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Nye køreplaner og ny buslinje 
Køreplansskiftet d. 7. august betyder større ruteændringer i Aalborg Kommune, nye 
regler for nattillæg og digitalisering af køreplaner.  
 
Søndag den 7. august træder de nye buskøreplaner i kraft i Aalborg kommune. I år sker der følgende større 
ruteændringer ved køreplanskiftet: 
 

• Metrobus 2 nedlægges og erstattes af en ny linje 2, som skal køre i det fremtidige +Bus-tracé fra 
Vestbyen via Nytorv til AAU og foreløbigt videre til Gistrup/Klarup/Storvorde. Dvs. på samme 
strækning som letbanens afløser, +Bus, skal køre på. 

• Linje 12 og 13 kommer til at overtage de strækninger af nuværende metro 2, som ikke dækkes af den 
nye linje 2.  

• Linje 14 udbygges og forlænges. 

Ændringerne træder i kraft den sidste dag i skolernes sommerferie, så mandag morgen, vil der sandsynligvis 
være en del forvirring blandt de kunder, der normalt har kørt med de buslinjer, der er omfattet af 
ændringerne. De skal dog ikke fortvivle, for der vil være hjælp at hente. Mandag d. 8 august vil to 
serviceagenter være tilstede ved Aalborg Busterminal for at guide kunderne, så de kommer på de rigtige 
busser. Chaufførerne står klar til at hjælpe fra kl. 06.30 – 11.00. De vil være iklædt gule veste, hvor der står 
”spørg mig” på ryggen, så de er nemme at finde.  
 
Køreplanerne digitaliseres  
Ved køreplanskiftet er det helt slut med de trykte køreplaner for bybusserne i Aalborg. Behovet for 
dynamiske køreplaner har aldrig været større, da de skal tilpasses skolernes ringetider, færge- og 
togafgange og korrespondancer med andre busruter. Det betyder, at køreplanerne løbende opdateres, så 
de tilpasses passagerernes behov, og derfor hører de trykte køreplaner fortiden til.  
 
NT vil fortsat tilgodese de kunder, der ikke er udstyret med internetadgang. Disse kunder vil stadig kunne ringe til 
NT’s Kundecenter og få oplyst rejsetider og lignende. På NTs hjemmeside har kunderne også mulighed for at 
bestille og købe et print af de køreplaner, som de benytter og få dem tilsendt med posten.  
 
Ændrede regler for nattillæg 
Den 7. august kl. 12.00 ændres reglerne for betaling af nattillæg i natbusserne, så passagererne 
fremadrettet kun skal betale nattillæg mellem kl. 01.00 og 05.00. Ændringen er en udløber af, at man i 
Aalborg Kommune har valgt at nedlægge basisbusserne og erstatte dem med natbusser. Nattillægget 
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koster 22 kr., hvilket svarer til prisen for en 2-zoners voksenbillet. Benytter man rejsekort, er man dog 
fritaget for at betale nattillægget. 
 
 
Yderligere information 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nicolai Bernt Sørensen, underdirektør i NT, tlf. +45 20 24 
85 16. 


