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

Knudepunkter 
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. 

 
Oprindeligt var høringsfristen sat til 11. marts 2022 kl. 12.00, men høringsfristen er ryk-
ket til 1. juni 2022. 
 
Flextrafik – de nuværende ordninger. 
De nuværende ordninger er udførligt beskrevet i bilag 4: Flextrafik – de nuværende pro-
dukter. 
 
FLEXTUR 
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.  

 
Harmoniseringsforslagets betydning det for de åbne kørselsordninger i Flextra-
fik:  

• 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  
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• 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)  

• Der indføres tilnærmelsesvis bustakst på rejser til/fra knudepunkter, så kunderne 
kan benytte busbilletter  

• 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.  
 
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 

 
Foreslåede ændringer 
 
Ændringer Flextur – adresse til adresse-kørsel  
 
Nuværende priser 
I dag har Hedensted Kommune Flextur til 4 kr. pr. km, min. 30 kr. Prisen er gældende 
uanset, hvor man rejser i kommunen.  
 
Derudover har Hedensted Kommune prisaftaler med følgende kommuner:  
 

 Horsens Kommune: 
 4 kr. pr. km min. 30 kr: Uden for Horsens midtby samt 4 knudepunk-

ter i Horsens midtby  
 14 kr. pr km: Kørsel til adresser i Horsens midtby  

 
 Vejle Kommune: 

 5 kr. pr. km, min. 35 kr. (Region Syddanmark)  
 
For kørsel til alle øvrige kommuner i regionen er prisen 14 kr. pr. km. 
 
Nye priser 
Ny rabatordning er som for den øvrige kollektive trafik: 
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 Medbring 2 børn under 12 gratis ledsaget med voksen/pensionist 
 
Midttrafik foreslår, at prisen på Flextur stiger til 7 kr. pr. km, min. 35 kr. for kørsel i hele 
regionen. 
 
Prisaftalerne Vejle Kommuner fastholdes. 
 
Midttrafik foreslår, at der indføres knudepunkter i kommunerne, hvor kunderne kan køre 
til/fra oplandet til en lavere takst (3 kr. pr. km, min. 22 kr.) og betale med busbilletter, 
herunder Ungdomskort. 
 
Knudepunkter 
Midttrafiks oplæg til placeringen af knudepunkterne tager udgangspunkt i følgende:  
• Der skal være gode forbindelser med bus/tog  
• Der skal være gode ventefaciliteter på stoppestedet/stationen  
• Der skal være mulighed for parkering af Flextrafik-biler, biler til samkørsel osv.  
• Der skal være mulighed for at opsætte knudepunktsskiltet  
• Det skal ”give mening” i forhold til det opland, der skal betjenes  
• Der skal så vidt muligt være en jævn fordeling i kommunerne  
 
Prisen internt i Hedensted Kommune stiger således fra 4 kr til 7 kr. Effekten af denne 
stigning kan i en vis grad afbødes, hvis det besluttes at oprette knudepunkter i kommu-
nen.  
 
Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, om der skal oprettes knudepunkter i Heden-
sted Kommune, og i givet fald i hvilke lokalområder der skal oprettes knudepunkter. Se 
bilag 5 ”Lokalsamfund med over 250 indbyggere”. 
 
Med henvisning til Midttrafiks oplæg til placering af knudepunkter anbefales det: 

 At der først oprettes knudepunkter i lokalområder med mere end 1.000 indbygge-
re. 

 Når der er indhøstet erfaringer med brugen af disse knudepunkter tages der stil-
ling til, om der skal oprettes yderligere knudepunkter. 
 

Hvis det besluttes at oprette knudepunktet i udvalgte lokalområder anbefales det, at der 
også oprettes knudepunkter ved: 

 Kildebjerget 
 Bøgballe Friskole 
 As Friskole 
 Vejlefjordskolen 

 
Udgifter for Hedensted Kommune til oprettelse af knudepunkter: 

 Der skal opstille Knudepunktskilte ved alle knudepunkter. Pris ca. 2.000 kr. per 
skilt incl opstilling.  

 Et buslæskur koster ca 30.000 kr. opstillet.  
 Nogle få steder skal der forhandles med ejeren af P-pladsen om en plads kan re-

serveres til Flextrafikken.  
 

Der er ikke afsat midler i budget 2022 til knudepunkter. Hvis Hedensted Kommune øn-
sker at oprette knudepunkter behøver de ikke alle oprettes samtidig, men de kan opret-
tes successivt i takt med at der afsættes midler.   


