Oplæg for køreplan gældende 09.08.20 – 07.08.21
Kontaktperson: John Kjærgaard Mejlsted, Tlf. 72 48 92 04, mail jkm@ntmail.dk

Lokalruterne i Jammerbugt Kommune kører efter serviceniveau, bestemt i forbindelse med koordineringsprojektet i 2016.
Korrespondancer:
Skolernes ringetider vægter højere end korrespondancer til andre ruter.
Dog kan første morgenafgang og sidste eftermiddagsafgang være lagt an på korrespondancer med regional og x-busruter.
Drift:
Ruterne er i kontrakt og driftes hos flere vognmænd.
Nærmere information om ruterne findes på NT’s hjemmeside.

600

Lokalrute omkring Aabybro – Gjøl – Biersted

Henvendelse til NT
Kundehenvendelse:
Der er mange unge fra Gjøl, der går på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Aalborg, som skal
med bus allerede fra kl. 6.20-6.35, eftersom de skal omkring Aabybro (rute 600) for at kunne møde i skole i Aalborg kl. 8.10.
Jeg vil anmode om, at der indsættes én bus, der kører én tur hver morgen på skoledage fra Gjøl direkte til Aalborg Rutebilstation, hvorfra de unge, ved eventuelt behov, kan tage bybusser videre til uddannelsesstederne.
Håber I vil tage ovenstående i betragtning.
På forhånd tak.
Foreløbig behandling: Det er pt. ikke muligt at indsætte lokalbusdrift fra Gjøl til Aalborg, dette er et regionalbusformål. Ift. at sikre mest optimal korrespondance fra lokalrute til det nordjyske hovednet, overvejes tidspunkt for
afgang i relation til øvrige passagerer.

Henvendelse til Jammerbugt Kommune, fra Biersted Skole
Morgenbus (uændret) ankomst til Biersted kl. 7.45. Bus fra Biersted til Gjøl og Nørhalne kl. 13.40 og 14.40. Den
første bus er møntet på mellemtrinnet og p.t. har vi ingen elever, der kører med bus. Men der skal tages højde
for, at der kan komme elever på mellemtrinnet, der skal køre med bus.
Ændringen ønskes som led i modulplanlægningen for skolen i forbindelse med den nye skolereform.
Foreløbig behandling: Ønskerne passer ikke til det nuværende vognløb, som Gjøl Skole og Aabybro Skole også
er afhængig af. Det betyder at nuværende ruteføring skal gentænkes om eftermiddagen også i dialog med skolerne. Dette kan medføre total ændring af eftermiddagskøreplanen for rute 600. Hvis ikke vognløbet kan gå op,
for nuværende bus, så vil det medføre en merudgift. Ydermere skal der være opmærksomhed på korrespondance og øvrig kørsel på rute 12 og 271.
Aabybro Skole har p.t. 9 elever fra Gjøl, hvoraf 8 er kørselsberettiget.

605

Lokalrute omkring Brovst – Skovsgård – Attrup - Øland

Henvendelse til Jammerbugt Kommune
Ønske fra borger om at køre fra Attrup til Holmsø/Lørsted, inden den skal køre igen kl. 16.20 fra Brovst. Der er
ikke dokumentation for, at der er andre borgere som vil have glæde heraf, og at kørselsomfanget beretter indsættelse alle skoledage på ruten.
Behandling: Ønsket kan ikke fremmes, med udgangspunkt i serviceniveau og det forventede behov. Borgeren er
informeret om muligheden for Flextur.

Henvendelse til NT
Ønske om genoprettelse af korrespondance med rute 970X. Ændring af afgang kl. 16.20 til 16.27 fra Brovst Busterminal.
Behandling: Ændringen efterkommes da det er formålet med afgangen. Ændringen iværksættes 02.01.2020.

607

Lokalrute omkring Fjerritslev – Klim – Vester
Thorup – Thorup Strand

Høringssvar fra vognmanden
Der er for mange stop i Thorup Strand på morgenturen.
Behandling: Børnene der skal med bussen samler sig ikke for opsamling. Kommunen forsøger at kommunikere
om det er muligt at samle sig. Dog er dette ikke altid muligt, ift. vejforhold. Forbliver det et problem ift. køretiden
på ruten, må køretid tilpasses. Evalueres.

608

Lokalrute omkring Fjerritslev – Ørebroskolen
– Gøttrup - Aggersund

Stamoplysninger - rute 608:

Rute 608 kører på skoledage for Jammerbugts kommunale skolevæsen samt Fjerritslev Gymnasium. Ruten er tidligere splittet til to
ruter – 608 og 609, som supplerer hinanden og dermed overholdes serviceniveauet.

Fjerritslev Gymnasium
Der ønskes en afgang der passer med mødetid 9.55 på gymnasiet.
Behandling: Ønsket fremmes ikke, da der er en kommunal beslutning, dateret 05.03.2018, om at der ikke bliver
kørsel midt formiddag.

609

Minibusrute omkring Ørebroskolen – Øslev Husby

Stamoplysninger - rute 609:

Ruten er tidligere splittet til to ruter – 608 og 609, som supplerer hinanden og dermed overholdes serviceniveauet.

Høringssvar fra vognmand
Midtbus forespørger på, om ruten kan blive en telebusrute.
Behandling: Ønsket fremmes ikke, da strategien fra Jammerbugt Kommune p.t. er at alle lokalruter skal være
åbne faste ruter.

Jammerbugt Kommune, kørselskontoret
Forslag til ændringer på rute 609 fra skoleåret 2020/21:
På hjemturen er der ingen kørselsberettigede elever på følgende adresser til rute 609:
• Koldborgvej
• Fuglskærvej *
• Gøttruprimmevej *
• Gøttrupstrandvej *
*Dog er der kørselsberettigede elever som benytter rute 609 om morgen til Fjerritslev Skole.
Men rute 609 kører ikke via Fjerritslev Skole på hjemkørslen, så der benytter eleverne rute 608. Derfor kan vi godt
ændre på rute 609 om eftermiddagen.
Jeg tænker, at minibussen skal køre direkte fra Gøttruphavevej via Gøttrupvej til Ullerup/Drøstrup. Det må spare
lidt minutter.
Eleverne fra Ørebroskolen fra Gøttrup (både betalende og kørselsberettigede) får den fordel, at de kan tage rute
609 hjem fra skole i stedet for længere transport med rute 608.

Foreløbig behandling: Der skal være opmærksomhed på ruteforløbet for rute 609 kontra 608. En forbedring af
køretiden skal selvfølgelig efterkommes når muligt.

610

Lokalrute omkring Aabybro – Birkelse –
Arentsminde – Brovst

Henvendelse til NT
Ønske om at den tidlige afgang afgår lidt før, således at skoleelever kan nå i skole.
Foreløbig behandling: I samarbejde med Jammerbugt Kommune og skolerne, vurderes det, hvad konsekvenserne heraf kan være for øvrige elever.

611

Lokalrute omkring Pandrup – Moseby – Kås –
Rendbæk

Henvendelse til NT fra vognmanden
Slettelse af den sene afgang kl. 16.48, grundet manglende passagerer. Bussen kører tom rundt.
Forslag om at afgang kl. 13.25, køres hver dag, og ikke blot mandag, onsdag og torsdag.

Behandling: Afgang kl. 16.48 fjernes fra d. 06.01.2020. Forslaget om at afgang kl. 13.25 køres hver dag, efterkommes ikke, grundet forventet manglende kørselsbehov fra Kommunen.

615

Lokalrute omkring Brovst – Skovsgård –
Tranum – Mou Kær

Henvendelse til NT
Kundehenvendelse:
Ønske om genopretning af korrespondance mellem den sene afgang kl. 16.20 og rute 970X ank. Brovst busterminal kl. 16.23.
Behandling: Den sene afgang på ruten er tiltænkt korrespondance med øvrigt busnet. Derfor efterkommes ønsket og iværksættes d. 02.01.2020. Afgangen rykkes fra kl. 16.20 til kl. 16.27 fra Brovst busterminal.

618

Lokalrute omkring Fjerritslev – Manstrup –
Trekronerskolen - Ålegårde

Fjerritslev Gymnasium
Der ønskes en afgang der passer med mødetid 9:55 på Gymnasiet.
Behandling: Ønsket fremmes ikke, da der er en kommunal beslutning, dateret 05.03.2018, om at der ikke bliver
kørsel midt formiddag.

Øvrig henvendelse til NT
Ønske om genoprettelse af korrespondance med rute 970X. Afg. rute 618 kl. 16.37 fra Fjerritslev Busterminal rykkes til 16.44.
Behandling: Ændringen iværksættes fra 02.01.2020.

Jammerbugt Kommune – Trekronerskolen
Skolen har ønske om, at den sene bus om tirsdagen kommer til at afgå lidt senere, således at sidste lektion ikke
skal afkortes. Busafgang kl. 14.37 og udringning 14.40.
Behandling: Afgangen kan ikke rykkes, da det vil påvirke efterfølgende afgange i bussens vognløb.
Ruteføringen for afgangen ændres således, at afgangstidspunktet kan rykkes til. 14.45. Løsningen iværksættes
fra 02.01.2020.

Øvrig henvendelse til Jammerbugt Kommune
Ønske fra borger om ændring af svømmekørsel, fra Trekronerskolen til Fjerritslev, som offentlig køreplan. Dette
vil løse et behov for at handle (tidlig transport til Fjerritslev) for enkelte borgere.
Behandling: Ønsket kan ikke fremmes, da det ikke passer med serviceniveauet fastlagt i forbindelse med koordineringsprojektet i 2016. Borgeren er informeret om muligheden for flextur.

620

Lokalrute omkring Aabybro – Vildmosen –
Nørhalne - Biersted

Jammerbugt Kommune
Siden vi lavede ruterne i 2016 i Jammerbugt Kommune, er der sket nogle ændringer i forhold til, hvor de kørselsberettigede elever bor.
Kørselskontoret har en minibus (under HD-Skole kørsel), der kører i Fristrup området – syd for Birkelse/Aabybro,
da der ikke var så mange kørselsberettigede på daværende tidspunkt i dette området. MEN det har ændret sig
med årene. I Nørhalne og Biersted området er der næsten ingen kørselsberettigede mere.
Er det muligt, at flytte rute 620 til Fristrup området og evt. Sandelsvej/Centralgårdsvej fra og med august
2020. De få elever, der har kørselsbehov i Nørhalne/Biersted kan vi servicere med taxakørsel.
Foreløbig behandling: Dette ønske efterkommes, men konkret køreplanoplæg for rute 620 fra køreplanskiftet til
august 2020, afventes.

625

Lokalrute omkring Skovsgård – Tranum –
Fosdal – Ø. Svenstrup

Stamoplysninger - rute 625:

Rute 625 servicerer kørselsberettigede elever til Tranum Skole (kun små klasser) og Skovsgård Skole.
Desuden er der uddannelsessøgende i området, som benytter ”sammenkogte” afgange mellem rute 615 og 625. Disse afgange køres
af bussen fra rute 615, og vises desuden som oplysningsture i rute 625’s køreplan.
Korrespondancer:
Rute 70 og 970X i Brovst, hvis muligt. Skolernes ringetider vægter højere end korrespondancer til andre ruter.
Om eftermiddagen afventer rute 625 ved Skovsgård Skole rejsende, der kommer fra Brovst med rute 605.

Jammerbugt Kommune
Efter evaluering af indsatte ekstra afgange på flere lokalruter, i relation til den nye skolereform, er der ønske om
at igen at nedlægge de nye afgange (mandage, onsdage og fredage) kl. 13.10.
Forslag om nedlæggelse af afgang kl. 15.50 fra Skovgård Skole til Mellemmølle. Der er ingen med denne afgang,
og er uden for serviceniveau.

Behandling: Afgange kl. 13.10 nedlægges. Dette iværksættes fra d. 01.02.2020, grundet manglende elever. Eleverne serviceres med anden ordning via kommunen.
Afgang kl. 15.50 nedlægges fra det nye køreplanår august 2020.

