
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til høringssvar 

 
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 2 
 Notat – Harmonisering i Hedensted Kommune, bilag 3. 

 
Midttrafik har den 22. marts 2022 fremsendt ændring til notatet. 
 
Oprindeligt var høringsfristen sat til 11. marts 2022 kl. 12.00, men høringsfristen er ryk-
ket til 1. juni 2022.  
 
Følgebrevet og notatet har været i høring i Seniorråd og Handicapråd. Rådenes hørings-
svar er indarbejdet i ”Hedensted Kommunes høringssvar”, der er godkendt på kommu-
nalbestyrelsesmøde den 25. maj 2022. 
 
Hedensted Kommune noterer sig: 
 

 Kommunegrænser ophæves således at der kan køres i hele Region Midt til 7 kr 
km mod nu 4 kr internt i Hedensted Kommune 

 Ordningen med 10% rabat ved online bestilling fjernes 
 50% rabat for medrejsende passagerer fjernes 
 Den indføres samme rabat som i den øvrige kollektive trafik 
 Der indføres Flextur Servicested (knudepunkter), hvor kunderne kan køre 

til/fra oplandet til en lavere takst  
 Under 20 km: 3 kr. pr. km, min. 22 kr  
 Km over 20: 7 kr. pr. km. 

 Der indføres Skifteknudepunkter (nuværende Plustur) i alle kommuner.  
  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. 

 Der indføres ikke ændringer på Flexbus. 
 
Hedensted Kommunes bemærkninger til Midttrafiks forslag til ”Harmonisering af de åbne 
kørselsordninger i Flextrafik”: 
 
Knudepunkter Flextur 
Det havde være ønskeligt med kørsel til/fra Knudepunkter til lav takst i hele Hedensted 
Kommune, men det vil stride mod Midttrafiks ønske om at gøre prissætningen for Flextur 
ens og genkendeligt i hele Midttrafiks område.  
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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.  
 
Midttrafik foreslå en km grænse på 20 km, hvilket Hedensted Kommune finder lige i un-
derkanten hvis der tages udgangspunkt i, at man fra alle adresser i Hedensted Kommu-
nen skal kunne komme til Hedensted Rådhus til lav takst. Hvis afstanden i stedet sæt-
tes til 25 km vil over 95% af borgerne i Hedensted Kommune kunne komme til Heden-
sted Rådhus for den lave takst. 
 
Knudepunkter Plustur 
Hedensted Kommune hilser det velkommen at der indføres Skifteknudepunkter (nu-
værende Plustur) i alle kommuner og der kan benyttes periodekort.  
 
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.  
 
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. 
 
Da Midttrafiks oplæg 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 kommu-
nen, 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 

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. 
 
Opsummering af Hedensted Kommunes ønsker: 

 Afstanden for kørsel til lav takst hæves fra 20 til 25 km 
 Der indføres en minimum grænse på 2 km inden der tilbydes en Plustur 
 Rejsereglerne for Flexbus tydeliggøres som kunden ved hvad de køber 
 Konkrete løsningsforslag til kommunikation og markedsføring, ikke mindst lokalt 
 Kommuner får mulighed for at betale via EAN-betaling 


