
Behandling af høringssvar

694 Hedensted – Ørum - Daugård 
 

Høringsforslag Afgang kl. 8.00 fra Stjernevejsskolen og kl. 16.00 fra Vejlefjordskolen 
nedlægges grundet lav benyttelse.  
 

Økonomi og fakta Afgangen kl. 8.00 fra Stjernevejsskolen har i gennemsnit 2,3 påstigere 
og 1,3 afstigere.  
Afgangen 16.00 fra Vejlefjordskolen har i gennemsnit 0,9 påstigere og 
0,9 afstigere. 
  
Hvis afgangen kl. 8.00 nedlægges, så vil det betyde, at der ikke er no-
gen forbindelse fra Hedensted og Daugård til Vejlefjordskolen.  
Det vil give en besparelse på ca. 40 minutter – da der ændres i hvor 
bussen stopper, skal der betales for en tomkørsel fra det oprindelige 
stop til det nye. Det giver en årlig besparelse på ca. 65.000 kr.  
 
Hvis afgangen om eftermiddagen kl. 16.00 (mandag, tirsdag og torsdag) 
ikke kører, så vil det ikke være muligt, at komme hjem fra Vejlefjords-
kolen disse dage efter kl. 14.38.  
Det vil give en besparelse på 39 minutter – umiddelbart vil det ikke væ-
re nødvendigt at kompensere med tomkørsel her. Det giver en årlig be-
sparelse på ca. 38.000 kr.  
 

Høringssvar Midttrafik har modtaget 2 høringssvar 

1) Ønske om øget betjening (2 høringssvar) 
2) Generel utilfredshed med høringsforslaget (1 høringssvar)  
 

Sagsbehandling Ad 1) 
1 kunde ønsker generelt øget betjening i området i dagtimerne samt i 
weekenden og i skoleferier.  
1 kunde ønsker bedre forbindelser fra oplandet til Hedensted.  
 
Betjeningen på rute 694 er tilpasset kundegrundlaget i området og der 
henvises til flextur på tidspunkter hvor der ikke kører bus.  
 
Ad 2)  
1 kunde er utilfreds med, at der skæres i kørslen.  
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Jf. Midttrafiks passagertællinger er benyttelsen af de to afgange der fo-
reslås nedlagt meget lav. Midttrafik vurderer at kundegrundlaget på dis-
se afgange fortsat er lavt og der henvises til flextur.  

Økonomi ved  
sagsbehandling 

Ad 1)  
Umiddelbart vil det være muligt at øge frekvensen på rute 694. Da vi ik-
ke har erfaringer med højere frekvens i området, er det svært at vurde-
re behovet. Ønsker Hedensted Kommune at udvide kørslen laver Midt-
trafik gerne beregninger på dette.  
 
Ad 2) 
Ingen økonomi ved sagsbehandling. 

Beslutning Ad 1) 
Ønsker Hedensted Kommune at udvide kørslen på rute 694? 
 
Ad 2) 
Ønsker Hedensted Kommune at fastholde høringsforslaget? 


