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970X Aalborg - Thisted - Nykøbing  
 

 

Forslag til ændringer 
 

Fjerritslev Gymnasium 

Der fremsættes ønske om et stop i Aabybro, evt. kun på de gymnasierelevante afgange. 
SVAR: NT er i gang med et større analysearbejde omkring det fremtidige ekspresbusnet. Forslaget 

omkring stop i Aabybro vil indgå i dette arbejde. 

 

Keolis Tylstrup 

Der efterspørges bedre korrespondancer med rute 57 i Fjerritslev. 

SVAR: Der kigges nærmere på, om der i den endelige køreplan kan skabes bedre korrespondancer ru-

terne imellem. 
 

Der fremsættes ønske om mere køretid mellem Aalborg og Thisted i begge retninger. Især i myldre-

tiden er ruten udfordret på køretid. 
SVAR: Der foretages en nærmere analyse over køretiderne på ruten. 

 

Chaufførerne foreslår, at afgangstiderne fra Aalborg i minuttal 40 fremrykkes til minuttal 35, for at 
skabe bedre korrespondancer langs ruten. 

SVAR: På enkelte afgange benyttes opholdet i Aalborg til afholdelse af EU15-pauser. På disse afgange 

vil det ikke være muligt at fremrykke afgangstidspunktet, foruden at ankomsttidspunktet ligeledes 

fremrykkes. Der foretages en nærmere analyse af, hvordan køreplan og vognløb vil kunne tilrettelæg-
ges. 

 

Chaufførerne foreslår, at ruten på sigt kunne afkortes ved Lindholm Station, med forbindelse til to-
get til/fra Aalborg, for at spare myldretidstrafikken gennem Nørresundby, Limfjordsbroen og Ve-

sterbro. 

SVAR: NT er i gang med et større analysearbejde omkring det fremtidige ekspresbusnet. Forslaget om-
kring afkortning af ruten i Lindholm vil indgå i dette arbejde. 

 

Der fremsættes ønske om mere detaljeret destinationsvisning på de afgange, som kører til/fra Ny-

købing. 
SVAR: Fremadrettet vil der blive destineret som følger: 

• Fra Aalborg: Nykøbing via Thisted 

• Fra Nykøbing: Aalborg via Thisted 

Destinationsvisningen tilpasses, så der efter passage af Thisted kun står det korte navn. 
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Hverdage: Der fremsættes ønske om en afgang fra Aalborg, som ankommer i Thisted inden kl. 7, af 

hensyn til de mange arbejdspladser, som ligger i byen. Første ankomst i Thisted ligger i dag kl. 7.54. 

SVAR: Tilføjelse af en ekstra afgang vil betyde en udvidelse af serviceniveauet, og dermed en merom-

kostning for Region Nordjylland; alternativt at den fornødne økonomi findes ved at nedlægge én af de 
andre afgange i køreplanen. Dertil kommer, at der vil skulle flyttes en bus fra Thisted til Aalborg, for at 

kunne afgå på det ønskede tidspunkt. Rute 970X indgår som en del af pilotprojektet Hovednet Vest, 

som foreløbig løber frem til august 2023. Så længe projektet står på, vil der ikke blive ændret i service-
niveauet på de ruter, som indgår. NT vil tage ønsket om en tidlig ankomst i Thisted med i arbejdet om-

kring det fremtidige ekspresbusnet, og i samarbejde med Region Nordjylland vurdere, om der er 

grundlag for en ekstra afgang. 

 
NT 

Stoppestedet ved Thisted Sygehus, som kun betjenes hverdage i tidsrummet 9 – 15, foreslås erstat-

tet med stop på Østerbakken v/ Strandvejen på alle afgange, hvorfra der er 300 m gangafstand til 

sygehusets indgang. Det afklares nærmere med Region Nordjylland, om dette er en acceptabel løs-

ning. 

 
Hidtil har de vestgående ekspresbus ruter 970X og 971X kun haft et enkelt stop Vesterbrogade i 

Nørresundby. De nord-østgående ruter 973X og 974X har 2 stop i Nørresundby, Vesterbrogade og 

Nr. Uttrup Torv. Det foreslås, at rute 970X og 971X begynder at betjene stoppet Viaduktvej (Thisted-

vej / Nørre-sundby). Dette vil give en bedre betjening af industriområdet omkring Lindholm Brygge 
og den østlige bydel ved Lindholm. Stoppet kan desuden benyttes ved skift til/fra tog på Lindholm 

Station. Slutteligt vil der kunne opnås bedre forbindelser til/fra lufthavnen, enten med skift til linje 

12 ved Viaduktvej, eller skift til tog og øvrige regionalbusser på Lindholm Station. Der er buslom-
mer ved stoppestederne, som i forvejen betjenes af linje 6 og linje 12 (samt natbusserne 24N, 70N 

og 71N). 

 
  


