
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indstillingsnotat, høring af harmonisering af de åbne kørselsordninger i Flextra-
fik 

 
Midttrafik har 17. november 2021 fremsendt materiale til ”Politisk høring af harmonise-
ring af de åbne kørselsordninger i Flextrafik” bestående af: 
 

 Følgebrev – Hedensted Kommune, bilag 3 
 Notat – Harmonisering i Hedensted Kommune, bilag 4 
 Midttrafik har den 22. marts 2022 fremsendt ændring til notatet, bilag 5. 

 
Oprindeligt var høringsfristen sat til 11. marts 2022 kl. 12.00, men høringsfristen er ryk-
ket til 1. juni 2022. Det forventes at den nye harmoniserede Flextrafik starter 1. marts 
2023. 
 
Følgebrevet og notatet har været i høring i Seniorråd og Handicapråd. Rådenes hørings-
svar er vedlagt og indarbejder i ”Udkast til høringssvar”, bilag 6a, 6b og 6c. 
 
 
Ændringerne og denne sagsfremstilling er sendt til Seniorrådet og Handicaprådet med 
henblik på at give rådene mulighed for at kommentere på ændringerne. 
 
I møde den 8. marts 2022 godkendte Udvalget for Fællesskab at der oprettes knude-
punkter i lokalsamfund med over 250 indbyggere – i alt 22. Den endelige placering af 
knudepunkterne fastlægges i samråd med Midttrafik og de respektive lokalråd. 
 
 
Flextrafik – de nuværende ordninger. 
De nuværende ordninger er udførligt beskrevet i bilag 7: Flextrafik – de nuværende pro-
dukter. 

Notatark 
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21.3.2022 



2 

 

 
 
FLEXTUR 
Flextur kan bestilles af ALLE, og der kræves ikke nogen bevilling fra kommune. 
 
Flextur har ikke en fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du 
vil køres fra og til, fx til svømmehallen, lægen, indkøbscentret eller besøg hos vennerne.  
 

 Flextur er kørsel fra kantsten til kantsten. Det betyder, at du selv skal komme 
til/fra bilen.  

 Flextur kører alle ugens dage i tidsrummet kl. 6.00 – 24.00, undtagen 24. og 31. 
december.  

 Når du bestiller din Flextur, er der to muligheder:  
- Du kan bestille din tur til den tid, hvor du ønsker at blive hentet. Her kan 

Midttrafik ikke love, hvornår du præcist er fremme.  
- Du kan bestille din tur til den tid, du senest skal være fremme. Fx hvis du 

skal til frisør.  
 Du bliver tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til dit ønskede af-

rejsetidspunkt.  
 Du bliver hentet -5/+15 min. i forhold til dit afhentningstidspunkt.  

 
PLUSTUR 
Plustur er dit bindeled, når der er for langt til anden kollektiv transport. Plustur kører dig 
fra din adresse til nærmeste stoppestedet hvorfra du så kører videre med bus eller tog –  
eller omvendt. Plustur kan kun benyttes i tilslutning til bus eller tog. 
 
Du bliver hentet -5/+15 min. i forhold til dit afhentningstidspunkt. 
 
FLEXBUS 
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Flexbus er en del af den kollektive trafik og kører i stedet for almindelig rutebus. En Flex-
bus kører fra og til stoppesteder, og efter de tider, der er angivet i køreplanen. Flexbus 
kører kun, når du bestiller den. 
 
Nogle ruter kører udelukkende som Flexbus. Herudover er der almindelige busruter, hvor 
der kører Flexbus på afgange med få passagerer. Flexbus er markeret med et ”T” i køre-
planen.  Du bliver hentet 0-15 min. i forhold til afgangstidspunktet i køreplanen. 
 
Nuværende ordninger i Flextur som fortsætter: 
 

 Kører alle dage fra 06.00 – 24.00, dog minus juleaftens- og nytårsaftens dag. 
 

 Turen skal bestilles 1 timer før man ønsker at køre: 
o Online og app døgnet rundt, dog senest kl. 23.00 hvis der skal køres mel-

lem kl. 6.00 - 8.00 dagen efter. 
o Telefon alle dage 08.00 – 16.00. 

 
 Kantsten til kantsten 

 
Nuværende ordninger som ikke videreføres. 
 

 10 % rabat hvis der bestilles online eller app. 
 

 Hvis I er flere, der bestiller sammen (samme start- og slutadresse), betaler I fuld 
pris for én person og får 50 % rabat for de øvrige personer - op til fire medrejsen-
de 

 

HARMONISERINGSFORSLAGET (tekst fra det første notat):  

• De skifter til ét navn men med tre serviceniveauer  
• De bevarer de samme kørselsformer   
• Der bliver ensrettet takst på adresse til adresse-kørsel på tværs af kommuner  
• Kommunegrænserne ophæves, så det er let gennemskueligt at bruge ordningen 

på tværs af regionen  
• De nuværende byzoner bevares, og der indsættes byzone i Herning Kommune  
• Der indføres knudepunkt(er) i alle kommuner og i byzoner ved steder, hvor der er 

mulighed for anden kollektiv trafik, primært busterminaler og stationer  
• Der indføres adresse til stoppestedskørsel i alle kommuner (Plustur)  
• Midttrafik får estimeret den nødvendige udvikling ved FlexDanmark for at forbed-

re og harmonisere bestillingen på Rejseplanen  
• Midttrafik fremover udbyder kørslen med krav om betalingsterminal i vognene, 

mhp. at nedbringe mængden af kontanter til gavn for vognmænd og kundernes 
muligheder for betaling (skal aftales med Sydtrafik og FynBus)  

• Midttrafik fremover udbyder kørslen med krav om foliering, mhp. at skabe gen-
kendelighed og adskillelse fra den visiterede kørsel  

• Den centrale kommunikation om de åbne kørselsordninger fra Midttrafik øges for 
at udbrede kendskabet   

• Midttrafik harmoniserer rejseregler og serviceparametre på kort og lang sigt.  
 

• Der indføres tilnærmelsesvis bustakst på rejser til/fra knudepunkter, så kunderne 
kan benytte busbilletter  
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Midttrafik har den 22. marts fremsendt: 
 
JUSTERET MODEL TIL HARMONISERING AF ÅBNE KØRSELSORDNINGER I FLE-
XTRAFIK 
 
Midttrafik har udsendelsen af notatet 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 flex-
kørsel 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 trafi-
kalt 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 knude-
punkter inden for de takstzoner, ens kort gælder til.   

 Man kunne for 3 kr. pr. km køre til/fra et hvilket som helst knudepunkt i Midttra-
fiks område, uanset om der er flere tilbud med kollektiv trafik på samme stræk-
ning.  

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.  
 
Midttrafik har 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, bli-
ver 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 harmoniseringsfor-
slaget 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 tilby-
de deres borgere Flextur til lav pris til servicesteder, de måtte finde vigtige, men med be-
grænset risiko for meget lange, dyre rejser parallelt med bus og tog. 
 
 
FLEXTUR – adresse til adresse-kørsel  
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I dag har Hedensted Kommune: 
 Flextur til 4 kr. pr. km, min. 30 kr for ture internt i Hedensted Kommunen.  
 Prisaftaler med:  

• Horsens Kommune til 4 kr. pr. km, min. 30 kr. (Dog 14 kr. pr. km til Hor-
sens Midtby, hvis man ikke rejser til et af fire knudepunkter – 4 kr) 
• Vejle Kommune til 5 kr. pr. km, min. 35 kr. (Region Syddanmark)  

 
Ændringer FLEXTUR 
Prisen på Flextur stiger til 7 kr. pr. km, min. 35 kr. Kommunegrænser afskaffes så 7 kr. 
pr. km gælder i hele Midttrafiks område.  
 
Midttrafik foreslår, at der indføres Flextur Servicested (knudepunkter), hvor kunder-
ne kan køre til/fra oplandet til en lavere takst  

 Under 20 km: 3 kr. pr. km, min. 22 kr  
 Over 20 km:  7 kr. pr. km. 

 
Prisaftalen med 

 Horsens Kommune erstattes af, at kunderne kan køre til 7 kr. pr. km til alle kom-
muner (14 km til byzone) i hele Region Midtjylland.  

 Vejle Kommune fastholdes.  
 
Rabatstrukturen for den samlede nye åbne flextrafik følger rabatstrukturen fra busverde-
nen: 
 

Medbring 2 børn under 12 gratis ledsaget med voksen/pensionist. Et beta-
lende barn kan medbringe barn under 12 år gratis. 

 
Administrationens bemærkninger (efterfølgende med kursiv): 
Det vil være ønskeligt med kørsel til/fra Knudepunkter til lav takst i hele Hedensted Kom-
mune, men det vil stride mod Midttrafiks ønske om at gøre prissætningen for Flextur ens 
og genkendelig i hele Midttrafiks område.  
 
Da Midttrafiks oplæg er at nedlægge kommunegrænserne, igen for at gøre Flextrafik let-
tere at forstå og kommunikere, er det nødvendigt med en km grænse, da det ellers vil 
medføre en urimelig høj udgift for kommunerne. Hvis der ikke er en km begrænsning vil 
det f.eks. være muligt at bestille en Flextur fra Juelsminde til en knudepunkt i Holstebro 
til 3 kr pr. km. Vognmanden skal have betaling for hele turen – måske 14 kr. pr. km – og 
kunden betaler kun 3 kr. pr. km. Det er den kommune hvor turen starter der skal betale 
differencen. Kunden kan som nu henvis til den almindelige kollektive trafik. 
 
Midttrafik foreslår en km grænse på 20 km, hvilket er lige i underkanten hvis der tages 
udgangspunkt i, at man fra alle adresser i Hedensted Kommunen skal kunne komme til 
Hedensted Rådhus til lav takst. Hvis afstanden i stedet sættes til 25 km vil over 95% af 
borgerne i Hedensted Kommune kunne komme til Hedensted Rådhus for den lave takst 
 
PLUSTUR – adresse til stoppestedskørsel (Hedensted Kommune tilbyder p.t. ikke 
plustur). 
 
Midttrafik foreslår, at der indføres Skifteknudepunkter (nuværende Plustur) i alle 
kommuner.  
 
Skifteknudepunkter er adgangen til at benytte Flex som first/last-mile transport som del 
af den samlede rejse. Kan kun bestilles via rejseplanen og tilbydes kun, når der ikke er 
oplagte alternativer med anden kollektiv trafik. Bliver kun tilbud til de to nærmeste skif-
testeder. Takst som kollektiv trafik med mulighed for at benytte periodekort eller busbil-
let.  
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Skifteknudepunkt og adresse vil typisk ligge i samme zone, så billetten vil ikke blive dy-
rere for kunden. Billetten kan kun købes på nettet eller i app, ikke muligt at betale kon-
tant. 
 
Ideen med Plustur som en integreret del af den kollektiv trafik er grundlæggende god. 
 
Meningen med Plustur er, at man kan blive tilbudt en ”Flextur” hvis man har for langt 
til/fra stoppestedet. I den oprindelige ordning (fra Nordjylland) var kravet, at man skulle 
have over 2,0 km til nærmeste stoppested, samt at turen altid koste som en almindelig 
billet til 2-zoner. 
 
Busser til skoler og uddannelsesinstitutioner kører så de passer med ringetiderne morgen 
og eftermiddag.  Plustur vil være et godt supplement til dette, specielt sen eftermiddag 
og aften, hvor det ofte ikke er muligt at komme fra stoppestedet for den regionale bus og 
hjem.  
 
Da oplægget er, at Plustur bliver en del af den samlede rejser, og således ikke udløser en 
ekstra betaling fra den rejsende, men derimod en ekstra udgift for kommunen, anbefales 
det, at km grænsen på 2,0 km fastholdes, således at antallet af ture ikke bliver for stort. 
Grænsen kan evalueres når den faktiske brug af Flextur kendes. 
 
FLEXBUS – stoppested til stoppestedskørsel 

Muligheden for at køre stoppested-til-stoppesteds kørsel (det som i dag kendes som Fle-
xbus) fortsætter efter harmoniseringen. 

Flexbus er ikke omtalt i de notater, som er sendt i høring i kommunerne, da der ikke æn-
dres på konceptet for denne kørselsordning. Midttrafik forventer dog, at der sker tiltag, 
som forbedrer bestillingen af kørselsordningen i forbindelse med harmoniseringen. 

Der lægges således ikke op til ændringer i Flexbus, men der kan være behov for en tyde-
liggørelse af rejsereglerne for Flexbus. 

Pt skriver Midttrafik følgende om Flexbus: Der kan være andre kunder med bilen, derfor 
kan turen blive lidt længere. Du betaler altid kun for den direkte vej. 

Af Rejseplanen.dk fremgår: Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og 
til stoppesteder. 

Kunderne kan derfor få den opfattelse at en Flexbus kører fra stoppested til stoppested 
ad samme rute som den almindelige rutebus, hvilket ikke er korrekt. 

På trods af navnet planlægges Flexbus efter samme regler som Flextur dvs. der accepte-
res op til 100% omvejskørsel. Der kan være andre kunder med bilen der skal sættes af i 
hver sin retning. Dette betyder, at turen kan blive længere (og tage op til dobbelt så lang 
tid) end den direkte vej fra A til B. Man betaler dog altid kun for den direkte vej.  
 
At der kan være flere passagerer i bussen og dermed mulighed for op til 100% omvejs-
kørsel i en helt vilkårlig retning i henhold til køreplanen bør fremgå af rejsebetingelserne 
og markedsføring, så kunderne ved hvad de køber. 
 
Bestilling og administration  
 
I en 360 graders-undersøgelse, som analysefirmaet Megafon har foretaget for Midttrafik, 
fremgår det tydeligt, at såvel kunder, bestillere, leverandører og medarbejdere i Midttra-
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fik finder Flextur, Flexbus og Plustur komplekse at forstå - og ikke mindst at bestille og 
administrere. Der eksisterer i dag et kludetæppe af varianter af Flextur, som gør det me-
get svært at kommunikere til kunderne, som heller ikke kan forstå forskellen mellem de 
tre produkter. 
 
Megafons undersøgelse viser, at kompleksiteten også viser sig ved et komplekst bestil-
lings- og betalingssystem, som skal understøtte de mange varianter af ordningerne. Flere 
af deltagerne i undersøgelsen, som var førstegangskunder, gav op undervejs – de kunne 
ikke finde ud af at bestille en tur. 
 
Ovennævnte udsagn kan Hedensted Kommune kun være helt enig i, da vi allerede i 2020 
gjorde Midttrafik opmærksomme på disse forhold i afrapporteringen af projektet ”Kollek-
tiv trafik - frem i lyset”. Et projekt der var gennemført i samarbejde med Region Midtjyl-
land.  
 
Som løsningsforslag i forhold til det komplekse bestillings- og betalingssystem indeholder 
notatet kun følgende: 
 

 Midttrafik får estimeret den nødvendige udvikling ved FlexDanmark for at forbedre 
og harmonisere bestillingen på Rejseplanen  

 Den centrale kommunikation om de åbne kørselsordninger fra Midttrafik øges for 
at udbrede kendskabet  

 Midttrafik harmoniserer rejseregler og serviceparametre på kort og lang sigt.  
 
Hedensted Kommune savner konkrete løsningsforslag i forhold til ovenstående. 
 
EAN- nummer 
Kunderne kan vælge at betalingen for Flextur sker ved en månedlig faktura, men det kan 
kommuner ikke. Hedensted Kommune vil derfor opfordre til, at kommuner kan betale via 
EAN-betaling. 
 
Bilag: 

1. Indstillingsnotat 
2. Udkast til høringssvar 
3. Følgebrev fra Midttrafik 
4. Notat af 17. november fra Midttrafik 
5. Ændring til notat, Midttrafik 22. marts 2022 
6. Høringssvar fra Handicapråd og Seniorråd 
7. Flextrafik – de nuværende produkter 


