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Kære Hedensted Kommune,
 
Midttrafik sendte i november 2021 et forslag til harmonisering af de åbne kørselsordninger i Flextrafik i politisk høring til bl.a. Hedensted
Kommune.
 
Vi har efterfølgende være i administrativ dialog med alle kommuner. I nogle kommuner har forvaltningerne udtrykt bekymring for, at den
harmoniserede åbne Flextrafik kan kannibalisere på den kollektive trafik. Konkret har forvaltningerne sagt, at de vurderer, at der er en
risiko for, at den åbne flexkørsel bliver brugt til parallelkørsel med flexvogne på strækninger, hvor der også kører bus eller tog, hvilket ses
som uhensigtsmæssigt særligt på lange rejser til lav takst eller ved at lade kunder med periodekort (herunder Ungdomskort, Pensionistkort
etc.) rejse ubegrænset med Flextrafik.
 
Disse problemstillinger vedrører de kørselsformer, der kan anvendes til kørsel mellem adresse og et knudepunkt, fx et kommunalt
servicested (borgerservice etc.) eller et trafikalt skiftested (fx en rutebilstation), dvs. Flextur og Plustur i dag.
 
I det oprindelige forslag kunne kunderne køre til/fra alle disse knudepunkter til 3 kr. pr. km (min. 22 kr.) eller anvende kollektiv trafik
rejsehjemmel (periodekort, ungdomskort etc.) som betaling. Det ville eksempelvis betyde:

·        Man kunne med Ungdomskort eller almindeligt periodekort køre til alle knudepunkter inden for de takstzoner, ens kort gælder til. 
·        Man kunne for 3 kr. pr. km køre til/fra et hvilket som helst knudepunkt i Midttrafiks område, uanset om der er flere tilbud med

kollektiv trafik på samme strækning.

Det har ikke været formålet med harmoniseringen at kannibalisere på den eksisterende kollektive trafik, men derimod at give et godt
tilbud, hvor der ikke er god kollektiv trafik. Vurderingen i Midttrafik har været, at de indbyggede ulemper ved Flextrafik i form af samkørsel
og omvejskørsel reducerede risikoen for en sådan brug af åben Flextrafik. Da der ikke kan laves en konkret prognose for mønsteret af den
fremtidige brug, har administrationen lyttet til kommunernes bekymringer og derfor lavet en justeret model, der søger at begrænse disse
muligheder på flg. måde:

·        Rejsehjemmel fra kollektiv trafik, herunder periodekort, Ungdomskort etc. kan kun bruges, når turen med Flextrafik bestilles som en
del af en samlet rejse med kollektiv trafik, som vi kender det fra Plustur i dag. Disse ture kan kun bestilles via Rejseplanen og bliver
kun tilbudt til de to nærmeste skiftesteder og med højst 30 minutters direkte kørsel i Flextrafik.

·        Rejser til/fra knudepunkter, hvor der ikke er i forbindelse med kollektiv trafik, bliver kun tilbudt turen til den lave pris på 3 kr. pr. km
for de første 20 km, derefter stiger prisen til 7 kr. pr. km, svarende til den takst, man med harmoniseringsforslaget skal betale for
at køre med Flextrafik uden for byzonerne til alle andre adresser end knudepunkter.

Med den opdaterede model integreres den kollektive trafiks rejsehjemmel dermed, når Flextrafikken bruges til kombination med kollektiv
trafik, mens risikoen for parallelkørsel begrænses markant. Samtidig giver knudepunkterne kommunerne mulighed for at tilbyde deres
borgere Flextur til lav pris til servicesteder, de måtte finde vigtige, men med begrænset risiko for meget lange, dyre rejser parallelt med
bus og tog.
 
Dialogmøderne med kommunerne har desuden vist, at det først udmeldte forecast for antallet af Plusture (kørsel fra adresse til et
stoppested) i de kommuner, der ikke har Plustur i dag, gav nogle øjensynlige skævheder. Midttrafik har siden udsendelsen af forecastet i
november 2021 fået et bedre datagrundlag i de kommuner, der allerede har Plustur og har derfor kunnet lave nye forudsætninger for
forecast og nye beregninger baseret herpå.
 
Midttrafik sendte i november 2021 et notat til Hedensted Kommune, hvor vi gennemgik de konkrete ændringer, som flexharmoniseringen vil
betyde for jer. Vi sender i løbet af de kommende 2 uger en opdateret udgave af dette notat på baggrund af ovenstående justeringer, som
I kan bruge i jeres videre høringsbehandling, hvor svarfristen er 1. juni 2022.
 
 
 
Venlig hilsen

Danni Giørtz-Jørgensen
Chefkonsulent
Direktionssekretariatet
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