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Høringssvar vedr. regionale principper
Hermed fremsendes Sydtrafiks høringssvar vedr. regionale busprincipper, som godkendt
af Sydtrafiks bestyrelse d. 20. april 2012. Regionens repræsentanter i Sydtrafiks
bestyrelse Preben Friis Hauge og Karsten Uno Pedersen stemte hverken for eller imod.
Sydtrafik er enig i, at de nuværende principper indebærer nogle svagheder, bl.a. på de
områder, som regionen har nævnt i høringsmaterialet. Sydtrafik har i vedlagte
bilagsmateriale peget på yderligere svagheder, hvor en revurdering ligeledes må anses
for at have væsentligt betydning for attraktiviteten af den jyske del af regionen og dens
kollektive trafik.
Sydtrafik er enig i, at det skal drøftes nærmere hvordan allerede gennemførte ændringer
bedst muligt håndteres. Det er helt afgørende med en fornyet vurdering af hvor der reelt
er et tilstrækkeligt passagerpotentiale, som i løbet af de næste år kan medføre en
stigning i passagertal, og hvor der reelt ikke kan være tale om det fornødne
passagerpotentiale (heller ikke på langt sigt).
Generelt vurderer Sydtrafik, at Region Syddanmarks model for principrevision indeholder
flere positive aspekter. Principperne skal dog nødvendigvis gennemtænkes mere
detaljeret for at opnå mulighed for et optimalt udbytte og om muligt ville det være
fordelagtigt om principperne kunne beskrives i form af servicekriterier. Servicekriterier
kan udformes uden navngivne rejsemål og med ”skruer” som fx frekvens og
gangafstand, der gør det muligt i stor udstrækning at undgå enkeltsagsbehandling.
Det fremstår uklart, hvordan bestiller og udførerrollen defineres og adskilles politisk og i
hvilken grad der ønskes at pålægge Sydtrafik (og til dels kommunerne) større
beslutningsansvar i forbindelse med bestilling af de regionale ruter. Det er dog Sydtrafiks
klare opfattelse, at det politiske bestillingsansvar for de regionale ruter fortsat skal
varetages af Region Syddanmark.
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