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Mobilitet – Opsamling på workshops i Rårup og Uldum, april/maj 
2018

For at blive klogere på behovet for information om transportmulighederne i Hedensted 
Kommune, blev borgere på to workshops i henholdsvis Rårup og Uldum spurgt om;
 

- Hvilke kørselstilbud/ordninger, der er de vigtigste for borgerne at kende til.
- Hvordan denne viden bør formidles.

Nederst i dokumentet ses en detaljeret oplistning af tilbagemeldingerne.  

Opsummering og anbefalinger
Der er mange ønsker og forslag til, hvilken information, man mener er vigtig OG hvordan 
det kan formidles. 

Et gennemgående ønske er, at informationerne tager udgangspunkt i det konkrete lokal-
område. Altså – hvilke transportmuligheder er der helt konkret til og fra fx Rårup, uanset 
om det er en generel ordning som Flextur eller konkrete buslinjer? I dag skal man hente 
informationer flere steder, fx Midttrafiks hjemmeside, rejseplanen.dk samt forskellige 
steder på hedensted.dk. På sidstnævnte side er informationerne emneopdelt fx skolebus-
ser, Flextur, rutebusser, taxakørsel, specialkørsel og tog. 

Flere giver samtidig udtryk for, at den kommunale hjemmeside ikke er et naturligt sted 
at søge viden om transportmuligheder. En hjemmeside har dog de store fordele frem for 
fx trykt materiale, at den er billig og kan opdateres løbende. Fordelen ved hjemmeside 
kontra Facebook er, at informationerne bliver ”liggende”, hvor et opslag på Facebook har 
begrænset levetid og ikke umiddelbart kan genfindes. Desuden har langt størstedelen af 
borgerne adgang til internettet og er trygge ved hjemmesider. 

Hvis ikke der var grænser for økonomi og medarbejderressourcer, kunne vi lave et utal 
af informationsinitiativer centreret om hvert enkelt af de 31 lokalområder. Vi kan lave 
både trykt materiale, annoncer, lokale ambassadører, hjemmesider, sociale medier osv. 
Jo flere gange man hører et budskab, jo større er chancen alt andet lige for at man for-
står det. 

Næste skridt er derfor at;
- Afklare de økonomiske og personalemæssige ressourcer. 
- Prioritere, hvad der skal kommunikeres; Er fokus fx på Flextur-/bus og gratis sko-

lebusser eller skal alle transportmuligheder og -emner formidles?

Herefter laves en egentlig kommunikations- og aktivitetsplan. 
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En overordnet tilgang til kommunikations- og aktivitetsplan kunne være følgende:

- På hedensted.dk oprettes en underside for hver af de 31 lokalområder. Her be-
skrives alle transportmuligheder for det enkelte område.

- Der suppleres med andre kanaler, fx foldere, plakater og Facebook, som primært 
har til formål at guide over på hjemmesiden. 

- Så vidt muligt laves der aftaler med lokale ambassadører (unge som gamle), der 
fungerer som en slags superbrugere for deres eget lokalområde

- Så vidt muligt laves der informationstiltag på folkeskoler, via Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning samt links på ungdomsuddannelsernes hjemmesider. Tilsva-
rende vurderes ”kanaler” for den ældre målgruppe

- Facebook bruges primært til lokalområdernes løbende kommunikation om trans-
port, fx samkørsel og borgernes egne gode råd til forskellige transportmuligheder. 

Ressourcer:
- Hjemmesiden og diverse kanaler kræver viden/tid fra både kørselskontor og kom-

munikation. Sidstnævnte kan delvis købes eksternt. Der er brug for ressourcer 
både ved opstart og løbende årligt.

- Lokale ambassadører: Kræver interne personalemæssige ressourcer, dels til op-
start dels løbende motivation og praktik fra år til år, fx ift. aftaler på lokale skoler 
og institutioner.    

Oplistning af tilbagemeldinger: 
(Markeringer med ”x 2” eller andet tal viser samlet antal tilbagemeldinger på samme em-
ne/kanal)

RÅRUP
Svar på spørgsmålet: Hvilke kørselstilbud mener du er de vigtigste?

 Flextur x 2
 Flexbus
 Flextur/Flexbus forskel og info
 Gratis skolebus x 2
 Private "Gomore" på lokalområdets hjemmeside (NY IDÉ) 
 Samlet overblik Lokalt
 Rute 105/104
 104 igennem Rårup 2x dagligt min (NY IDÉ) 
 Juelsminde - As - Rårup - Skjold - Brund – Horsens
 Juelsminde - As - Rårup - BGI - Bjerre - Horsens 
 Hornsyld som stop for flexbus fra Rårup (NY IDÉ) 

Ønsker til kommunikationskanaler

 APP - Samlet platform (NY IDÉ) 
 Hjemmeside x 4 (både hedensted.dk og lokalområdernes egne sider)
 Undervisning i skolen x 2
 Folder x 4
 Facebook x 5
 Kørselsambassadører x 3 / Lokale ”superbrugere” evt. på skolerne
 "Unge-ambassadør" - skal komme i klassen + privat (NY IDÉ) 
 Skole/forældre intra
 Borgermøde x 4
 Avisannoncer
 Tag i hånden -  Privat besøg
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 Reklamer på skolebusser (NY IDÉ) 
 Undervisning i skolen/skoleskift
 Opslag/Plakat
 Info.møde med Lars Oksbjerre eller kundeambassadører fra Midttrafik
 Vedr. Facebook: Forslag om side, der alene handler om transport i Rårup. Her kan 

både være plads til de offentlige tilbud og private kan skrive, hvis de fx kører til 
Horsens om morgenen, dvs. en måde at arrangere samkørsel på. Her skal også 
være en chatfunktion. 

ULDUM
Svar på spørgsmålet:
Hvad er det vigtigste jeg har hørt i dag, som andre bør vide?

 Live App (følg din bus)
 Flexbus i stedet for alm. Afgange (det er et ønske)
 Flextur - Flex bus - muligheder 
 At flextur er for alle, kantsten til kantsten
 Busplanernes tilgængelighed (Oplysning om flexbusser og ruter)
 Ingen bus til Vejle 
 Mulig lukning af 220
 Manglende information 
 Rute 220 fredet i 2018-2019 (Midttrafik Live)
 Betale med kontanter 
 Orientering om flexture, samt generelle ordninger 
 209 er gratis og for alle 2. 
 Forskel på kommunens busser (og regler) og regionens (fx sygetransport)

Ønsker til kommunikationskanaler

 Undervisning i skolen 
 Facebook x 2
 Facebook bruges til at henvise til andre kanaler, da fb i sig selv ikke er hensigts-

mæssig til informationer, der skal kunne genfindes
 Info på uddannelsesstedernes hjemmeside 
 Hjemmeside (X3)
 Borgermøde (Hvis der er noget i forvejen fx fællesspisning) x 3
 Folder med brev fra erhvervsskolen til nye elever (NY IDÉ)
 App (X2)
 Instagram 
 Undervisning i skolen 
 Opslag/plakat x 3
 Folder for hvert lokalsamfund med alle relevante oplysninger m/henvisninger 

(husstandsomdelt) x 4 (folder kunne være opdelt i orientering vedr. børn, unge og 
ældre )

 Avisannoncer (med info om folderen) x 2
 Kørselsambassadører (særlig med fokus på de ældre) x 2
 Opslag rundt i byen - f.eks. på vores nye stoppesteder
 UU-vejlederne 
 Så mange muligheder på rejseplan som muligt, herunder Flextur ! 


