
  

Bedre transportmuligheder 

Både borgere, erhvervsliv, foreninger og pendlere får glæde af 

en række nye tiltag på transportområdet i Hedensted Kommune 

At komme fra et sted til et andet i Hedensted Kommune kan af og til 

være en udfordring. Derfor har kommunen nu planer om en hel række 

nye initiativer, der kan hjælpe:  

 En app, der koordinerer samkørsel og samtidig donerer penge til 

lokale foreninger  

 Pendlerbus fra togstop til erhvervsområdet i Hedensted  

 Ny busrute fra Juelsminde til Vejle Campusområde  

 Weekendens natbusser fra Vejle udvides til Tørring og Juelsmin-

de (med stop undervejs) 

 Bedre information om transportmuligheder, så man kan få over-

blik over de forskellige muligheder (bus, fleks-tur osv.) 

”De fysiske afstande i en landkommune giver naturligvis andre betin-

gelser for transport end i en bykommune. Med de nye tiltag forsøger vi 

tænke alternativt ved både at etablere samkørsels app’en for private 

billister og ved at sikre flere busafgange og nye ruter”, fortælle Lise-

Lotte Hillestrøm, der er formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab.  

Tanken bag samkørsels app’en er at udnytte de mange privatbilister, 

der hver dag kører på kryds og tværs af kommunen. Via App’en koordi-

neres samkørsel. De penge, som passageren betaler for turen, doneres 

til en lokal forening, som chaufføren vælger.  

Pendlerbussen til erhvervsområdet skal optimere virksomhedernes mu-

ligheder for at rekruttere medarbejdere, der bruger togforbindelsen til 

Hedensted. En analyse blandt lokale virksomheder har bekræftet beho-

vet. Der laves også stoppested ved motorvejsafkørslen, så muligheden 

kan kombineres med samkørsels app’en. Har man kørelejlighed til sam-

kørsels pladsen ved motorvejen, kan man hoppe på bussen videre ind i 

selve erhvervsområdet.  

En hurtigbus mellem Juelsminde og Campusområdet i Vejle med stop i 

Daugaard vil give både studerende og andre bedre muligheder for dag-

lig transport til og fra Vejle.  

Også i weekenderne optimeres tranporten fra Vejle. I dag kan festglade 

unge og ældre på tryg vis tage natbussen fra Vejle til Hedensted. Den-

ne mulighed skal udvides til Tørring og Juelsminde.  

Sidst men ikke mindst er der brug for bedre overblik over de kollektive 

transportmuligheder i kommunen. Det skal optimeres, både via digitale 

og trykte kanaler.   

De nye initiativer koster i alt 2,1 mio. kr.  Kommunen søger nu  Trafik-

styrelsen om tilskud til 50% af udgifterne.  

”Den nye samkørsels app etablerer vi under alle omstændigheder. Gen-

nemførsel af de andre idéer afhænger af Trafikstyrelsens svar, som vi 

godt kan risikere at skulle vente op til ½ år på. Men vi tror på rimelige 

chancer for at få del i den 57 mio. kr. store pulje. Og vi har selv afsat i 
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alt 750.000 kr.”, slutte Liselotte Hillestrøm.  

For mere information:  

Liselotte Hillestrøm, tlf. 30 38 32 37 

Kørselskoordinator Lars Oksbjerre, tlf. 24341211 

 


