
  

 

Hedensted vil ikke betale for Regionens  

investering i letbane og rejsekort 

Hedensted Kommune stiller store spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at 

lokale busruter skal beskæres, for at Region Midt kan få sit budget til at 

hænge sammen.  

Region Midt foreslår at lukke rute 220 (Horsens, Uldum, Ølholm, Tørring) og re-

ducere rute 104 (Juelsminde, Snaptun, Horsens) til kun at køre morgen og ef-

termiddag. Rute 105 (Juelsminde, Hornsyld, Horsens) bevares.  

”Det kan være fint nok med en letbane i Århus. Men Fru Hansen i Snaptun eller 

Tørring kan i sagens natur ikke bruge letbanen til at komme til Horsens”, siger 

borgmester Kirsten Terkilsen, der frygter, at besparelser på de lokale busruter er 

en følge af Regionens budgetoverskridelser på letbanen i Århus og på Rejsekor-

tet.  

Regionen har årligt sat 10 mio. kr. af til rejsekortet. Den faktuelle udgift er 23 

mio. kr. Der mangler altså 13 mio. kr. årligt. Letbanens regnskaber er ikke of-

fentlige, men borgmesteren ”er ret overbevist om, at det er en dyr investering.” 

Region Midt er ifølge loven forpligtet til at betale for busbetjening ”af regional be-

tydning”. I 2010 blev det godkendt, at daværende ruter i Hedensted Kommune – 

som er de samme som nuværende - har ”regional betydning”. Kirsten Terkilsen 

undrer sig over, hvorfor de nævnte ruter ikke længere har samme betydning som 

i 2010:  

”Hvad er det, der har ændret sig? Det vil jeg gerne have regionen til at svare på.” 

Ser man konkret på rute 104 og 220 er økonomien over gennemsnittet af kom-

munens ruter. Ruterne bliver altså brugt. Det vidner de 1.220 underskrifter, som 

udvalgsformand Liselotte Hillestrøm tog imod den 9. august på Hedensted Råd-

hus, da også om.  

”Spareforslaget på de lokale busruter fylder meget for de borgere, der bliver 

ramt. Vi takker for de mange underskrifter, som vi vil bruge som argument over-

for Regionen”, fortæller Liselotte Hillestrøm.  

Sammen med Horsens, Odder og Skanderborg skriver Hedensted nu et hørings-

svar til Regionens spareforslag. Her vil der være skarpt fokus på logikken i Regi-

onens økonomiske prioriteringer på transportområdet.  

De østjyske kommuner vil samtidig opfordre Regionen til at udskyde beslutningen 

om besparelser og i stedet tage udfordringerne med i den Trafikplan 2019, som 

Regionen, Midttrafik og kommunerne rent faktisk er i gang med at lave. Det vil 

give tid til at lave et ordenligt beslutningsgrundlag, som er forståeligt og gen-

nemskueligt for alle.  

”De forslåede besparelse virker som hovsaløsninger, som Regionen troede, den 

kunne snige igennem hen over en sommerferie. Det er hverken vi eller borgerne 

tilfredse med”, slutter Kirsten Terkilsen.  

 
Mere information;  
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