Ændringsforslag omfattet af indsats 2:
Rute/strækning

Ændringsforslag

Rute 111; Aars-Vilsted-Ranum

Ekstra "ekspres-tur" fra Aars
efter kl. 14, hvor mange unge
skal hjem.

112; Strandby - Farsø Vognsild - Vestrup/Østrup Aars
522; Farsø skoledistrikt
523; Vestrup skoledistrikt

Flere mindre justeringer, der
indebærer et bedre samspil
mellem de nævnte ruter.
Ændringer får nedenstående
direkte konsekvenser for
serviceniveauet:

Passagertal/dag Udgift netto pr.
(forventet
år (kr.)
ændring)

Bemærkninger, konsekvenser

+25

+89.700

Turen til Ranum går i dag via Farsø og
Overlade med rejsetid på ca. 50 min.
Denne vil blive reduceret til ca. 30-35
min.

-5

-96.200

På grund af samspillet mellem ruterne
kan økonomien ikke uden videre fordeles
på alle de enkelte forslag.

Betjening af Østerbølle Hedeområdet udgår (én tur morgen
og eftermiddag)

Turene er i dag indsat så
overbygningselever fra hele Gedsted
skoledistrikt har mulighed for at gå på
Farsø skole. De seneste par år har
muligheden ikke været udnyttet, hvorfor
bussen ikke har haft passagerer fra/til
Østerbølle Hede. I den del af af Gedsted
skoledistrikt, hvorfra der med forslaget
bliver længere end 3,5 km til nærmeste
stoppested (mod Farsø) er aktuelt 2 børn
i alderen 6-13 år. Disse to børn går i 6.
kl. på Aars skole.
Taxa vil alternativt kunne indsættes, hvis
der senere skulle komme
kørselsberettigede elever til Farsø.

Morgenturen mod Vognsild Farsø sættes til afgang fra
Østrup ( i stedet for fra
Østerbølle Hede)

Rejsende fra Østrup til Farsø skal i dag
om morgenen via Aalestrup eller Aars,
hvillket indebærer en rejsetid på ca. 50
min.

112; afgang fra Farsø 13.50
mod Strandby afkortes til
Fandrup. Rute 522 kan
benyttes i stedet.

Op til 10 Farsø-elever fra Strandby får
dagligt 10 min. længere hjemkørsel.

522; afgang fra Farsø 7.25
mod Strandby nedlægges

Friskolen i Strandby er ophørt, hvorfor
der ikke længere er faste passager til
turen.

522; afgang fra Strandby
16.09 mod Farsø: ruteforløb
afkortes - Risgårde og Farsø
Camping betjenes ikke mere
på denne afgang

I seneste tællingsuge var der i alt én
passager, der stod af på den berørte
strækning.

112; afgang fra Aars 13.17
starter fremover fra
busterminalen i stedet for fra
Østermarken.

Andre ruter kan benyttes til
busterminalen.

Morgentur fra Østrup mod
Farsø indsættes på ikkeskoledage.

Rejsende fra Østrup til Farsø skal i dag
om morgenen via Aalestrup eller Aars,
hvillket indebærer en rejsetid på ca. 50
min.

113; Aars - Haverslev

Fredagstur fra Aars 19.05 mod
Ravnkilde udgår

-2

-9.000

Ændring skal ske i dialog med Rebild
Kommune, da det primært er deres
byer/borgere, der bliver berørt.

Rute 111; (Aars -) Farsø - V.
Hornum - Overlade - Vilsted Løgstør

Antallet af daglige afgange i
weekends øges fra 4 til 5 ture
t/r.

+10

+87.400

På hovednettet vil dagligt komme til at
køre 14-15 afgange t/r i weekends, altså
et væsentligt større betjeningsomfang
end i kommunens vestlige del.

111e "efterskolebus" HobroAars-Havbro-Ranum

Den kommunalt finansierede
bus kører en ekstra runde fra
Aars til efterskolerne om
søndagen i stedet for at starte
i Hobro.

+10

-3.000

Der bliver fremover forbindelse fra to
tog-ankomster i Hobro (med ca. ½ times
mellemrum); én afgang køres som rute
57 uden busskifte videre til HavbroRanum - den anden afgang bliver med
skifte fra rute 57 i Aars.

