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• Hvem er Flextrafik? 
• Et supplement til den kollektive trafik 

• Flextur  
• Flexbus 

• Individuelle handicapkørsel 
• Spørgsmål
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Midttrafik udfører samlet ca. 1.000.000 Flextrafik kørsler årligt – kørslerne 
fordeler sig på nedenstående kørselstyper: 

• Handicapkørsel (lovbestemt at kørslen udføres af trafikselskaberne) 
• Flextur 
• Flexbus 
• Plustur  
• Siddende Patientbefordring 
• Specialkørsel 
• Kommunalkørsel 

– Fx lægekørsel, genoptræningskørsel og dagcenterkørsel

Alle Midttrafiks kørselstyper koordineres, hvor det er muligt
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Alt Flextrafik bliver kørt i personbiler og 
liftvogne.
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• Du bliver kørt fra adresse til adresse ved 
kantstenen 

• Du skal være klar til aftalt tid,  
og selv komme til/fra vognen 

• Du kan medtage hjælpemidler 
• Der kan være andre med på turen 
• Du betaler altid kun for den direkte vej
• Du kan opleve op til den dobbelte omvejskørsel af den direkte afstand til 

afleveringsadressen 
• Du skal bestille Flextur senest en time før ønsket afhentning 
• Flextur kører alle ugens dage kl. 06 – 24 undtaget den 24. og 31. december 
• Der er 50 % gæsterabat (du kan medtage op til 4 gæster)
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Fra Egebakken til  
selvvalgt adresse i Horsens 
byzone

Eks. til Horsens Statsfængsel 4 km 70 kr.

Fra Egebakken til  
knudepunkt i Horsens byzone:

Eks. til Vitus Berings Plads* 5 km 30 kr.

Fra Egebakken til selvvalgte 
adresser i oplandet

Eks. til Egebjerg-Hansted 
Forsamlingshus

290 m 30 kr.

Fra Egebakken til selvvalgte 
adresser i oplandet

Eks. til Den Genfundne Bro 15 km 60 kr.

* I Horsens byzone er der 2 knudepunkter; Horsens Trafikterminal og Vitus Berings 
Plads
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Flextur telefonisk:  
• Du kan bestille Flextur via Midttrafiks 

Servicecenter ugens 7 dage fra kl. 7.00 
– 20.00.  

• Ved telefonisk bestilling betaler du med 
kontanter ved indstigning i vognen.  
Pr. 1. december 2019 kan du få penge 
tilbage op til nærmeste 100 kr. 
 
Eks. koster din tur 105 kr. kan du betale 
med 200 kr. og få penge tilbage.

Flextur online:  
• Du kan bestille Flextur online eller på 

app hele døgnet 

• 10 % rabat på din tur 

• Ved bestilling online og/eller på app 
betaler du turen med dit tilmeldte 
betalingskort, og beløbet trækkes 7 
dage efter udført kørsel (Dankort, 
Visa Dankort, Visa Electron, Vpay, 
MasterCard, MaestroCard og JCB 
kort) eller kontanter ved indstigning i 
vognen  
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RUTER MED FLEXBUS I HORSENS KOMMUNE
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Rute 112 Horsens Østbirk Vestbirk (Voerladegård)

Rute 671 Lund Lundum Egebjerg Horsens

Rute 220 Horsens Hatting Tørring  

Rute 502 Brædstrup Voerladegård Skanderborg



Flextrafik, Midttrafik

FLEXBUS - ET SUPPLEMENT TIL DEN KOLLEKTIVE 
TRAFIK
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Konceptet: 
• Samme vilkår, som bussen 
• Fra stoppested til stoppested 
• Alle kan benytte ordningen i de områder, hvor der 

tilbydes Flexbus 
• Afgangstider og stoppesteder er defineret i køreplanen 
• Du skal bestille Flexbus senest en time før ønsket 

afhentning, som fremgår af køreplanen 
• Indsættes typisk i ydertidspunkter og i opland med få 

passagerer
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FLEXBUS - ET SUPPLEMENT TIL DEN KOLLEKTIVE 
TRAFIK 
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Flexbus online: 
• Du kan bestille Flexbus online via Rejseplanen.dk hele døgnet 

Flexbus telefonisk: 
• Du kan bestille Flexbus telefonisk via Midttrafiks Servicecenter ugens 7 

dage fra kl. 7.00 – 20.00 
 
Betaling for Flexbus 
• Betaling er på lige vilkår med bussen: Flexbus kan betales med alle 

gyldige kort og billetter udstedt af Midttrafik, undtaget rejsekortet. Flexbus 
kan ikke betales med billetter og andre produkter fra DSB og Arriva.
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DEN INDIVIDUELLE HANDICAPKØRSEL 
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Det er bopælskommunen, der kan godkende borgerne  
til individuel handicapkørsel 

Handicapkørsel kan benyttes til alle kørselsformål - herunder: 

• Alle former for fritidsformål  

• Lægeordineret fysioterapi, herunder handicapridning 

• Kiropraktor 

• Tandlæge 

• Psykolog 

• Sygehus 

• Fodterapeut



Flextrafik, Midttrafik

SERVICENIVEAU – HANDICAPKØRSEL
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• Der kan være andre med på turen 

• Du betaler altid kun for den direkte vej 

• Hjemkommunen bevilger som minimum 104 ture pr. år 

• Du bliver afhentet fra gadedør i gadeniveau 

• Du skal være klar til aftalt tid 

• Rejser under 100 km skal bestilles minimum 2 timer i forvejen 

• Rejser over 100 km har særlige bestillingsfrister  

• Der er særlige bestillingsfrister til jul og nytår 

• Prisen er 3 kr. pr. km min. 30 kr. op til 100 km – fra 101 km og op er prisen 
9 kr. pr. km 

• Der er 50 % gæsterabat (du kan medtage op til 2 gæster)
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FOLDERE OMKRING FLEXTUR, FLEXBUS OG 
HANDICAPKØRSEL
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• De fysiske foldere udgår, undtagen den omkring handicapkørsel.  
Du kan få en handicapfolder med hjem i dag. 

• Midttrafik er ved at udarbejde en kort tekst omkring Flextur og Flexbus som 
kommer på Midttrafiks hjemmeside. Du kan printe teksten, når den er lagt 
på Midttrafiks hjemmeside. 
 
Teksten om Flextur vil ligge på: www.midttrafik.dk/flextur 
 
Teksten om Flexbus vil ligge på: www.midttrafik.dk/flexbus

http://www.midttrafik.dk/flextur
http://www.midttrafik.dk/flexbus
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