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Indledning
Denne arbejdsrapport har til formål at kortlægge og analysere uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelserne i Syd- og Sønderjylland i relation til det nuværende udbud af kollektiv trafik. Denne analyse foretages
i relation til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi hvor den overordnede målsætning er, at ”95 % af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse”.1
En af de centrale problemstillinger i relation til andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
er transportafstanden eller nærmere den tidsmæssige transportafstand. Danske Regioner har i en analyse
af transportafstandens betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse afdækket, at de kommuner,
der har de laveste andele af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse2, samtidig er kommuner, hvor de unge i gennemsnit har længst til en ungdomsuddannelse.
For at imødekomme målsætningen i uddannelsesstrategien er der i handlingsplanen for 2012-20133 opsat
følgende initiativer med tilknytning til uddannelsespendlingen og Sydtrafiks ansvars-områder:
”15 % færre unge har over 90 min. transporttid til ungdomsuddannelse end i 2010” og ”Fremme af bedre
offentlig transport til ungdomsuddannelserne gennem forbedret koordination mellem uddannelsesinstitutionerne og de regionale trafikselskaber samt øget viden om de unges transportbehov”.
Det ses i ovenstående målsætninger og handlingsplaner, at frafaldet på ungdomsuddannelserne bl.a. skal
mindskes igennem en større tidsgeografisk nærhed til uddannelsesinstitutionerne, hvilket bl.a. skal sikres
igennem en forbedret tilrettelæggelse af den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og øget viden om
de unges transportbehov.
For at optimere den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og hermed minimere transporttiden er det
nødvendigt at vide, hvorfra de studerende pendler i relation de enkelte uddannelsessteder. For at belyse disse
rejserelationer inddrages der i denne rapport data fra Undervisningsministeriet og fra Hypercard-databaserne
i Sydtrafik, Midttrafik og DSB4. Data fra Undervisningsministeriet indeholder oplysninger om tilgangen fra folkeskolens 9. og 10. klasse til de enkelte ungdomsuddannelsessteder efter de studerendes bopælskommune
i tidsrummet 2001-2010. Hypercard-data giver øjeblikkelige oplysninger om uddannelsespendlingen til og fra
zoner5 i Sydtrafiks område.

1

Region Syddanmark – Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-2015 (u.d.)

2
3
4

Danske Regioner – Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse (januar 2011)
Region Syddanmark – Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 (u.d.)
Det har ikke været muligt at indhente Hypercard-data fra Midttrafik, hvorved der ikke indgår uddannelses-pendling fra
Midtjylland til de analyserede uddannelsesinstitutioner.
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Eftersom data er indhentet før Sydtrafiks nye zonesystems ikrafttræden er analyserne foretaget i det gamle zonesystem.

1

Afgrænsning
I denne rapport analyseres uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelser, gymnasiale og erhvervsfaglige
ungdomsuddannelser, der ligger i Sydtrafiks område og i oplandet hertil. Sidstnævnte inddrages, da pendlingen ikke tager hensyn til administrative grænser og da disse ”grænseområder” betjenes af både busser
og tog med delt ejerskab. De inddragede ungdomsuddannelser, som også er markeret på det efterfølgende
oversigtskort, er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Vestjysk Gymnasium Tarm
Varde Gymnasium
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
Rybners Gymnasium STX (Esbjerg)
Rybners HHx og HG (Esbjerg)
EUC Vest - Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus
Kjærgård Landbrugsskole
Ribe Handelsskole
Ribe Katedralskole
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland
(Toftlund)
EUC Syd - Tønder
Tønder Gymnasium
Tønder Handelsskole
Erhvervsgymnasiet Grindsted
Grindsted Landbrugsskole
Vejen Gymnasium og HF
Vejen Handelsskole
HANSENBERG
IBC International Business College
Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School
Kolding HF og VUC
Munkensdam Gymnasium
EUC Syd - Haderslev

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haderslev Handelsskole
Haderslev Katedralskole
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
EUC Syd - Aabenraa
IBC International Business College (Aabenraa)
Social- og Sundhedsskolen Syd (Aabenraa)
Aabenraa Statsskole
Tørring Gymnasium
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Rødkilde Gymnasium (Vejle)
Rosborg Gymnasium & HF (Vejle)
Campus Vejle
Fredericia Gymnasium
EUC Lillebælt - Fredericia
IBC International Business College - Fredericia
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens,
Fredericia afd.
Middelfart Gymnasium og HF-kursus
Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart
Alssundgymnasiet Sønderborg
Business College Syd - Sønderborg Handelsskole
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS
EUC Syd - Sønderborg
Sønderborg Statsskole
Gråsten Landbrugsskole
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Analyse
I analysen vil uddannelsespendlingen til de enkelte ungdomsuddannelser blive analyseret som klynger i forhold til deres geografiske beliggenhed, hvilket vil sige på byniveau. Dette gøres, da uddannelsespendlingen
til de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner indenfor bygeografien har et fælles endemål. De forskellige
busruter der betjener endemålet vil have forskellige ruteforløb indenfor bygeografien, hvilket muliggør afstigning direkte ved uddannelsesinstitutionen for nogle rejser, men kræver en forbindelsesrejse for andre.
Det er interessant at undersøge nærmere, hvordan rejsemønstrene til disse klynger af uddannel-sesinstitutioner spreder sig i forhold til den nuværende bus- og togbetjening. Derfor vil der blive klarlagt, hvilke
rejsemuligheder bus- og togbetjening til hver enkelt by med ungdomsuddan-nelser giver de studerende i
forhold til de afdækkede rejsemønstre, samt hvilke rejserelationer, der ikke er tilstrækkeligt betjent. Der vil
i gennemgangen af bus- og togbetjeningen blive fo-kuseret på det overordnede net, det forbinder de koncentrerede rejserelationer, som blev fundet i analysen. Der vil i mange tilfælde være lokale busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder med centrale stoppesteder, men disse inddrages ikke i vurderingen.
Data om uddannelsespendlingen til byer med uddannelsesinstitutioner er kortlagt ud fra de studerendes
bopæl, hvilket i Undervisningsministeriets statistikker er på kommuneniveau og i Hypercard-databasen på
zoneniveau (se bilag 1 for en oversigt over zonerne).

Uddannelsespendling til Sønderborg
På kortet ses det, at der til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg i gennemsnit over 10 år er tilgået 2
studerende pr. år fra Varde Kommune, 3 fra Esbjerg Kommune, 4 fra Vejen Kommune, 3 fra Kolding Kommune, 34 fra Haderslev Kommune, 33 fra
Tønder Kommune, 78 fra Aabenraa Kommune og
638 fra Sønderborg Kommune. Ikke overraskende
falder tilgangen af elever markant med den geografiske afstand fra uddannelsesinstitutionerne.
Ca. 80 % af de optagede studerende kommer fra
Sønderborg Kommune og ca. 10 % fra nabokommunen Aabenraa. Tønder og Haderslev Kommune
tegner sig hver for ca. 4 % af de optagede studerende i Sønderborg.
Når der ses på antallet af studerende med Hypercard, som studerer i Sønderborg er der et mere
begrænset opland end der sås i statistikken fra Undervisningsministeriet. Størstedelen af de studerende er ligeledes bosat i Sønderborg Kommune, men der er
ingen pendlere fra Tønder Kommune og meget få pendlere fra Haderslev Kommune. I Aabenraa Kommune er
størstedelen af uddannelsespendlerne bosat i Kruså-Padborg-området. Der er desuden 5-8 studerende der
pendler fra Flensborg-området. I Sønderborg Kommune er de studerende bosat spredt over hele kommunen,
dog med flest pendlere i den nordlige del af Als og herefter den centrale del af Als og Gråsten-Broager-
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området. Der er ikke så mange registrerede pendlere
i selve Sønderborg og de tilstødende zoner, hvilket
først og fremmest skyldes den manglende interesse
for Hypercard-aftalen ved korte rejser.
De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Sønderborg primært skal løftes af den lokale kørsel i Sønderborg
Kommune, samt en forbindelse fra Flensborg over
Padborg, Kruså og Gråsten til Sønderborg og en forbindelse mellem Aabenraa og Sønderborg.

Bus- og togbetjening til Sønderborg
Uddannelsespendlingen fra den nordlige og centrale
del af Als til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg
betjenes af rute 13 og 14, som begge går fra Nordborg over Guderup og Augusten-borg til Sønderborg.
Rute 14 betjener endvidere Oksbøl og Asserballe.
Rute 13 fortsætter fra Sønderborg over Broager og
Egernsund til Gråsten. Uddannelsespendlingen fra
den sydlige del af Als betjenes primært af rute 19 og
111, hvor rute 19 betjener Høruphav og Kegnæs og
rute 11 kører over Fynshav, Mommark, Tandslet og
Høruphav. Den nordlige del af Sønderborg-området
betjenes af rute 110, der kører fra Arnkil over Kær
og Ulkebøl til Sønderborg. Der er indtil flere lokale
busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder af kommunen med de ruter der kører til Sønderborg.
Uddannelsespendlingen fra Flensborg og Kruså betjenes af rute 10, som kører videre over Gråsten til Sønderborg. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa betjenes af rute 12, 9000 X og 915 X, hvor rute 12 kører over
Feldsted og Vester Sottrup til Sønderborg. Rute 915 X kører over Gråsten til Sønderborg. Der er endvidere
togbetjening til Sønderborg fra Kolding over Vojens, Rødekro, Tinglev, Kliplev og Gråsten.
Uddannelsespendlingen til Sønderborg foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode
busbetjening til Sønderborg fra Flensborg, Kruså, Aabenraa og Felsted spiller en vigtig rolle i det relativt store
andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.
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Uddannelsespendling til Gråsten

På kortet ses det, at der generelt er en meget lille tilgang til Gråsten Landbrugsskole
og denne tilgang er meget jævnt spredt
udover de Sønderjyske kommuner. Der er i
gennemsnit over 10 år tilgået 5 studerende
pr. år fra Haderslev Kommune, 8 fra Tønder
Kommune, 10 fra Aabenraa Kommune og
7 fra Sønderborg Kommune. I og med, at
den nærmeste alternative land-brugsskole
ligger i Esbjerg Kommune og uddannelsens
specialisering er det ikke overraskende, at
optaget er relativt begrænset og spredt.
Der er imidlertid ikke registreret nogen studerende med endemål i Gråsten, der benytter sig af Hypercard, hvilket indikerer, at de studerende overvejende benytter sig af et andet transportmiddel
end bus/tog.

Uddannelsespendling til Aabenraa
Det ses på kortet, at der i gennemsnit tilgår 2 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 4 pr. år fra Kolding
Kommune, 36 pr. år fra Haderslev Kommune, 55 pr. år fra Tønder Kommune, 84
pr. år fra Sønderborg Kommune og 492 pr.
år fra Aabenraa Kommune til uddannelsesinstitutioner i Aabenraa. Andelen (ca. 73
%) af studerende i Aabenraa, der er bosat
i Aabenraa Kommune er lidt mindre end i
Sønderborg. Der er en relativt stort andel
af studerende, der pendler fra nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg på
henholdsvis 5, 8 og 12 % af det samlede
årlige gennemsnitlige optag.
I Hypercard-databasen er der internt i
Aabenraa Kommune flest uddannelsespendlende fra Padborg-Kruså-området og
Rødekro-området, samt Felsted-området. I Sønderborg Kommune er de fleste af uddannelsespendlerne til
Aabenraa bosat i den vestlige del i Gråsten- og Broager-området. I Tønder Kommune er de studerende, der
pendler til Aabenraa, overvejende bosat i den vestlige del af kommunen, især i Toftlund-området. I Haderslev
Kommune er uddan-nelsespendlerne bosat i Haderslev- og Vojens-området. Taget zonestrukturen i Haderslev
Kommune og de generelle pendlingsmønstre i betragtning er det realistisk at antage, at de fleste af de studerende er bosat i den sydlige del af kommunen.
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Ud fra de præsenterede data kan der tydes
forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene er
koncentrerede indenfor følgende rejserelationer: Toftlund – Rødekro – Aabenraa, Vojens
– Hovslund/Genner – Aabenraa, Haderslev –
Aabenraa, Tønder – Bylderup-Bov – Tinglev –
Aabenraa, Padborg – Kliplev – Aabenraa, samt
Broager - Gråsten – Feldsted – Aabenraa.

Bus- og togbetjening til Aabenraa
Uddannelsespendlingen fra Toftlund til Aabenraa betjenes af rute 25, som kører fra Ribe over
Toftlund og Rødekro til Aabenraa. Der er togbetjening fra Vojens til Rødekro, hvor rute 22 forbinder Rødekro
med Aabenraa. Rute 23 kører fra Haderslev over Genner til Aabenraa. Uddannelsespendlingen fra Tønder til
Aabenraa betjenes af rute 26, som kører over Bylderup-Bov, Tinglev og Rødekro. Uddannelsespendlingen fra
Flensborg, Padborg og Kruså er betjent af rute 20, der kører fra Padborg over Kruså til Aabenraa. I Kruså er
der korrespondance til enten bybusrute 1 eller rute 10. Der er i tilkøb togbetjening fra Flensborg over Padborg
og Tinglev til Rødekro. Uddannelsespendlere fra Broager-området kan rejse med rute 13 til Sønderborg og
her skifte til enten rute 12 eller 915 X. De studerende fra Gråsten-området kan benytte enten rute 915 X eller
rute 28, der kører over Feldsted.
Uddannelsespendlingen til Aabenraa foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode
busbetjening til Aabenraa fra Toftlund, Haderslev og Gråsten, samt togforbindelsen fra Vojens til Rødekro,
spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Tønder
Der tilgår i gennemsnit 3 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 6 pr. år fra Sønderborg Kommune, 43
pr. år fra Aabenraa Kommune og 252 pr. år fra Tønder Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tønder. Der
er altså en relativ høj andel (ca. 83 %) af de
studerende i Tønder, der er bosat i Tønder
Kommune. Størstedelen af den resterende
andel (ca. 14 %) af studerende er bosat i
Aabenraa Kommune. Uddannelsespendlingen på tværs af kommunegrænser er relativt
begrænset, hvilket kan skyldes mange forskellige faktorer, såsom byens beliggenhed,
uddannelsernes attråværdighed, traditionsbundne rejsemønstre, transportmuligheder,
befolkningstætheden i de tilgrænsende områder osv.
I blandt de uddannelsespendlere, der bruger
Hypercard ses det, at størstedelen af de stu-
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derende fra Tønder Kommune er bosat i Bredebro-, Skærbæk- og Toftlund-området. Herudover
er der en del i Højer- og Tønder-området, samt en
mindre del på Rømø. Uddannelsespendlerne fra
Aabenraa Kommune er primært bosat i Tinglevområdet og herudover en del i Aabenraa-, Rødekro- og Bylderup Bov-området. Der er endvidere
ganske få der pendler fra Bramming-, Ribe- og
Hviding-området.
De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Tønder
kan betjenes af toget mellem Esbjerg og Tønder i
samspil med lokale tilbringerruter, en forbindelse mellem Aabenraa, Tinglev og Tønder, samt mellem Toftlund
og Tønder.

Bus- og togbetjening til Tønder
Uddannelsependlingen nord for Tønder betjenes primært af toget, der kører fra Esbjerg til Tønder over bl.a.
Bramming, Ribe, Skærbæk og Bredebro, i samspil med en lang række lokale tilbringerruter, f.eks. rute 785
fra Rømø til Skærbæk. Rute 266 betjener uddannelsespendlerne fra Højer- og Møgeltønder-området. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa og Tinglev betjenes af både rute 16 og 26. Rute 16 kører fra Aabenraa over
Tinglev og Bylderup-Bov til Tønder. Rute 26 kører fra Aabenraa over Bredevad og Bylderup-Bov til Tønder.
Uddannelsespendlingen fra Toftlund betjenes af rute 46 og 236. Rute 46 kører fra Toftlund over Løgumkloster
til Tønder. Rute 236 kører fra Haderslev over Agerskov og Bedsted til Tønder.
Uddannelsespendlingen til Tønder foregår primært internt i kommunen, men det er indlysende, at den gode
busbetjening til Tønder fra Aabenraa og Tinglev spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Toftlund
Der er en generel lav gennemsnitlig tilgang til Toftlund, hvor der gennemsnitligt pr. år tilgår 7 studerende
fra Haderslev Kommune og 15 studerende pr. år
fra Tønder Kommune. Uddannelsesinstitutionen er
beliggende i et relativt tyndtbefolket område og der
er relativ kort afstand til både Tønder, Ribe, Haderslev og Aabenraa, hvor udbuddet er større, hvilket
efter alt at dømme afgørende for det lave optag.
Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er
det tydeligt, at de studerende kun er bosat i det
umiddelbare opland til Toftlund. Det største antal af studerende pendler fra Vojens-området og
herefter Løgumkloster-området. Der er ganske få
pendlere fra Toftlund-, Tønder-, Rødding-, Skodborg- og Lintrup-området.
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De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Toftlund primært kan betjenes af rute mellem Tønder,
Løgumkloster, Toftlund og Vojens.

Bus- og togbetjening til Toftlund
Uddannelsespendlingen fra Tønder og Løgumkloster til Toftlund
betjenes af rute 46, der kører fra Kolding til Tønder over Jels,
Toftlund og Løgumkloster. Uddannelsespendlingen fra Vojens betjenes af rute 37, som kører fra Haderslev over Vojens, Over Jerstal og Bevtoft til Toftlund. De få der pendler fra den sydlige del
af Vejen Kommune betjenes af rute 78, der kører fra Vejen over
Skodborg, Rødding og Gram til Toftlund. Denne rute nedlægges
dog til sommer.
Uddannelsespendlingen til Toftlund foregår primært fra de naboliggende områder i Tønder og Haderslev Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Toftlund fra Haderslev og
Vojens, samt Tønder og Løgumkloster, spiller en vigtig rolle i det
relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat i de
mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Haderslev
Haderslev Kommunes centrale placering med grænser til 5 andre kommuner har formentlig stor indvirkning på den relativt store spredning hos de studerende, der er bosat udenfor Haderslev Kommune.
Der tilgår gennemsnitligt 9 studerende pr. år fra
Vejen Kommune, 34 studerende pr. år fra Kolding
Kommune, 20 studerende pr. år fra Tønder Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa Kommune,
5 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune og
416 studerende pr. år fra Haderslev Kommune til
uddannelsesinstitutionerne i Haderslev. Langt størstedelen (ca. 85 %) af de studerende, der pendler
til uddannelsesinstitutioner beliggende i Haderslev
er bosat i Haderslev Kommune, men oplandet er
relativt stort.
Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er de studerende, der benytter sig af Hypercard, primært bosat
i Vojens- og Haderslev-området, samt i mindre grad i Gram-området. Det resterende opland fordeler sig relativt jævnt udover de naboliggende zoner til Haderslev Kommune, samt Aabenraa- og Sønderborg-området.
Her i blandt er de studerende primært bosat i Christiansfeld-, Sjølund-Hejls- og Aabenraa-området. Der er
ikke nogen nævneværdig uddannelsespendling fra Tønder Kommune at spore.
De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Haderslev kan betjenes af forbindelser
mellem Gram, Rødding og Toftlund over Vojens til Haderslev, samt en forbindelse mellem Kolding, Christians-
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feld og Haderslev (Sønderborg) og Aabenraa
og Haderslev.

Bus- og togbetjening til Haderslev
Uddannelsespendlingen nord for Haderslev
betjenes af rute 34, der kører fra Kolding over
Vonsild, Taps og Christiansfeld til Haderslev.
De der pendler fra Sønderborg og Aabenraa
betjenes af både rute 900 X og rute 23, hvor
rute 23 kører fra Aabenraa over Genner til
Haderslev. Uddannelsespendlingen vestfra
betjenes af rute 35, der kører fra Ribe over
Gram og Vojens til Haderslev. Rute 38 betjener Jels- og Sommersted-området.
Uddannelsespendlingen til Haderslev foregår primært internt Haderslev Kommune. Det er dog indlysende, at
den gode busbetjening til Haderslev fra Christiansfeld, Gram, Vojens og Aabenraa spiller en vigtig rolle i det
relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Ribe
Der tilgår gennemsnitligt 52 studerende pr. år
fra Vejen Kommune, 23 studerende pr. år fra
Ha-derslev Kommune, 39 studerende pr. år
fra Tønder Kommune og 192 studerende pr. år
fra Esbjerg Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Ribe. Andelen (ca. 63 %) af de studerende i Ribe, der er bosat internt i kommunen er markant lavere end de andre byer med
ud-dannelsesinstitutioner, hvilket formentlig
skyldes både konkurrencen med uddannelsesinstitutio-nerne i Esbjerg og Ribes tætte
beliggenhed til både Tønder -, Haderslev – og
Vejen Kommune, hvor henholdsvis ca. 13, 7
og 17 % af de studerende, der gennemsnitligt
pr. år bliver optaget i Ribe, er bosat.
Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Ribe på zoneniveau er det tydeligt, at pendlingsoplandet
til Ribe er ganske anseligt. Der er flest studerende bosat i Bramming-området og herefter Rødding-, Gram- og
Skærbæk-området. Dernæst er det Gredstedbro-området fulgt af Darum-, Holsted-, Føvling-, Lintrup-, Sdr.
Hygum- og Toftlund-området. Der er en mindre tilgang fra Esbjerg-, Glejbjerg-, Skodborg-, Jels-, Roager-,
Rømø- og Bredebro-området, samt en minimal tilgang fra 8 andre zoner i henholdsvis Esbjerg, Vejen, Haderslev og Tønder Kommune.
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De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Ribe kan betjenes af et samspil mellem togbetjeningen
fra henholdsvis Vejen til Esbjerg og Bramming til Tønder i samspil med lokale tilbringerruter. Herudover skal der være en forbindelse mellem henholdsvis Toftlund, Gram, Rødding og Ribe.

Bus- og togbetjening til Ribe
Uddannelsespendlingen nord for Ribe betjenes af toget fra Esbjerg over Bramming og Gredstedbro til Ribe, samt af rute 245,
der kører fra Esbjerg over Tjæreborg og Store Darum til Ribe.
Uddannelsespendlingen syd for Ribe betjenes primært af toget
fra Tønder til Ribe, der undervejs stopper i Visby, Bredebro, Døstrup, Skærbæk, Brøns, Rejsby og Hviding, i samspil med de
lokale tilbringerruter. Toftlund-området betjenes af rute 25 og
915 X, hvor rute 25 kører fra Aabenraa over Rødekro, Agerskov,
Toftlund og Spandet til Ribe. Vojens- og Gram-området betjenes af rute 35, der kører fra Haderslev over Vojens, Skrydstrup,
Gram og Gelsbro til Ribe. Jels- og Rødding-området betjenes
af rute 55, der kører fra Jels over Rødding og Sdr. Hygum til
Ribe. Denne rute nedlægges dog til sommer, hvorefter rute 177 opstår, der kører fra Vejen over Rødding til
Ribe, hvilket betyder, at pendlerne fra Jels til Ribe skal skifte fra en lokalrute til rute 177 i Rødding. Uddannelsespendlingen fra Holsted-, Brørup- og Føvling-området betjenes af rute 56, men denne rute nedlægges
ligeledes til sommer.
Uddannelsespendlingen til Ribe er spredt over Tønder, Haderslev, Vejen og Esbjerg Kommune. Det er dog
primært fra områder med relativ kort afstand til Ribe. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Ribe fra
Toftlund, Gram, Jels, Rødding, Sdr. Hygum, Holsted og Darum, samt togforbindelsen fra Tønder til Esbjerg,
spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Bramming
Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra
Varde Kommune, 4 studerende pr. år fra Vejen
Kommune, 3 studerende pr. år fra Tønder Kommune og 9 studerende pr. år fra Esbjerg Kommu-ne til
Kjærgaard Landbrugsskole i Bramming. Grundet
skolens specialiserede uddannelse er der ikke den
store søgning til uddannelsen. Der er ikke nogen
registrerede uddannelsespendlere i Hy-percarddatabasen, hvilket indikerer, at de få studerende
der pendler til Bramming ikke benytter sig af den
kollektive trafik.
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Uddannelsespendling til Esbjerg
Der tilgår gennemsnitligt 7 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 161 studerende pr. år fra
Varde Kommune, 18 studerende pr. år fra Billund Kommune, 68 studerende pr. år fra Vejen Kommune,
15 studerende pr. år fra Tønder Kommune,
31 studerende pr. år fra Fanø Kommune og
908 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune
til uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår
uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er
bosat i Esbjerg Kommune er relativ høj (ca.
75 %). Der er dog en tydelig effekt på den
geografiske spredning af uddannelsespendlingen til Esbjerg, som afledes af Esbjergs store
udvalg af forskellige typer af uddannelser i relation til den relativt korte afstand til Varde
og Vejen Kommune, hvor udvalget er mere
begrænset, og de gode togforbindelser mod
nord-vest, nord og øst. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er bosat i henholdsvis Varde Kommune (ca. 13 %) og Vejen Kommune (ca. 6
%) tegner sig således også for størstedelen af den uddannelsespendling, der går over kommunegrænsen.
Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til
Esbjerg på zoneniveau er det evident, at størstedelen
af de studerende, der pendler til Esbjerg er bosat i
områder, hvor der er togforbindelse til Esbjerg. Der
er flest (44-61 pr. zone (område)) studerende bosat
i Varde-, Esbjerg-, Gørding- og Ribe-området, samt
næstflest (31-33 pr. zone (område)) studerende bosat i Oksbøl- og Tjæreborg-området. Herefter er der
i Alslev-, Holdsted-, Årre- og Agerbæk-området bosat 21-26 studerende i hvert område, hvor Alslev- og
Holdsted-området har togforbindelse til Esbjerg. Der
er i Tistrup-, Næsbjerg-, Glejbjerg-, Bramming-, Darum- og Gred-stedbro-området 12-15 studerende bosat pr. område. Der er 6-9 studerende bosat i Ølgod-,
Ovtrup-, Sig-, Kokspang-, Kalvslund-, Hviding- og
Skærbæk-området pr. område. Der er 1-4 studerende
bosat i hvert af disse områder; Henne Kirkeby, Lunde,
Blåvand, Skovlund, Nordenskov, Grindsted, Stenderup/Krogager, Vorbasse, Hovborg, Lindknud, Bække,
Vejen, Føvling, Lintrup, Rødding, Kolding, Rømø, Bredebro, Tønder, Nordby, Vester Nebel og Roager.
De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Esbjerg overordnet set allerede er
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indrettet efter togbetjeningen til Esbjerg. Der er dog vigtigt at undersøge behovet nærmere for at støtte op
om togbetjeningen via lokale tilbringerruter, samt forbindelsen mellem Grindsted, Agerbæk, Årre og Esbjerg.

Bus- og togbetjening til Esbjerg
Uddannelsespendlingen syd for Esbjerg betjenes primært af toget fra Tønder til Esbjerg, der bl.a. stopper
undervejs i Bredebro, Skærbæk, Hviding, Ribe, Gredstedbro, Bramming og Tjæreborg. Desuden betjenes
det vestlige område mellem Esbjerg og Ribe af rute 245, der kører fra Ribe over bl.a. Hillerup, Store Darum
og Tjæreborg. Uddannelsespendlingen nordvest for Esbjerg betjenes primært af Vestbanen, der kører fra
Nr. Nebel over bl.a. Ovtrup, Oksbøl, Billum og Janderup til Varde. Uddannelsespendlingen nord for Esbjerg
betjenes primært af toget, der kører fra Skjern over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup, Sig og Varde til Esbjerg.
Uddannelsespendlingen nordøst for Esbjerg betjenes primært af rute 44 og 144. Rute 44 kører fra Grindsted
til Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Fåborg, Årre og Roust. Rute 144 kører fra Grindsted til
Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Agerbæk, Glejbjerg og Rebelsig. Uddannelsespendlingen
øst for Esbjerg betjenes primært af toget, der kører fra Kolding over Vejen, Brørup, Holsted og Bramming til
Esbjerg.
Uddannelsespendlingen til Esbjerg er spredt over Esbjerg og Varde Kommune, samt til dels Vejen og Tønder
Kommune. Det er dog primært uddannelsespendlende fra Esbjerg Kommune og områder med relativ kort
afstand til Esbjerg. Det er indlysende, at den gode busbetjening mellem Esbjerg og Grindsted, samt togforbindelsen fra Tønder, Kolding og Varde til Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Varde
Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 8 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune og 273 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Varde. Dvs. at
ca. 96 % af de gennemsnitlige antal optagede
studerende på uddannelsesinstitutionerne i
Varde er bosat i Varde Kommune, hvilket er en
meget høj andel. Dette skyldes formentligt, at
de nærliggende kommuners uddannelsesinstituti-oner har en højere tiltrækningsværdi end
uddannelsesinstitutionerne i Varde. Der er en
handelsskole og et gymnasium i Varde, hvilket
også forefindes i Skjern/Tarm, Grindsted og
Es-bjerg.
Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Varde på zoneniveau bekræftes forholdet om, at langt størstedelen af de studerende
i Varde er bosat i Varde Kommune. Der er kun
meget få studerende, der pendler fra henholdsvis Tarm-Skjern-området i RingkøbingSkjern Kommune, Glejberg-området i Vejen
Kommune, Kokspang-, Vester Nebel-, Esbjergog Ribe-området i Esbjerg Kommune. I Varde
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Kommune er der flest pendlere i følgende størrelsesorden: 1) Ølgod-området, 2) Tilstrup- og Oksbøl-området,
3) Nr. Nebel-, Ovtrup- og Nordenskov-området, 4) Henne Kirkeby-, Lunde-, Alslev-, Næsbjerg- og Skovlundområdet, 5) Horne-Sig-, Blåvand- og Årre-området, 6)
Agerbæk-området. Af de områder med rangorden 1 til
4 er det kun Henne Kirkeby-, Skovlund og Næsbjergområdet der ikke har togbetjening til Varde. Uddannelsespendlingen til Varde kan derfor primært betjenes
af tog i samspil med lokale tilbrin-gerruter. Der er dog
ingen togbetjening i den østlige del af kommunen, hvorved det er relevant nærmere at undersøge forbindelser
mellem Skovlund, Nordenskov, Næsbjerg, Glejberg og
Varde.

Bus- og togbetjeningen til Varde
Uddannelsespendlingen vest og nordvest for Varde betjenes primært af Vestbanen, der kører fra Nr. Nebel til
Varde og standser undervejs i bl.a. Ovtrup, Oksbøl og
Billum. De studerende der er bosat i områder, der ikke
er direkte betjent af Vestbanen, betjenes af lokale tilbringerruter til Vestbanen. Uddannelsespendlingen nord
for Varde betjenes primært af toget, der kører fra Skjern
til Varde over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup og Sig. Uddannelsespendlingen nordøst og øst for Varde betjenes primært af rute 198, 292 og 293. Rue 198 kører fra
Grindsted til Varde over bl.a. Skovlund, Ansager, Nordenskov og Næsbjerg. Rute 292 kører fra Tofterup til
Varde over bl.a. Vrenderup og Næsbjerg. Rute 293 kører fra Tofterup til Varde over bl.a. Agerbæk, Fåborg,
Årre og Roust. Uddannelsespendlingen syd for Varde betjenes primært af toget fra Tønder over Ribe til Esbjerg og videre til Varde.
Uddannelsespendlingen til Varde foregår primært internt i Varde Kommune. Det er indlysende, at den gode
togbetjening mellem Esbjerg og Varde, Nr. Nebel, Oksbøl og Varde, samt Skjern, Ølgod og Varde spiller en
vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende herfra til Varde. Ligeledes spiller busbetjeningen
fra Grindsted til Varde og generelt busbetjeningen i den østlige del af Varde Kommune en vital rolle for uddannelsespendlingen.
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Uddannelsespendling til Skjern og Tarm

Der tilgår gennemsnitligt 92 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 4 studerende pr. år fra Herning Kommune og 12 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tarm. Der tilgår
gennemsnitligt 179 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 9 studerende pr. år fra Herning Kommune og 32 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Skjern. Langt størstedelen
af de studerende er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er
formentlig den gode togforbindelse fra Varde til Tarm og Skjern,
der fordrer det relativt store gennemsnitlige optag af studerende, der er bosat i Varde Kommune.
Hvis der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Skjern og
Tarm på zoneniveau bekræftes det, at de uddannelsespendlende
fra Sydtrafiks område, i højeste grad er bosat i Varde Kommune,
samt i det nære opland til jernbanen mellem Varde og SkjernTarm. Dvs. Varde- og Tistrup-området. Der er dog enkelte uddannelsespendlere fra Esbjerg-området, hvor der dog også er
direkte togforbindelse til Skjern-Tarm.
Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Skjern og Tarm er
højst sandsynligt affekteret af forskellen i udbuddet af uddannelser i Varde og Skjern-Tarm, samt den direkte togforbindelse.
I Skjern er der, i modsætning til Varde, erhvervsuddannelser og
teknisk gymnasiale uddannelser, hvilket dog også kan findes i
både Esbjerg og Grindsted.
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Uddannelsespendling til Vejen
Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år
fra Billund Kommune, 2 studerende pr. år fra
Kolding Kommune, 2 studerende pr. år fra
Haderslev Kommune, 6 studerende pr. år fra
Esbjerg Kommune og 197 studerende pr. år
fra Vejen Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Vejen. Dvs. at ca. 94 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på
uddannelsesinstitutionerne i Vejen er bosat i
Vejen Kommune, hvilket er en meget høj andel af det samlede gennemsnitlige optag set
i forhold til de andre byer med ungdomsuddannelser. Dette skyldes formentligt, ligesom
i Vardes tilfælde, at de nærliggende kommuners uddannelsesinstitutioner har en højere
tiltrækningsværdi end uddannelsesinstitutionerne i Vejen.
Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Vejen på zoneniveau, så ses det tydeligt, at det overvejende er studerende bosat i Vejen Kommune, der pendler til Vejen. Det er kun Vorbasse-områdeti Billund Kommune og Gørding-området i Esbjerg Kommune, hvor der er et nævneværdigt antal studerende
bosat, som pendler til Vejen. I Vejen Kommune fordeler uddannelsespendlingen til Vejen sig efter følgende
størrelsesorden (højeste - til laveste antal);
1) Brørup-området, 2) Bække-, Lindknudog Rødding-området, 3) Glejbjerg-, Føvling-,
Jels-, Skodborg- og Gesten-området, 4) Hovborg-, Holsted- og Lintrup-området, 5) Sdr.
Hygum- og Vejen-området.
De præsenterede data giver et indtryk af, at
uddannelsespendlingen til Vejen skal understøttes af togstrækningen der forløber Esbjerg, Bramming, Gørding, Holsted, Brørup,
Vejen, Lunderskov og Kolding i samspil med
lokale tilbringerruter. Desuden skal følgende
forbindelser nærmere undersøges Vorbasse,
Bække, Lindknud, Gesten og Vejen, samt
Jels, Rødding, Skodborg og Vejen.

Bus- og togbetjeningen til Vejen
Uddannelsespendlingen vest og øst for Vejen betjenes primært af togbetjeningen mellem Kolding og Esbjerg,
hvor der standses undervejs i Lunderskov, Vejen, Brørup, Holsted, Gørding og Bramming. Der er indtil flere
lokale tilbringerruter, der muliggør pendling fra de omkringliggende områder. Uddannelsespendlingen nord
for Vejen betjenes primært af rute 83, 84, 111 og 179. Rute 83 kører fra Grindsted til Holsted st. over bl.a.
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Hovborg og Lintrup. Rute 84 kører fra Grindsted til Vejen over bl.a. Vorbasse, Bække og Gesten. Rute 111
kører fra Vejle til Vejen over bl.a. Vester Torsted, Bække, Asbo og Læborg. Rute 179 kører fra Billund til Vejen
over bl.a. Vorbasse, Bække, Asbo og Læborg. Uddannelsespendlingen syd for Vejen betjenes primært af rute
78 og 38. Rute 78 kører fra Toftlund til Vejen og standser undervejs i Gram, Rødding og Skodborg. Rute 38
kører fra Haderslev til Vejen og standser undervejs bl.a. i Jels og Skodborg. Til sommer nedlægges rute 78
dog og erstattes af rute 177, som kører fra Ribe til Vejen over Rødding.
Uddannelsespendlingen til Vejen foregår primært internt i Vejen Kommune, samt til dels fra Esbjerg, Billund,
Haderlsev og Kolding Kommune.. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Vejen fra bl.a. Grindsted,
Billund, Vejle og Toftlund, samt togforbindelsen fra Kolding og Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store
andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Grindsted
Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 3 studerende pr. år fra Herning Kommune, 4 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 10 studerende pr. år fra Vejle Kommune,
7 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 51
studerende pr. år fra Varde Kommune og 173
studerende pr. år fra Billund Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Grindsted. Dvs. at
ca. 68 % af de gennemsnitlige antal optagede
studerende på uddannelsesinstitutionerne i
Grindsted er bosiddende i Billund Kommune.
Endvidere er ca. 20 % af de gennemsnitlige
antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted bosiddende i Varde
Kommune.
Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Grindsted på zoneniveau er de studerende, der er bosiddende i Varde Kommune
overvejende pendler fra Agerbæk-, Skovlund/
Ansager- og Ølgod-området. I Vejen Kommune pendler de studerende til Grindsted
primært fra Hovborg-området. I Vejle Kommune pendler de studerende til Grindsted primært fra Langelund-området. Internt i Billund
Kommune pendler de studerende primært
fra Billund-området efterfulgt af Sdr. Omme-,
Vorbasse-, Hejnsvig- og Stenderup/Krogagerområdet, samt i mindre grad fra Sdr. Ulrupog Filskov-området. De studerende pendler
primært fra områder beliggende vest, syd og
sydvest for Grindsted.
De præsenterede data giver et indtryk af, at
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uddannelsespendlingen til Grindsted skal betjenes via følgende forbindelser; Ølgod-Grindsted, Ansager/Skovlund-Grindsted, Agerbæk-Stenderup/Krogager-Grindsted, Hovborg- Grindsted, Vorbasse-Hejnsvig-Grindsted,
Billund-Grindsted, Langelund-Filskov-Grindsted og Sdr. Omme-Grindsted.

Busbetjening til Grindsted
Uddannelsesbetjeningen nord og nordøst for Grindsted betjenes primært af rute 81 og 208, hvor rute 81
betjener Sdr. Omme og Filskov og rute 208 betjener Langelund og Filskov. Vest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 82 og 198. Rute 82 kører fra Ølgod til Grindsted og stopper undervejs
i Lindbjerg, Krusbjerg, Urup og Nollund. Rute 198 kører fra Varde til Grindsted og stopper undervejs i Næsbjerg, Nordenskov, Ansager og Skovlund. Sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af
rute 44 og 144, som begge kører fra Esbjerg til Grindsted. Rute 44 betjener undervejs Roust, Årre, Fåborg,
Tofterup og Stenderup/Krogager. Rute 144 betjener undervejs Glejbjerg, Agerbæk, Tofterup og Stenderup/
Krogager. Syd og sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 83 og 84, hvor rute
83 kører fra Holsted st. til Grindsted over Hejnsvig og Hovborg og rute 84 fra Vejen til Grindsted over Gesten,
Bække, Vorbasse og Hejnsvig.
Uddannelsespendlingen til Grindsted foregår primært internt i Billund Kommune og fra Varde Kommune,
samt til dels fra Vejen og Vejle Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetje-ning til Grindsted fra
Ølgod, Varde, Esbjerg, Holsted, Vejen, Billund og Vejle, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Kolding
Der tilgår gennemsnitligt 4 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa
Kommune, 35 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 11 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 86
studerende pr. år fra Vejen Kommune, 11 studerende pr. år fra Billund Kommune, 61 studerende pr. år fra
Vejle Kommune, 6 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 9 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 56
studerende pr. år fra Fredericia Kommune, 25
studerende pr. år fra Middelfart Kommune og
733 studerende pr. år fra Kolding Kommune
til uddannelsesinstitutionerne i Kolding. Andelen af studerende, der tilgår uddannelsesinstitutionerne i Kolding, som er bosiddende i
Kolding Kommune er relativ højt (ca. 70 %)
set i forhold til spredningen i det totale gennemsnitlige optag. Den store spredning i uddannelsespendlingen til uddannelsesinstitutionerne er sandsynligt relateret til Koldings
relativt centrale beliggenhed i det sydøstjyske
bybånd og som et jerbaneknudepunkt med
direkte forbindelser fra vest, syd, øst og nord.
En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Kolding på zoneniveau viser, at udenfor
Kolding Kommune er der studerende, der pendler fra de førnævnte kommuner, men ikke i samme kvantum. I
Haderslev Kommune er der flest studerende bosat i Haderslev-området og i Vojens-området. I Vejen Kommune er de studerende først og fremmest bosat i Vejen-området, i mindre grad i Rødding- og Brørup-området. I
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Vejle Kommune er de studerende primært bosat i Vejle-,
Egtved- og Gravens-området. I Fredericia Kommune er
de flest studerende bosat i Fre-dericia-området og i mindre grad i Taulov-området. Der er endvidere en relativ
stor del (136) studerende, der er bosiddende på Fyn
(primært Middelfart-området), som pendler til Kolding. I
Horsens, Tørring, Billund, Esbjerg, Tønder, Aabenraa og
Sønderborg Kommune er antallet af bosiddende studerende, der pendler til Kolding, relativ beskedent. I Kolding
Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i
nævnte rækkefølge; Vamdrup-, Lunderskov-, Jordrup-,
Christiansfeld-, Kolding-, Vester Nebel/Harte-, Almind-,
Viuf-, Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup-, Sjølund/Hejls-, Hjarup/
Ødis-, Stepping- og mindst Vonsild-området.
Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige
rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Som tidligere nævnt, så ligger Kolding ganske centralt placeret i jernbaneinfrastrukturen, hvilket betyder, at især uddannelsespendlingen
fra Esbjerg-, Bramming-, Holsted-, Brørup-, Vejen- og
Lunderskov-området skal betjenes af tog i samspil med
lokale ruter. Det samme gør sig gældende for Middelfart-, Fredericia- og Taulov-området, samt Sønderborg-,
Tinglev- og Vojens-området. I de resterende rejsemønstre er følgende rejserelationer værd at undersøge
nærmere: Vejle-Viuf-Almind-Kolding, Egtved-Gravens-Vester Nebel-Kolding, Jordrup-Harte-Kolding, RøddingVamdrup-Hjarup-Kolding, Haderslev-Christiansfeld-Kolding og Hejls-Sjølund-Sdr. Stenderup-Sdr. Bjert-Kolding.

Bus- og togbetjening til Kolding
Vest for Kolding betjenes uddannelsespendlingen primært af toget fra Esbjerg til Kolding, der undervejs stopper i Bramming, Holsted, Brørup, Vejen og Lunderskov, samt rute 88 fra Vejen til Kolding over bl.a. Store
Andst, Lunderskov, Jordrup og Harte. Sydvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Padborg til Kolding, som stopper undervejs i Tinglev, Rødekro, Vojens, Vamdrup og Lunderskov, samt
rute 46 og 252. Rute 46 kører fra Tønder til Kolding over bl.a. Toftlund, Jels, Vamdrup og Hjarup. Rute 252
kører fra Vamdrup til Kolding over bl.a. Ødis og Vonsild. Syd for Kolding betjenes de uddannelsespendlende
primært af rute 34 og 254. Rute 34 kører fra Haderslev til Kolding over bl.a. Christiansfeld, Taps og Vonsild.
Rute 254 kører fra Hejlsminde til Kolding og stopper undervejs bl.a. i Sjølund, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert.
Nordvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 166, som kører fra Billund til Kolding
og stopper undervejs i Nybjerg Mølle, Egtved og Vester Nebel. Nord for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103 og 207, som begge kører mellem Vejle og Kolding, hvor rute 103 stopper
undervejs i Ny Højen, Viuf og Almind og rute 207 stopper undervejs i Skibet, Bredsten, Vingsted, Ødsted,
Gravens, Ågård, Vester Nebel og Bramdrupdam. Nordøst for Kolding betjenes de uddannelsespendlende
primært af toget fra henholdsvis Vejle og Middelfart til Kolding, som stopper undervejs i Brejning, Bør-kop
og Taulov, samt rute 106. Rute 106 kører fra Middelfart til Kolding og stopper undervejs i Snoghøj, Erritsø,
Gudsø, Eltang og Nørre Bjert.
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Uddannelsespendlingen til Kolding er spredt over primært Fredericia, Vejle, Vejen, Haderslev og Kolding Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Kolding fra Middelfart, Vejle, Billund, Vejen, Toftlund
og Haderslev, samt togforbindelsen fra Esbjerg, Middelfart, Frederica og Vojens, spiller en vigtig rolle i det
relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Fredericia
Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 35 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 3 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 21 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 125 studerende pr.
år fra Middelfart Kommune og 366 studerende pr. år fra Fredericia Kommune til uddannelsesinstitutionerne
i Fredericia. Dvs. at ca. 66 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Fredericia er bosiddende i Fredericia Kommune og de umiddelbare
omegnskommuner (Vejle-, Kolding- og Middelfart Kommune) tilsammen har ca. 33 %
af den gennemsnitlige tilgang af studerende
i Fredericia bosiddende her, hvoraf alene ca.
23 % er bosiddende i Middelfart Kommune.
Den relative lave andel af studerende, der
studerer i Fredericia og er bosiddende i Fredericia Kommune, korrelerer altså direkte med
Fredericias korte distance til omegnskommunerne. Fredericia er ligesom Kolding et centralt knudepunkt i jernbaneinfrastrukturen og
transportinfrastrukturen generelt.
En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Fredericia på zoneniveau viser, at udenfor Fredericia Kommune er der et stort (162) antal studerende, der er bosat på Fyn, som pendler til Fredericia. I Vejle Kommune
er de studerende primært bosat i Børkop-Brejning-området og i mindre grad i Vejle-området. I Vejen Kommune er de studerende bosat i Vejen-området I Kolding Kommune er de
studerende primært bosat i Kolding-området
og i mindre grad i Vamdrup-området. De studerende, der pendler til Fredericia og er bosat
udenfor kommunen er bosat i områder med
togbetjening. I Fredercia Kommune er de studerende primært bosat i Taulov-området og i
mindre grad Fredericia-området.
Ud fra de præsenterede data kan der tydes
forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som primært forløber langs jernbanen. Det er altså primært tog i samspil med lokale ruter, der skal
betjene uddannelsespendlingen til Fredericia.
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Bus- og togbetjening til Fredericia
Vest for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært med tog fra henholdsvis Esbjerg og Padborg,
der stopper undervejs i Vejen, Vamdrup, Kolding og Taulov, samt rute 106 fra Kolding til Middelfart, der stopper undervejs i Erritsø. Nord for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært af toget, der stopper
i Vejle, Brejning og Børkop, samt rute 204 der kører fra Vejle til Fredericia og stopper undervejs i Andkær,
Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll. Øst for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært
af toget fra Fyn, der bl.a. stopper undervejs i Middelfart, samt rute 105 der kører fra Middelfart til Fredericia
og stopper undervejs i Erritsø.
Uddannelsespendlingen til Fredericia foregår primært internt i Fredericia Kommune, samt fra Middelfart,
Vejle, Brejning, Børkop, Kolding, Vamdrup og Vejen. Det er tydeligt, at den gode busbetjening direkte fra Kolding og Middelfart til uddannelsesinstitutionerne i Fredericia, samt togforbindelsen fra Vejle, Vejen, Kolding
og Middelfart til Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er
bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.

Uddannelsespendling til Vejle
Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 152 studerende pr. år fra Hedensted
Kommune, 3 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 19 studerende pr. år fra Billund Kommune, 2
studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 3
studerende pr. år fra Kolding Kommune, 2
studerende pr. år fra Middelfart Kommune, 2
studerende pr. år fra Fredericia Kommune og
567 studerende pr. år fra Vejle Kommune til
uddannelsesinstitutionerne i Vejle. Udover optaget internt fra Vejle Kommune er det altså
primært i Hedensted Kommune, at de studerende, der studerer i Vejle, er bosat. Dette
skyldes formentlig det manglende udbud af
ungdomsuddannelser i Hedensted Kommune,
samt en kortere transportdistance til Vejle end
Horsens for især de, der er bosat i den sydlige
del af kommunen.
En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Vejle på zoneniveau viser, at udenfor Vejle Kommune er det især Hedensted-området og i mindre
grad Løsning-området i Hedensted Kom-mune, hvor de studerende, der studerer i Vejle, er bosat . I Horsens
Kommune er det primært Horsens-området, hvor de studerende er bosiddende6. I Billund Kommune er de
studerende spredt over hele kommunen, men det største antal studerende er bosat i Billund-området. I
Vejen Kommune er de studerende primært bosat i Bække-området. I Kolding Kommune er det primært den
nordlige del af kommunen de studerende er bosat i. I Fredericia Kommune er de fleste studerende bosat i
Fredericia-området. Internt i Vejle Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i nævnte rækkefølge: Børkop/Brejning-, Give-, Jelling-, Egtved-, Ny Nørup/Randbøldal-, Vejle-, Smidstrup-, Vandel-, Thyregod-, Gravens-, Ny Højen-, Bredal-, Grejs-, Gladbjerg-, Langelund-, Vonge-, Bredsten-, Svindbæk-, Givskud-,
Lindeballe-, Vindelev-, Nybjerg Mølle-, Skibet- og Vinding-området.
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Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige
rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene i nordvest, nordøst og sydøst forløber langs
jernbanen, dvs. Vejle, Jelling, Gadbjerg, Give og Thyregod, Horsens, Hedensted og Vejle, samt Vejle, Brejning,
Børkop, Fredericia og Middelfart. De andre rejserelationer der skal nærmere undersøges er: Billund – Vandel Ny Nørup/Randbøldal – Bred-sten - Vejle, Bække – Egtved – Vejle, Gravens – Ny Højen – Vejle, Smidstrup – Ny
Højen – Vejle, samt Langelund – Give.

Bus- og togbetjening til Vejle
Nordøst for Vejle betjenes de uddannelsespendlende
primært af toget fra Århus, der stopper undervejs i Horsens og Hedensted, samt rute 202 der kører fra Århus
til Vejle og stopper undervejs i Horsens, Løsning og Hedensted. Nordvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende af rute 211, 212, 214 og 217. Rute 211 kører
fra Give til Vejle og stopper undervejs i Givskud, Jelling
og Hørup. Rute 212 kører fra Give til Vejle og stopper
undervejs i Thyregod, Dørken, Sejrup, Vonge, Bjerlev,
Ådal og Sandvad. Rute 214 kører fra Give til Vejle over
Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet. Rute 217 kører fra Sønder Omme til Vejle over Filskov, Langelund, Lindeballe, Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet.
Vest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 43 og 143, som begge kører fra Billund
Lufthavn til Vejle, hvor rute 43 stopper undervejs i Ny Nørup og Bredsten og rute 143 stopper undervejs i
Billund, Vandel, Randbøldal, Gødding, Ny Nørup, Bredsten og Skibet. Sydvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 111, som kører fra Vejen til Vejen og stopper undervejs i Læborg, Bække,
Egtved, Ødsted og Nørre Vilstrup. Syd for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103, 207
og 216. Rute 103, som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Viuf, Almind og Ny Højen. Rute 207,
som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Bramdrupdam, Vester Nebel, Gravens, Ødsted, Bredsten
og Skibet. Rute 216, som kører fra Smidstrup til Vejle, stopper undervejs i Skærup og Sænderdalen. Sydøst
for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Fyn, der stopper undervejs i Middelfart, Fredericia, Børkop og Brejning, samt rute 204, som kører fra Fredericia til Vejle, der stopper undervejs i Andkær,
Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll.
Uddannelsespendlingen til Vejle foregår primært internt i Vejle Kommune og fra Hedensted Kommune. Det
ses tydeligt på rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Vejle fra Hedensted, Grindsted, Billund, Vejen
og Kolding, samt togforbindelsen fra Horsens, Thyregod/Give og Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt
store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.
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Uddannelsespendling til Tørring
Der tilgår gennemsnitligt 20 studerende pr.
år fra Horsens Kommune, 15 studerende pr.
år fra Ikast-Brande Kommune, 48 studerende
pr. år fra Vejle Kommune og 40 studerende pr.
år fra Hedensted Kommune til Tørring Gymnasium. Uddannelsespendlingen til Tørring er
meget spredt og det er værd at bemærke, at
det gennemsnitlige optag er større fra Vejle
Kommune end Hedensted Kommune. Dette
skyldes formentlig den nordlige del af Vejle
Kommunes relativ korte afstand til Tørring set
i forhold til afstanden til Vejle.
En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Tørring på zoneniveau fra områder
i Sydtrafiks område viser, at de studerende
primært er bosat i Give- og Thyregod-området, dernæst Jelling-, Givskud- og Vongeområdet, samt herefter Lindeballe- og Grejsområdet.
Ud fra de præsenterede data kan der tydes
forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som viser nogle primære rejserelationer der skal undersøges nærmere. Disse
rejserelationer er som følgende: Thyregod –
Vonge – Tørring, Lindeballe – Give – Vonge –
Tørring, Gadbjerg – Givskud – Tørring, Jelling
– Tørring og Vejle – Grejs – Tørring.

Busbetjening til Tørring
Det er primært rute 115 og 117, der betjener de uddannelsespendlende fra Vejle Kommune. Rute 115, der
kører fra Jelling til Tørring, stopper undervejs i Ildved, Sandvad, Aadal, Fousing, Bjerlev og Hygum. Der er
korrespondance til toget fra Vejle og Thyregod i Jelling. Rute 117, der kører fra Billund til Horsens, stopper
undervejs i Ringive, Give, Givskud, Vonge og Tørring. Der er korrespondance til toget fra Thyregod og Vejle
i Give.
Uddannelsespendlingen til Tørring fra Vejle Kommune er ikke overraskende fokuseret i den nordlige del af
Vejle Kommune Det ses tydeligt i rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Tørring fra Give og Jelling,
samt togforbindelsen mellem Vejle og Thyregod, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder.
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Vurdering
Uddannelsespendlingen til en given klynge (by) af uddannelsesinstitutioner er generelt spredt udover et
større område end bare den kommune, hvor den givne klynge af uddannelsesinstitutioner er lokaliseret. Det
er her især lokalområder i nabokommunerne med en tæt relation til byen med uddannelsessteder. Det er
de større byer med gode togforbindelser og et rigt udbud af forskellige typer af uddannelser, der tiltrækker
flest uddannelsespendlende og fra det største opland. Gode togforbindelser er dog ikke ensbetydende med
et stort opland - se Varde. Udbuddet af uddannelser i den pågældende by har selvfølgelig stor betydning for
søgningen hertil, men det er en række andre faktorer, der er afgørende for valget af uddannelsessted. Valget
af uddannelsessted er, ligesom alle andre transportvalg vi foretager os, en afvejning mellem de fysiske og
institutionelle begrænsninger omverdenen pålægger os i vores valg, samt egne ressourcer og præferencer.
Det er altså en afvejning mellem den tids- og distancemæssige afstand til de forskellige byer med et udbud
af uddannelser, de transportmuligheder der er til rådighed, adgangskravene til den enkelte uddannelsesinstitution, de ressourcemæssige krav forbundet med valget og de individuelle og socialbestemte præferencer
for uddannelsesstedet.
Disse forhold er illustreret f.eks. i Nordenskov-området, hvor uddannelsessøgningen er opsplittet mellem
Varde, Esbjerg og Grindsted. Uddannelsespendlingen til Grindsted er størst, imens Varde og Esbjerg er stort
set lige store. Det er afstands- og tidsmæssigt klart kortest til Varde. Udbuddet af uddannelser er størst i Esbjerg, men der er til gengæld længst tids- og afstandsmæssigt til Esbjerg, samtidigt med, at der skal skiftes
fra bus til tog undervejs. Afstanden til Grindsted er kortere end Esbjerg, men det tager ca. ligeså lang tid
transportmæssigt, selvom der er bus direkte der til. Der er ikke den store forskel i udbuddet af uddannelser
i Varde og Grindsted, hvilket betyder, at der må være andre bevæggrunde for den langt større søgning til
Grindsted end Varde.
Rejsemønstrene til byerne med ungdomsuddannelser er generelt karakteriseret ved at forløb i rimelig entydige radialer ind mod byen. Disse radialer er sammenfaldende med togbetjeningen og den regionale- og
anden kommunegrænseoverskridende busbetjening. Taget antallet af uddannelsespendlende, der benytter
de ikke-regionale kommunegrænseoverskridende ruter, og betydningen af de disse ruter for uddannelsespendlingen i betragtning kan det anbefales at opgradere serviceniveauet
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