
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til Region Midtjyllands brev og Cowis rapport om økonomiske 
udfordringer i den regionale kollektive trafik 2023 

 
Eventuelle udfordring for Hedensted Kommune: 
 

 Regionen kan fjerne tilskud der i 2010 blev givet til uddannelsesruter. Hedensted 
Kommune får ca. 1,25 mio. kr. der dækker uddannelsesruter internt i Hedensted 
Kommune. Ruterne kan som udgangspunkt ikke lukkes, så det vil betyde en mer-
udgift for Hedensted Kommune alt efter i hvilket omgang ruterne videreføres. 

 Fjerne tilskud på 0,4 mio. kr. til rute 104. Det tilskud er ud over tilskuddet som 
bortfalder i 2023. 

 I det foreliggende oplæg vil nedlæggelser og afkortning af ruter ingen økonomisk 
betydning have for Hedensted Kommune. Det nævnes som en mulighed at ned-
lægge 1 – 3 uddannelsesruter i den vestlige del af kommunen. Dette er som ud-
gangspunkt ikke en kommunale opgave, og bør derfor ikke blive en kommunal 
udgift. 

 
Hver gang regionen skal spare ændres der i definitionen af ”Ruter af regional betydning”. 
Cowi anbefaler at drøfte den fremtidige politiske prioritering af, på hvilke ruter og med 
hvilke transportformål, de regionale midler skal anvendes. Der er betydelige potentialer 
for besparelser, hvis regionen genovervejer og evt. ændrer i prioriteringen af de ruter og 
transportformål, som regionen finansierer. 
 
Regionen lægger op til dialog om det tilskud regionen i 2010 gav til 16 ruter. I 2022 er 
der kun 6 ruter hvor transporttilbuddet fortsat findes i sin oprindelige form. Rute 696 i 
Hedensted Kommune er et af disse tilbud, hvilket bør tale til Hedensted Kommunes for-
del. 
 
Ovenstående kan være emner til et eventuelt politisk møde med formandskabet regional 
udvikling. 
 
De indledende bemærkninger – Region Midtjyllands brev.  
 
Den aktuelle ubalance mellem Midttrafiks opdaterede budgetforslag og den regionale 
ramme til kollektiv trafik i 2023 er ca. 60 mio. kr. 
 
Det forventes at regionsrådet den 28. september anmoder Midttrafik om at udarbejde 
forslag, som bringer balance i økonomien. 
 
Regionen afholder offentlige dialogmøder i samarbejde med Midttrafik. Møderne afholdes 
den 10. oktober i øst, 14. oktober i vest og 11. oktober midt i regionen. 
 
Regionen inviterer til bilaterale/fælleskommunale møder enten administrativt og/eller po-
litisk. Fra regionen vil det politisk være formandsskabet for regional udvikling, der stiller 
sig til rådighed. 
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Regionen har reserveret tidspunkter på følgende datoer til bilaterale politiske møder: 11. 
og 24. oktober samt 8., 9., 10.eller 16. november 2022. 
 
Cowis rapport - indledende bemærkninger. 
 
Cowi har beskrevet følgende muligheder: 

 Kørselsreduktioner som følge af få passagerer. Umiddelbart potentiale: 8,5 mio. 
kr., men yderligere muligheder på flere ruter 

 Ruteafkortninger. Umiddelbart potentiale: 7 mio. kr. 
 Pause i grøn omstilling: 19 mio. kr. 
 Udfasning af tilskud til transport af uddannelsesruter: 9 mio. kr.  

 
Disse umiddelbare potentialer vil ikke kunne løse den samlede økonomiske udfordring. 
 
Der er her herudover betydelige potentialer for besparelser, hvis regionen genovervejer 
og evt. ændrer i prioriteringen af de ruter og transportformål, som regionen finansierer. 
 
Cowi anbefaler at drøfte den fremtidige politiske prioritering af, på hvilke ruter og med 
hvilke transportformål, de regionale midler skal anvendes. 
 
Generelt spiller transport af uddannelsessøgende en langt større rolle i de tyndere befol-
kede dele af regionen.  
 
Der er ikke nogen klar definition af, hvad der er ruter af regionale formål. Hver gang re-
gionen skal spare bliver definitionen bøjet endnu engang. 
 
I forbindelse med tidligere omlægninger og reduktioner af regional kørsel har regionen 
indgået aftaler om at yde et tilskud til en række kommuner, som påtog sig opgaven med 
en vis 'minimumstransport af uddannelsessøgende'. Således blev det i 2010 besluttet at 
yde et tilskud, som i dag udgør ca. 9 mio. kr. årligt. Der blev ikke fastsat et udløbstids-
punkt for dette regionale tilskud. Der vil være mulighed for at regionen beslutter at op-
høre med at yde dette tilskud. 
 
Cowis notat - De enkelte ruter. 
 
Rute 104-105 Horsens- Juelsminde 

 Det kan overvejes, om regionen fortsat skal medfinansiere rute 104. Nuværende 
nettoomkostning er ca. 0,4 mio. kr. 

 Endvidere kan det overvejes at afkorte rute 105, så den kører mellem Smedkær-
Hornsyld-Horsens, mens strækningen Smedkær-Juelsminde alene betjenes af rute 
205. En rejse mellem Horsens og Juelsminde vil i givet fald indebære en omstig-
ning i Smedkær. Det bemærkes, at der ikke i dag findes en busvendeplads i 
Smedkær. 

 
ADM bemærkninger.  

 Tilskuddet på 0,4 mio. kr. er tilskud ud over det tilskud der bortfalder medio 
2023. 

 Udgiften til en vendeplads vil i givet fald blive en kommunal udgift, og hvis vende-
pladsen ikke etableres, kan rute 105 ikke afkortes. 

 
Rute 202 Vejle – Hedensted – Horsens – Hovedgård – Aarhus 
Der kunne overvejes to alternative ændringer af ruten: 
1) Delstrækningen mellem Hovedgård og Tranbjerg/Aarhus nedlægges. Alternativt kan 
myldretidsturene helt til/fra Aarhus opretholdes, mens alene de afkortede ture til/fra 
Tranbjerg nedlægges. 
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2) Ruten 'skares over´ i Horsens, og opretholdes alene på strækningen Vejle-Hedensted-
Horsens. Den resterende kørsel pa ruten kunne nedlægges som regional kørsel. 
 
ADM bemærkninger. 

 Kørslen i Hedensted Kommune berøres ikke. 
 
Rute 205 Vejle - Juelsminde 
Ingen ændringer på nær eventuel samkørsel med rute 105 fra Smedkær, hvis 105 af 
kortes. 
 
ADM bemærkninger. 

 Kørslen i Hedensted Kommune berøres ikke. 
 
Rute 215 Vejle – Nr. Snede – Silkeborg 
Det kan overvejes at nedlægge nuværende rute 215 som regional rute mellem Vejle og 
Silkeborg. I stedet kan ruten opretholdes – evt. alene som regional uddannelsesrute – på 
strækningen Vejle-Tørring. De opgaver, som rute 215 udfører i dag på den resterende 
strækning Tørring-Nr. Snede-Silkeborg er enten meget små eller de er lokale transpor-
topgaver. 
 
ADM bemærkninger. 

 Uddannelsesrute der kører over kommunegrænsen. Kommuner har alene befor-
dringsforpligtelse for folkeskoleelever, hvorfor det som udgangspunkt ikke er en 
kommunal opgave. 
 

Rute 513 Vejle – Tørring 
Der rejser cirka 10-12 passagerer over kommunegransen til Tørring i Hedensted Kom-
mune i begge retninger. Tilsvarende anvender omkring 10 passagerer stoppestedet ved 
Tørring Gymnasium tur/retur. 
 
Det kan overvejes at stoppe Region Midtjyllands finansiering af ruten, hvorefter Region 
Syddanmark kan tage stilling til rutens fortsatte eksistens. 
 
ADM bemærkninger. 

 Uddannelsesrute der kører over kommunegrænsen. Kommuner har alene befor-
dringsforpligtelse for folkeskoleelever, hvorfor det som udgangspunkt ikke er en 
kommunal opgave. 

 
Rute 523 Tørring – Brædstrup 
Ruten er en uddannelsesrute som kører uddannelsessøgende fra Brædstrup til Tørring 
Gymnasium. Ruten har gennemsnitligt kun 17 daglige passagerer pr. dag fordelt pa fire 
afgang, og benyttes altså reelt af omkring 8-9 gymnasieelever. 
 
Det kan overvejes, om det prioriteres, at der fra Brædstrup skal tilbydes transport 
af uddannelsessøgende til gymnasier i hhv. Tørring (rute 523), Horsens (rute 110) og Sil-
keborg (rute 110). 
 
ADM bemærkninger. 

 Uddannelsesrute der kører over kommunegrænsen. Kommuner har alene befor-
dringsforpligtelse for folkeskoleelever, hvorfor det som udgangspunkt ikke er en 
kommunal opgave. 


