars og Fjerritslev. Forbindelser til/fra tog i Hobro, i Aars skiftemuligheder ift. at
komme til/fra Farsø, og tilsvarende andre ruter i Løgstør og Fjerritslev, hvor det er muligt.
Kørselsdage: Alle dage, enkelte afgange kører kun på skoledage.
Korrespondancer: Tog, bybus 1 tilbringerrute til Hobro Busterminal, Rute 70/970X i Fjerritslev, 70 tilbringerrute til Fjerritslev Busterminal.
Busser/stationering: 5 busser, stationeret i Fjerritslev (1), Løgstør (2), Hobro (2). Ekstra dubleringsbus på morgenafgang Gatten-Aars
på skoledage.
Finansiering: Kørsel på ruten (valg af service) finansieres af Region Nordjylland.
Historik: 2019: Større udvidelsen af rute med flere aften og weekendafgange, som en del af Hovednet Vest. Ruteomlagt og udvidet i
betjening i 2011 (Trafikplan 2009) fra ruteforløb Hobro-Aars-Farsø-Ranum-Løgstør til Hobro-Aars-Løgstør-Fjerritslev
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Toppendalskolen (Vindblæs): Ønsker at rute 57 kører hen omkring skolens p-plads og vende omkring kl. 8, 9
og igen omkring kl. 12 og 13. Børnehave og indskoling benytter ofte disse afgange på ture og er utryg ved
færdslen til og fra stoppestedet Gl. Vindblæs (Vilstedvej). SVAR: Ønsket imødekommes ikke. Rute 57 er en del
af det overordnet hovednet i Regionen, hvis formål er at skabe gode og hurtige forbindelser mellem de større
byer. Ønsket vil give et tillæg pr. tur på 3-4 min, og desuden om morgenen give problemer med at nå til Aars til
mødetider på ungdomsuddannelser. Rute 57 har stoppesteder tæt på flere skoler fra Fjerritslev til Hobro, som
kunne have tilsvarende ønsker ift. når de skal på ture. Der henvises til stoppestedet Gl. Vindblæs, der ligger
knap 400 m fra skolen og som for et par år siden er opgraderet med læskærm/cykelstativer.

Nordjyllands Trafikselskab

Side 2 af 2

