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18.
Projekt for koordinering af den kollektive busdrift, servicetrafik og skolekørsel i
Rebild Kommune.
J.nr.: 13.05.16G00. Sagsnr.: 09/7784
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sagen.
I forbindelse med sagens behandling på Byrådets møde den 25.03.2010, blev det
besluttet, at TMU bemyndiges til - inden for koordineringsforslagets rammer endeligt at
fastlægge de præcise ruter i Bælum- og Øster Hornum-området m.v. på mødet i april
2010.
For Bælum-området drejer det sig om rute 382, Bælum - Terndrup.
I det foreliggende koordineringsprojekt vil rute 104, forbindelsen mellem Terndrup og
Bælum, blive nedlagt. Der vil i stedet blive mulighed for at komme fra Bælum - området til
Støvring Gymnasium m. v. via rute 382, med skift i Terndrup.
Såfremt den første morgentur vendes, vil køretiden for elever fra Bælum til Terndrup, og
videre til Støvring, blive kortere (senere afgang fra Bælum), med uændret ankomst til
Terndrup. Det vil give lidt længere transporttid for øvrige passagerer på morgenturen.
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne ændring.
I forbindelse med ønsket om en nærmere vurdering af rutestrukturen i Øster Hornum
distriktet, har Nordjyllands Trafikselskab udarbejdet et notat, dateret den 24.03.2010.
Notatet omhandler en genetablering af rute 102 mellem Øster Hornum og Svenstrup, via
Hæsum og Guldbæk, med en køreplan der primært er tilrettet transport af elever til og fra
gymnasierne i Aalborg.
Derudover omhandler notatet et ændret ruteforløb for rute 107. Denne rute planlægges til
kørsel af ruten Øster Hornum - Guldbæk - Hæsum til Støvring. Hyppigheden i rutens
afgange reduceres i dette oplæg væsentligt i forhold til det første oplæg.
I notatet er ruteføringen for rute 361, som i det første oplæg, inkl. Byrsted. Den sidste
afgang fjernes dog i forhold til det oprindelige forslag, idet der i forbindelse med den
reducerede drift på rute 107 ikke længere bliver forbindelse fra Støvring til denne afgang.
På TMU´s møde den 09.03.2010 blev der spurgt til muligheden for at ændre på afgangsog ankomsttidspunkter til St. Rørbæk for rute 481, idet nogle elever til Sortebakkeskolen
vælger at køre med rute 480. Årsagen til dette valg er, at eleverne så ikke skal så tidligt
hjemmefra og ligeledes kan komme før hjem. Der opstår ofte det problem, at der ikke er
siddeplads til alle eleverne i bussen, især på morgenturen.
Dette problem kan løses/formindskes ved at at vende morgenturen for rute 481, hvilket vil
give en senere afgang fra St. Rørbæk mod Sortebakkeskolen.
I forbindelse med hjemtransporten skønnes problemet ikke at være så stort, idet eleverne
får fri på forskellige tidspunkter, afhængig af klassetrin.
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Alle de anførte ændringer i NT´s notat er i forhold til det første oplæg til
koordineringsprojekt.
Idet Regionen finansierer de kørsler/ruter, der relaterer sig til transport af elever til og fra
gymnasier, vil der med de køreplanændringer, der er beskrevet i notatet, dateret den
24.03.2010, blive en årlig besparelse på ca. 63.000 kr. i forhold til det første udkast til
koordineringsprojektet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at de beskrevne ændringsforslag til rute 382, Bælum - Terndrup, og de beskrevne
ændringer for ruterne i Øster Hornum-området godkendes.
at 2. morgentur for rute 481 vendes for at afhjælpe problemet med for mange elever i
bussen på morgenturen for rute 480.

Bilag:
Notat fra NT med ændringer
Oversigtskort

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2010:
Godkendt som indstillet.

Bilag:
Notat omhandlende ny rutestruktur i Ø.Hornum distrikt,
Åben
dateret den 24.03.2010.
336802
Åben Oversigtskort lokalruter.
337563
Fraværende:
Afbud:
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Gert Fischer - Formand

Leif Nielsen - Medlem

Bertil Mortensen - Medlem

Morten Lem - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem
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