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13.05.00-P20-1-14 

88.        Rute 694 som lokalrute 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal beslutte, om rute 694 skal ændre status fra rabatrute til 
lokalrute og dermed fortsætte med betaling. 

Økonomi 

Rute 694 skulle ikke være medtaget i de rabatruter, hvor der indføres gratiskørsel, da 
indtægterne på ruten er højere end udgiften til at installere rejsekort.  

Forslaget vil således ikke medføre merudgifter, og indtægten vil indgå i indtægtsregnskabet 

ved Midttrafik. 

Eventuelle merudgifter kan indenfor rammen. 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet besluttede den 26. marts 2014, at der ikke skal installeres rejsekortudstyr på 
rabatruter, og der ikke skal opkræves billetindtægt for disse ruter fra 18. januar 2015. 

Samtidig blev det besluttet at åbne de lukkede skolebusruter for øvrige passagerer. Dette blev 

muligt på grund af en ændring af lov om trafikselskaber. Ruter, der alene er oprettet til 

skolebørnsbefordring i henhold til folkeskoleloven, kan åbnes for øvrige passagerer, hvis der 
ikke opkræves betaling.  

Rabatruterne og de lukkede skolebusruter bliver dermed sidestillet. 

Sagsfremstilling 

Rute 694 betjener ikke udelukkende folkeskoler, men har et ruteforløb, der kan sidestilles med 

lokalruter som f.eks. 209, 696 og 704. Lokalruter vil fortsat ligge under Midttrafik, og der 

installeres Rejsekort. 

Da rute 694 ikke udelukkende betjener folkeskoler, og således ikke opfylder kriterierne for at 

være rabatrute i Hedensted Kommune terminologi, indstilles det, at rute 694 fra 18. januar 
2015 ændrer status til lokalrute, og at der installeres rejsekort. 

Kommunikation 

Sagen videresendes til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. 
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Midttrafik underrettes. 

Lovgrundlag 

Lov om trafikselskaber 

Administrationen indstiller, 

at rute 694 med virkning fra 18. januar 2015 ændrer status fra rabatrute til lokalrute, og 

at der installeres rejsekort, så der fortsat opkræves betaling for benyttelse af ruten. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

  

 


