Oplæg for køreplan gældende 10.08.20 – 26.06.21
Kontaktperson: Camilla S. Rasmussen, Tlf. 99 34 11 63, mail csr@ntmail.dk

Mindre lokalruter 520-552 i
Vesthimmerlands Kommune
Dette er en samlet tilbagemelding på forhold & indkomne ønsker på de mindre lokalruter 520-552 i Vesthimmerlands Kommune, der primært betjener de lokale folkeskoler og sekundært fungerer som til-/frabringer ruter for andre kunder (pendlere, lejlighedsvise kunder & uddannelsessøgende). Kendetegnende
for ruterne er, at de betjenes med én bus pr. rute og primært er lagt til rette efter de respektive folkeskoler
og deres skoledistrikt og sekundært ift. at skabe forbindelser til det øvrige net af hensyn til øvrige kundegrupper. De små lokalruter benyttes også til at udføre svømmekørsel efter en fast plan i løbet af året for de
forskellige folkeskoler. I notatet herunder fremgår ønsker & svar under hvert rutenummer. Øvrige større
ruter i Vesthimmerlands Kommune ligger med hver deres oplægsside på høringsportal.

Generelt for alle:
•

Tidligere hjemkørsel ifm. ferier: Det er aftalt, at folkeskoler i Vesthimmerland Kommune kan blive kørt
tidligere hjem op til 4 dage ifm. skoleferier. Det drejer sig om sidste skoledag før efterårsferie, juleferie,
vinterferie og sommerferie. Særlige hjemkørsler tilbydes på de mindre lokalruter 520-552 og det vurderes efterfølgende om en af de senere eftermiddagsafgange kan udgå disse dage. Der tilbydes et
hjemkørselstidspunkt for de tidlige dage, dvs. fx alle dage kl. 12.15. På ruter hvor der til daglig er en
tidlig afgang mellem kl. 12-13 (ift. indskolingen) forventes at skoler kan tilrettelægge det så denne kan
bruges op til ferier for alle elever. Pt. indgår afgange som de så ud dette skoleår. Der vil ske en tilretning
ud fra indmeldinger fra skoler og afgange vil også være at fremsøge på rejseplanen.dk.

•

Svømmekørsel: Rutebusser der betjener folkeskoler kører også svømmekørsel for skoler, der har transportbehov til/fra hal. Det betyder at svømmekørslen tilrettelægges i tidsrum mellem mødetid om morgenen og den første hjemkørsel fra skoler om eftermiddagen (ekskl. evt. speciel hjemkørselsture op til
ferie). NT & Vesthimmerlands Kommune vil gerne forsøge at få lagt svømmekørslen fast lidt tidligere
på foråret end hidtil. Målet er, at årets svømmeplan kan udsendes til skoler inden de går på sommerferie og tilsvarende at de vognmænd der kører ruter & svømmekørsel kan få deres endelige vagtplan
inden sommer. Der vil blive udsendt en opfølgende mail til skoler vedr. svømmekørsel og tilbagemelding, som vi gerne vil have sidst i april.

Ruter:
520 (Farsø) - Ullits – Gl. Ullits – Lovns – Hvalpsund -Hestbæk – Svingelbjerg - Ullits
•

Der er ikke lagt op til ændringer på ruten. Justeringen af ruteforløbet via Gl. Ullits, der blev fortaget i efteråret 2019 er lagt op til fastholdt i kommende køreplan.

521 Vilsted- Flejsborg - Gatten – Ejstrup - Hyllebjerg- V.Hornum – (Aars)
• Der er ikke lagt op til ændringer på den primære del af ruten.
• Morgenturen der fortsætter til Aars forventes at sættes til at fortsætte til Østermarksskolen efter
erhvervsskolen. Der er dog gang I at blive set på ændringer af forhold ved Østermarksskolen, der
kan få betydning for muligheder for afsætning ved skolen. I givet fald må henvises til gang fra Erhvervsskolen.

•

Der foreligger pt. en uafklaret situation vedr. transport af kørselsberettigede elever på Løgstørvej. Det er
endnu ikke afklaret om det bliver bus eller taxaløsning.

522 Farsø – Gunderup - Ertebølle – Strandby – Grønnerup- Sjørupgårde – Fandrup - Farsø
•

Der er ikke lagt op til ændringer på ruten.

523 Farsø – Vognsild - Morum – Vestrup – Østrup – Gislum - Vognsild - Farsø
•

Der er ikke lagt op til ændringer på ruten.

530 Lokalrute omkring Hornum – Blære – Vegger – Astrup – Troelstrup
531 Lokalrute omkring Blære – Borup – Gundersted – Birkevej – Søttrup – Gatten -Hornum
•

Hornum Skolebestyrelse (modtaget fra Vesthimmerlands Kommune) ønsker at flytte ringetid
fra 8.10/14.10/15.10 til 10 min tidligere dvs. 8/14/15. Ønsket er ikke nærmere uddybet. SVAR:
Ønsket kan ikke imødekommes. Rykkes ringetider vil kørselsbehov ikke kunne løses med de
eksisterende busser indenfor en transporttid på max 1 time. De 2 lokale busser vil skulle varetage alle kørselsbehov uden hjælp for andre ruter fra området. De større ruter 57 og 100 kan
ikke tilpasses ift. det ønske, hvilket bl.a. vil give problemer med betjening ift. Hvorvarpvej, Søttrupvej m.fl. Skal rute 530 & 531 varetage alt elevtransport til Hornums skoleopland vil det betyde transporttider på over en time, samt at der vil være en række sammenhænge ift. hjemtransport fra ungdomsuddannelse i Aars til området, der forringes i form at ligeledes længere
transporttider.

•

Kundehenvendelse/Hornum Skolebestyrelse ønsker en transport løsning udenfor skoledistrikt (til/fra Havbro) på baggrund af at de har enkelte elever her. SVAR: Vesthimmerlands Kommune besluttede sidste år, at det der tilbydes er transport for elever i skoledistriktet, og der
ikke laves særløsninger udenfor skoledistriktet på bekostning af elevers transporttid i skoledistriktet. Særlige løsning for Havbro-området udenfor skoledistrikt vil betyde en forøgelse af
transporttid for elever i skoledistrikt. Hornum skole er anvist muligheden for at forældre/elever, der vælger Hornum Skole i stedet for distriktsskolen kan gå sammen og benytte sig at NTs
flextursprodukt.

540 Løgstør – Tolstrup – Næsborg – Toppendalskolen Brøndum – Vindblæs -Løgstør
542 Vilsted- Hornbæk - Vindblæs - Toppendalskolen Brøndum – Vindblæs - Løgstør
Toppendalskolen: Ønsker afgangen efter ringe-ud på kl. 13.45 på Brøndumafdelingen lagt tidligere.
SVAR: Vesthimmerlands Kommune vil gerne have en fælles snak med de 2 Toppedalskoler & Løgstør
Skole ift. løsninger på de 2 ruter. Ændringerne med de tidligere skoledage giver nogle problemer
med at opretholde betjening af alle områder til/fra alle skoler. Der vil blive inviteret til en fælles snak
ift. løsninger.

541 Løgstør – Aggersund – Aggersborg – Ullerup – Aggersund - Løgstør
•

Der lægges op ikke op til ændringer. Der kan dog blive mindre ændringer, som følge af dialog
med Løgstør Skole & Toppendalskolerne vedr. rute 540 & 542.

543 (Løgstør) – Ranum – Svenstrup – Næsby -Rønbjerg – Ranum – (Løgstør)
•

Der er ikke lagt op til ændringer på ruten

544 Ranum – Vilsted – Munksjørup – Overlade - Padkær – Vilsted - Ranum
•

Der er ikke lagt op til ændringer på ruten

551 Gedsted - Østerbølle – Østerbølle Hede -Vesterbølle-Klotrup - Gedsted
•

Der ikke lagt op til ændringer på ruten. Justeringer på ruten fra efteråret 2019 videreføres.

552 Aalestrup – Østerbølle – Testrup – Skatskov – Gulager – Torup – Simested - Aalestrup
•

Kunde/Vesthimmerlands Kommune: Ønske om at Eveldrupvej også betjenes på afgang fra Aalestrup Skole 14.46, som på de 2 tidligere afgange. SVAR: Afgangen ligges via Hovedvejen- Eveldrupvej. Det giver lidt længere transporttid for øvrige kunder.

•

Vesthimmerlands Kommune/NT: Hvamvej udenfor den sydlige bygrænse til Aalestrup mod Gl.
Hvam. Hvamvej er pt. erklæret trafikfarlig på strækningen udenfor byzonen, såfremt der bliver
elever at befordre vi der blive set på en løsning, hvor rute 552 varetager denne betjening på morgentur, mens der om eftermiddagen vil være mulighed for at benytte ruet 760/960 fra Aalestrup
Busterminal.

