
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientering om kollektiv trafik i Hedensted Kommune 

 
Kollektiv trafik 

Den kollektive trafik spænder bredt og har i sammenhæng en stor kapacitet, der rummer 
langt de fleste borgeres transportbehov. I et bæredygtigt perspektiv er målet at udnytte 
den eksisterende kørselskapacitet til udvidet service over for borgerne. Eventuelle nye 
tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så eksiste-
rende muligheder udnyttes endnu bedre. Den kollektive trafik i Hedensted Kommune in-
kluderer: 
 
Regionale ruter  
Ruter mellem byer og institutioner af regional betydning. Ruterne krydser normalt en el-
ler flere kommunegrænser. Ruterne drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland. 
 

105. Juelsminde – Horsens 
115. Tørring – Jelling 
119. Tørring - Give 
202. Horsens – Hedensted – Vejle 
205. Juelsminde – Vejle 
215. Vejle – Tørring - Silkeborg 

 
Da Region Midtjylland i 2019 besluttede at overdrage driften af rute 104 til Horsens og 
Hedensted Kommuner fulgte der et 3-årigt kommunalt tilskud med. I 2022 modtager He-
densted Kommune 200.000 kr., og tilskuddet udløber ved køreplanskiftet medio 2022.  
 
Lokale ruter 
Større kommunale ruter, der ikke kun betjener folkeskoler. Ruterne drives af Midttrafik 
og betales af Hedensted Kommune. For de ruter der kører til Horsens betaler Horsens 
Kommune for den del af ruten, der ligger i Horsens Kommune. 
 

104. Juelsminde – Horsens 
114. Tørring – Horsens 
694. Vejlefjord – Løsning 
606. Hedensted – Tørring 
704. Rårup – Vejlefjord 
705. Juelsminde - Brund 

 
Midttrafiks budget 2022 for Hedensted Kommune – vedlagt som bilag. 
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Skolebusruter 
Ruter oprettet alene med det formål at Hedensted Kommune opfylder sin forpligtelse til 
skolebørns befordring i henhold til folkeskolelovens § 26.  
 
Om elever skal tilbydes befordring til distriktsskolen afgøres af klassetrin og afstand. 
 

Klasse  Befordring hvis afstanden er større end (km): 
0 – 3   2,5 
4 – 6  6,0 
7 – 9  7,0 
10  9,0 

 
Der ud over skal der også tilbydes befordring hvis eleverne skal benytte eller krydse en 
trafikfarlig vej. Trafikfarlige veje m.v. kan ses på Hedensted Kommune interaktive kort 
på hjemmesiden - https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Hedensted&Page=Borger-
kort&ShowConflictTools=0&ShowOverview=0.  
 
Hvis der vælges en anden skole end distriktsskolen, kan der ikke tilbydes transport. 
 
Skolebusruterne er gratis og drives og betales af Hedensted Kommune. Ruterne udbydes 
af Hedensted Kommune. 
 
Ruterne var i EU udbud i 2019 hvor følgende vognmænd vandt: 
 

Umove Vest:   Ruterne: 660, 662, 692, 698, 701 og 7023, (3 ,4 

508 og 690 køres af DK Bus) 

DK Bus:   Ruterne: 1, 2,  
Hedenstedernes Trafik:  Ruterne: 5, 6, 7, 8, 209, 662 og 691. 

 
 
Vognmændenes gennemsnitlige timepriser i tilbuddene i 2019 priser: 
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Umove Vest:  862 kr. 
DK Bus:  828 kr. 
Hedenstedernes Trafik  692 kr. 
 

Der afregnes som minimum for 1 timer om morgenen og 2 timer om eftermiddagen, i alt 
30 timer om ugen. Er der køreplansat mere tid afregnes for denne tid, men der afregnes 
ikke for tomkørsel m.v. 
 
Hedenstedernes Trafik er et busselskab ejet af Hedensted Kommune og drevet af kom-
munens Materielgård. Selskabet er etableret efter reglerne i lov om buskørsel.  
 
Flextur 

Flextur er kollektiv trafik, der kører fra adresse til adresse på bestilling. Flextur er for 
alle. Hedensted Kommune yder størst muligt tilskud til Flextur, så borgeren har så lille en 
egenbetaling som muligt. Kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den som koordine-
ret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Handicapkørsel. 
 
Midttrafik har sendt forslag til nu organisering af Flextur m.v. i høring. Høringssvar be-
handles i Udvalget for Fællesskabs møde den 8. marts 2022. 
 
Handicapkørsel 

Handicapkørsel er for borgere, der grundet et handicap – kørestol eller rollator udleveret 
af Hedensted Kommune, eller mindre end 10 % syn på bedste øje - ikke kan benytte den 
almindelige kollektive trafik. Borgerne visiteres af Hedensted Kommune, og kørslen be-
stilles hos Midttrafik, som udfører den som koordineret kørsel sammen med den regio-
nale sygekørsel og Flextur. En borger kan maksimalt bestille 104 handicapture om året. 
 
Hjarnø Færgefart 

Hjarnø Færgefart varetager forbindelse fra Snaptun til Hjarnø med MF Hjarnø. Hjarnø 
Færgefart er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, hvor Hedensted Kom-
mune har 2 medlemmer. 
 
Hjarnø Færgefart har gennem de seneste år opnået så gode resultater, at Hjarnø Færge-
fart har tilbagebetalt betydelige beløb til Hedensted Kommune: 

• 1,4 mio. kr. i 2020 
• 1,0 mio. kr. i 2021 

 
 
Kørselskontorets budget 2022 er vedlagt. 


