Referat
Møde om buskørslen til Grindsted og Langholt
Vodskov 31-10-2012
Deltagere:
Ole Swarts, samråd Uggerhalne
Karina Søborg Madsen, Langholt
Tine Lee, Grindsted samråd
Jan Øhlenschlæger, Kollektiv Trafik, Aalborg Kommune
Finn Vestergård Madsen, Kollektiv Trafik, Aalborg Kommune
Ole, Karina og Tine præsenterede sig, og gjorde rede for de bekymringer som der var
i Grindsted, Langholdt og Uggerhalne i forbindelse med nedskæringerne i den
kollektive trafik.
Finn og Jan orienterede om budgettet og de planer, der var for at spare.
Budgetforhandlingerne for 2013 er færdige. Der skal spares i alt 4,8 mio. kr. netto på
den kollektive trafik.
SBU har bemyndigelsen til at finde ud af hvordan, og har valgt at nedlægge metrobus
5 og 6 og S4, skære i driften på linje 15, metrobus 1 (Grindsted og Langholt) og
servicelinje s2 og s3, samt forlænge sommerferiekøreplanen. Man regner med ca. 0,5
mio. kr. på metrobus 1.
I valget af besparelse har udvalget set dels på benyttelsen (er der mange med
bussen), dels på om der er alternativer (kan man komme frem på anden vis).
I forhold til Linje 15 og metrobus 1 (Grindsted og Langholt) sker udmøntningen det i
dialog med borgerne. Der har været møde med Nøvling.
Efter drøftelser af forskellige muligheder blev to løsninger drøftet nærmere.
Løsning 1: Telebus med fast rute erstatter nuværende afgange på metrobus 1
(billigste løsning)
Løsning 2: Minibusbus med fast rute erstatter nuværende afgange på metrobus 1 (lidt
dyrere løsning)
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Desuden påpegede Karina, at Liselund var en træls omvej for Langholt.
Kollektiv Trafik regner på begge løsninger - og Liselund, og der var enighed om at
løsning 2 foretrækkes i det man undgår at ringe. Til gengæld er der risiko for ture
uden passagerer.
Kollektiv Trafik vender tilbage til parterne. 28. november skal sagen for SBU-udvalget.
Selve køreplanindstillingen for 2013/2014 forlægges byrådet til februar/marts.

Venlig hilsen
Jan Øhlenschlæger
Afdelingsleder
Kollektiv Trafik - kørselskontoret
Aalborg Kommune
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Rantzausgade 4, st.
9000 Aalborg
Tlf. (+45) 9931 1930
mobil (+45) 2520 1930
Kollektiv Trafik hjemmeside: www.nordjyllandstrafikselskab.dk
Kollektiv Trafik e-mail: kollektivtrafik@aalborg.dk
Kørselskontoret e-mail: 99311980@aalborg.dk
Aalborg Kommune hjemmeside: www.aalborgkommune.dk
Direkte e-mail: joe-sbu@aalborg.dk
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