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Hedensted Kommunes horingssvar til harmonisering af de Abne korselsordnin-
ger i Flextrafik 

Hedensted Kommune har behandlet Midttrafiks reviderede forslag til harmonisering af alone korsels-
ordninger i Flextrafik ved kommunalbestyrelsesmode 29. juni 2022. 

Hedensted Kommune tilslutter sig generelt Midttrafiks onske om at gore Flextrafik lettere at forsta 
og anvende, idet Flextrafik er kollektiv trafik, som skal ywre tilgngeligt for alle. Flextrafik er en vae-
sentlig del af det kollektive trafiktilbud i Hedensted Kommune, isaer i landdistrikterne. 

Overordnet set, vil en harmonisering af Flextrafik-tilbuddene, herunder et produktnavn, gennemsku-
elige takster og bestillingsmetoder, samt lokale knudepunkter betyde et bedre produkt for borgerne. 
Det vil kunne f5 flere til at bruge de 5bne korselsordninger i Flextrafik og dermed skabe bedre mobili-
tet. 

Nwrywrende forslag indeholder en rwkke bekymringspunkter, som Hedensted Kommune finder 
modstridende for visionen om at skabe et gennemskueligt og attraktivt produkt til borgerne. 

Det er af vwsentlig betydning for Hedensted Kommune, at en harmonisering af Flextrafikken er gen-
nemgribende, og at alle alone korselsordninger for fremtiden skal bestilles og afregnes p5 samme 
made. Dette for at sikre lettere bestilling, betaling og mulighed for letforst5elig kommunikation om 
produktet — ligesom Midttrafiks Megafon-undersogelse fra for5ret 2021 peger p5. 

Det er saledes bekymrende, at ikke alle Flextrafik-produkter f5r ens bestillings- og betaiingsproce-
dure. Fx kan foreslaede "adresse-til-servicested"-korsel kan bestilles telefonisk, online eller med app, 
mens ovrige Flextrafik-produkter bestilles via Rejseplanen. 

Det er samtidig bekymrende, at rejsehjemler som periodekort, Ungdomskort, pensionistkort my. kun 
kan anvendes, n5r turen med Flextrafik bestilles som en del af en rejse med kollektiv trafik via. Rejse-
planen. Ligeledes er det bekymrende, at kun pendlerkort fra Midttrafik — og ikke pendlerkort fra DSB 
og Arriva — kan anvendes. 

Forslaget indeholder generelt stor kompleksitet omkring rejsehjemler og rejsebetingelser for kunden. 
Eksempelvis kalkuleres i nogle tilfwIde med et max antal minutters koretid (30 minutter), mens der i 
andre tilfwIde kalkuleres med et max antal korte kilometer (20 kilometer). Hedensted Kommune fin-
der ikke, at forslaget her tilbyder ensartethed og gennemskuelighed til kunden. 



Steinar Eggen Kristen 
kommunaldirektor 

Med venlig hilse 

Ole Vind 
Borgmester 

Hedensted Kommune bemwrker desuden, at Midttrafik onsker at tilfoje yderligere begreber til Fle-

xtrafikken, som kunder og andre skal forsta og forholde sig til, nemlig "Servicested" og "Skiftested". 

Dette kan yderligere pAvirke formalet om at gore Flextrafik lettere at forsta og anvende. 

Hedensted Kommune bemwrker, at der for Flextur Iwgges op til en prisstigning for kunderne i He-

densted Kommune. Hedensted Kommune finder det derfor onskeligt med den foreslaede lave takst 

til/fra knudepunkter i hele kommunen. Dette strider dog tydeligt imod Midttrafiks onske om ens og 

genkendelig prisswtning for Flextur i hele Midttrafiks omrade, og kan yderligere pavirke form5let om 

at g0re Flextrafik lettere at forsta og anvende. 

Slutteligt bemwrker Hedensted Kommune, at der i forslaget I2egges op til, at kunder kan bestille first 

and last mile-korsel til/fra et Skiftested (nuvwrende Plustur) og kore p5 Midttrafik rejsehjemler i op 

til 30 minutter, nar det sker som en del af en Iwngere rejse. Dette betyder eksempelvis, at man kan 

ankomme fra Horsens til Hedensted Station og herfra uden merpris vwlge en Plustur til Juelsminde, 

Tarring eller andre steder inden for 30 minutters koretid, fremfor at vwlge transport med en ordinwr 

bus. Hedensted Kommune onsker derfor fortsat en nwrmere beskrivelse af, hvornar Plustur kan be-

nyttes. 

Det er afgorende for Hedensted Kommune, at wndringer i de alone korselsordninger i Flextrafik ikke 

foretages, Wend man administrativt og teknisk er i stand til at forbedre kundeoplevelsen. Det er 

derfor swrdeles bekymrende at Iwse, at Midttrafiks bestyrelse den 1. april 2022 af FlexDanmark, der 

driver it-systemerne bag Flextrafikken, er ved at overgA til et nyt system og giver udtryk for, at de 

derfor ikke onsker at lave wndringer i det eksisterende system, som harmoniseringen af Flexrtrafik vil 

krwve. 

Hedensted Kommune anbefaler, at Midttrafik forlwnger processen for harmonisering af Flextrafik-

produkterne, som minimum indtil it-systemerne er klar til at handtere den fremlagte bestillingspro-

cedure. Implementering af harmoniseringen, forend it-systemerne er klar, vil ikke gore Flextrafik-pro-

dukterne lettere at forst5 eller bruge for kunderne eller andre. 

Samtidig imodeser Hedensted Kommune en klar beskrivelse af, hvordan og hvorn5r Rejseplanen for-

ventes at kunne late bestillings- og markedsfOringsopgaven for Flextrafik, samt en konkret beskri-

velse af, hvordan den centrale kommunikation om de 5bne korselsordninger fra Midttrafik ages for 

at udbrede kendskabet. 
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