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Arriva genindfører morgenafgange mellem Vejle og Herning 

I forbindelse med overgangen til den nye køreplan for 2022 vil særligt morgenpendlerne på strækningen 

mellem Vejle og Herning opleve en væsentlig forbedring.  

Det seneste år har Arriva arbejdet med køreplanen for 2022, og den 12. december 2021 træder 

køreplanerne i kraft på Arrivas strækninger. Overordnet set udarbejdes Arrivas køreplaner ud fra 

kontraktkrav med Transportministeriet samt ”bedst-for-flest ”-princippet, der tager hensyn til trafikale 

knudepunkter samt antal rejsende på strækningerne. Udarbejdelsen af køreplanerne sker i et tæt 

samarbejde med Transportministeriet, Banedanmark, kommuner, trafikselskaber og borgere.  

Én af de væsentligste ændringer i den nye køreplan omfatter strækningen Vejle og Herning, som i 

begyndelsen af året var genstand for debat, da to vigtige morgenafgange på denne strækning ikke var en 

del af den nye togkontrakt. I udarbejdelsen af køreplanen for 2022 har Arriva arbejdet på at finde en 

løsning for genindførelse af disse afgange. På et møde i forligskredsen i begyndelsen af året fremlagde 

Arriva et alternativ, som forligskredsen godkendte, og dermed er det lykkedes at sikre en optimal 

togbetjening for morgenpendlerne mellem Vejle og Herning.   

”Vi har indført to morgenafgange på strækningen mellem Vejle-Herning uden ekstra omkostninger for 

Transportministeriet. Vi er naturligvis rigtig glade for, at vi kan tilbyde den service, og jeg vil gerne rose 

forligskredsen samt Transportministeriet for at arbejde konstruktivt med den løsning, vi er kommet frem til. 

Vi ved, hvor stor betydning det har for alle dem, som skal i skole og på arbejde om morgenen på denne 

strækning, så det er meget positivt”, siger direktør i Arriva Tog, Susanne Hejer.  

Også Transportminister, Benny Engelbrecht, er tilfreds med den løsning, som nu kommer morgenpendlerne 

til gode.  

”Det var et meget stærkt lokalt ønske, at vi igen fik to morgenafgange, og det har forligskredsen lyttet til. 

Derfor er jeg også rigtig glad for, at Arriva har fundet en løsning inden for rammerne af aftalen, som 

forligskredsen har nikket til,” siger Transportminister, Benny Engelbrecht. 

Andre positive tiltag for de midt- og vestjyske pendlere 

Derudover har vi forlænget de lørdagsafgange, der lige nu kun kører mellem Aarhus og Skanderborg, så de i 
den nye køreplan fortsætter hele vejen til Silkeborg. Det drejer sig om i alt seks afgange, der reduceres til 
fire, som dermed kan køre helt til Silkeborg, så flere passagerer får glæde af toget. 

 
Du kan se Arrivas køreplaner for 2022 på Arrivas hjemmeside eller ved at klikke her: 

https://arriva.dk/koreplaner-og-trafikinfo/koreplaner  

Køreplanerne træder i kraft den 12. december 2021.   
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