Oplæg for køreplan gældende 10.08.20 – 08.08.21
Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Rute 68. Hobro – Aalestrup - Gedsted
Ændring af køreplanen
Hverdage:
Entreprenør rute 52/NT:
Der foretages en mindre justering af afgangstid på rute 68 fra Aalestrup Busterminal, hvor afgangstiden rykkes
til afgang 15.45 mod Gedsted i stedet for i dag 15.40. Baggrunden er, at der kan være problemer med forsinkelse på rute 52 på denne afgang grundet mange kunder både fra Aalborg (kl. 14) og Aars. Fra næste skoleår vil
der fra Aalborg også blive en mulighed for at tage rute 960 fra Aalborg omkring kl. 14 og til Aalestrup.
Entreprenør rute 68:
Har ønsket at der laves en lille justering af ruteforløb mellem Simested og Tankstation Hvam i retning mod Hobro. I dag køres fra Simested over Simested Bro til Skærshale og herfra ud på hovedvej A13. Grundet meget
trafik på A13 og svær udfletning, så ønskes at ændre ruteforløb så Simested Bro udgår, og der i stedet køres
fra Simested direkte ud på A13 til Skærshale og videre til Tankstation Hvam i retning mod Hobro.
SVAR: Der kan være kørselsberettigede elever fra Aalestrup Skole, der kommer i klemme om eftermiddagen ift.
transportafstand– det vil i givet fald dreje sig om 2 eftermiddagsafgange. På øvrige afgange i løbet af dagen vil
det ændret ruteforløb kunne implementeres, men på eftermiddagsafgang fra Aalestrup Busterminal kl. 14.10 og
15.16 bliver afgørelse nødt til at afvente hvad der er elever fra området.

Rute 68 servicerer en række skoler. Køreplanen er lagt tilrette ift. ungdomsuddannelser i Hobro, Rosendalskolen (Mariagerfjord Kommune) og Aalestrup skole, Aalestrup realskole og Gedsted Skole (Vesthimmerlands Kommune). Derudover er køreplanen lagt til rette
efter at der i Aalestrup og Gedsted skal være skiftemuligheder fra ruter hhv. 52 og 67 fra Aars (ungdomsuddannelser). Sekundært tog.
Kørselsdage: Alle dage, ekstra afgange på skoledage, skoledagsperiode styres af skoledage i hhv. Mariagerfjord og Vesthimmerlands
kommuner.
Korrespondancer: bybus 1 (Hobro), 52 (Aalestrup), 67 (Gedsted), tog på særlige afgange.
Busser/stationering: 2 busser stationeret i Gedsted. Derudover er der andre vognmænd der kører enkelte ture på rute.
Finansiering: Kørsel på ruten (valg af service) finansieres af Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune, samt enkelte forlænget ture
til Farsø sygehus af Region Nordjylland.
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