
  

 

Flere bruger Flexbussen 

I Hedensted Kommune har flere fået øje på en ny type kollektiv 

trafik. På seks måneder er brugen af Flexbussen mere end tre-

doblet, og udviklingen fortsætter, vurderer kommunens kørsels-

koordinator. 

 

Det kører for Flexbussen i Hedensted Kommune. Faktisk tre gange så 

meget som sidste år, viser de seneste opgørelser fra kommunens kør-

selskontor. I januar måned var Flexbussen på vejen 458 gange. Det er 

337 gange mere end for et halvt år siden, og det er en glædelig udvik-

ling, mener udvalgsformand Liselotte Hillestøm (A): 

 

- Det ser ud til, at borgerne i Hedensted er ved at tage Flexbussen til 

sig, og det er rigtig godt. Både fordi passagererne kommer derhen, 

hvor de gerne vil men også fordi, vi begrænser kørsel med passager-

tomme busser på vejene, idet Flexbussen kun kører, når der er nogen, 

der skal med, siger Liselotte Hillestrøm, der tror på, at Flexbussen er 

kommet for at blive. 

 

- Det er en mere behovsstyret form for kollektiv trafik, end vi har kendt 

hidtil. Det er buskørsel on demand, og det er på mange måder en mere 

tidssvarende og bæredygtig måde at køre bus på, siger hun.  

 

Tre Flexbusser i Hedensted 

I Hedensted Kommune kører Flexbussen på tre strækninger: Mellem 

Horsens og Møgelkær Statsfængsel, mellem Julesminde og Brund og 

mellem Tørring og Horsens. Flexbussen har en fast køreplan og stoppe-

steder – præcis som en almindelig bus – men den kører kun på bestil-

ling. 

 

- Det har klart været noget, passagerene har skullet vænne sig til. Det 

er jo helt nyt, at man på den måde kan ringe efter sin bus, når man har 

brug for den. Men når først man er klar over det, så bliver bestilling 

hurtigt en helt naturlig ting for kunderne, siger kommunens kørselsko-

ordinator, Lars Oksbjerre, der vurderer, at brugen af Flexbus vil blive 

ved med at stige. 

 

De unge går forrest 

De seneste seks måneder er Flexbussen bestilt flest gange på stræk-

ningen Tørring-Horsens. Men det er Flexbussen mellem Brund og Ju-

lesminde, der kører langt de fleste ture i Hedensted Kommune. 

 

- Der er mange skoler på strækningen, for eksempel Skolen i Midten, 

og det er helt klart her, vi finder storforbrugerne af Flexbussen. De un-

ge kører gennemsnitligt 13 ture med Flexbussen om måneden, så de 

giver bestemt os andre noget at leve op til, siger Lars Oksbjerre. 

 

Passagererne på Flexbussen mellem Tørring og Horsens kører i gen-

Kørselskontor - 
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nemsnit halvanden tur om måneden. Pt. bruges Flexbussen til Møgel-

kær kun af én passager. 

 

Fakta om Flexbussen 

 Flexbussen er en bus, der kun kører på bestilling 

 Flexbussen følger en fast rute og kører efter en køreplan 

 Kørslen foregår ofte med mindre biler eller minibusser 

 Billetten købes ved bestilling og koster det samme som en al-

mindelig busbillet 

 Man kan også køre på Ungdomskort, periodekort og pensionist-

kort (ikke Rejsekort) 

 Der er tre Flexbusser i Hedensted Kommune, se køreplanerne 

her: Rute 106, rute 220 og rute 705.) 

 

 

 

 

For mere information:  

 

Liselotte Hillestrøm 

Udvalgsformand, Fritid & Fællesskab, Hedensted Kommune 

Telefon: 30 38 32 37 

liselotte.hillestroem@hedenstd.dk  

 

Lars Oksbjerre 

Kørselskoordinator, Hedensted Kommune 

Telefon: 79 75 51 12 

lars.oksbjerre@hedensted.dk  

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/?search=106
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/?search=220
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/?search=705
mailto:liselotte.hillestroem@hedenstd.dk
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