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Den åbne flextrafik:

• Bestillingstransport, hvor borgere efter særlige vilkår 
kan bestille kørsel.

• Basismobilitet i områder hvor (halv)tomme 
busafgange ikke er effektivt.

• Mobilitetsbrik mellem buskørsel og ingen kørsel

• Synergi med lukket kørsel og andre åbne ture.

• Skal supplere den kollektive trafik – ikke konkurrere.



NUVÆRENDE TILBUD

PlusturFlextur Flexbus
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SITUATIONEN I DAG

• Et virvar af produkter med forskellige rejseregler, takster, bestillings- og 
betalingsmuligheder

• Fylder ikke så meget økonomisk, sammenlignet med bus

• Åben Flextrafik i 2019 RKSKS: 16.662 ture
1,5 mio. kr. bruttoomk.

0,8 mio. kr. egenbet.

0,7 mio. kr. nettoomk.

• Busser i 2019 RKSK: 448.369 passagerer 
20,7 mio. kr. bruttoomk.

4,6 mio. kr. egenbet.

16,1 mio. kr. nettoomk.

• Dog vigtig brik for mobilitet i tyndt befolkede områder. 
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360 GRADERS UNDERSØGELSE: HOVEDKONKLUSIONER

Megafon for Midttrafik: 

Grundig ekstern undersøgelse blandt brugere, ikke-brugere, kommuner, MT-
medarbejdere og chauffører peger på:

• Produkterne er komplekse – både for brugere, chauffører, medarbejdere og 
kommunerne

• Bestillingsplatforme og betalingsmuligheder er forvirrende (+ rabatmuligheder)

• Lavt kendskab

• Flextrafik associeres med ældre og Handicapkørsel – usikkerhed om produktet også er 
for andre.
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PRINCIPPER BAG HARMONISERINGEN - GRUNDLAG
• Flextrafik skal være en integreret del af den kollektive trafik og må ikke 

konkurrere med den - spild af skattekroner.

• Alle borgere i Midtjylland tilbydes Flextrafik med ensartet serviceniveau – brugen er 
afhængig af eksisterende kollektiv trafik.

• Alle borgere får adgang til flextrafik til/fra den kollektive trafik (Plustur).

• De grundlæggende funktioner i de tre produkter - Flextur, Plustur og Flexbus –
fastholdes.

• Tilbuddet får ét navn og hver sin fælles takst, der afspejler produktets forskellige 
serviceniveauer. 

• Taksten og serviceniveauet skal motivere til brug af kollektiv trafik.

• Fleksible og ens betalingsmuligheder på tværs af de tre produkter

• Stadig kollektiv trafik – accept af omvejskørsel og samkørsel samt forskydning af 
tid ift. ønsket rejsetidspunkt.
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PRINCIPPER – BESTILLING OG BETALING

• Kunden kan altid finde produkterne på Rejseplanen (90% af danskerne kender den, 80 % 

bruger den)

• Fortsat mulighed for bestilling af Flextur og Flexbus pr. telefon og FlexDanmark portal/app
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ÉT NYT NAVN – FIRE UNDERLIGGENDE FUNKTIONER

Adresse-til-Adresse

Adresse-til-Servicested

Adresse-til-Skiftested

Stoppested-til-Stoppested



ADRESSE-TIL-ADRESSE

• Nuværende Flextur. 

• Egenbetalingen fra adresse til adresse udenfor byzoner bliver 7 kr. pr. 
km. (min. 35 kr. pr. tur)

• Nuværende byzoner fastholdes med høj takst (14 kr. pr. km, min. 100 kr. 
pr. tur) for at beskytte almindelig kollektiv trafik. Som udgangspunkt 
ingen byzone i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

• Kunden skal kunne bestille via Rejseplan, web, app og telefonisk.
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ADRESSE-TIL-ADRESSE (FORTSAT)

• Prisaftaler mellem kommunerne afskaffes, og folk kan rejse på tværs af 
kommunegrænser overalt i Midtjylland. Prisaftaler med kommuner i 
Syddanmark fastholdes.

• Unge med Ungdomskort og Skoleårskort kan rejse til knudepunkter.

• De væsentligste ændringer:

– Egenbetaling uændret i Ringkøbing-Skjern Kommune og til Holstebro Kommune

– Egenbetaling uændret for rejser til Varde og Billund kommuner

– Egenbetaling falder for rejser til Herning Kommune, fra 14 kr./km til 7 kr./km.
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ADRESSE-TIL-SERVICESTED

• Nuværende Flextur.

• Kommunen kan oprette servicesteder, som giver borgerne mulighed 
for at rejse fra oplandet til knudepunkt til en lavere takst på 3 kr. 
pr. km., min. 22 kr. pr. tur. Taksten er dog 7 kr. pr. km efter de 
første 20 km.

• Det kan fx være borgerservice, ældrecenter, idrætsfaciliteter eller 
andre steder, man ønsker at gøre det nemt og billigt for borgerne 
at komme til. Kommune fastsætter selv servicestederne. 

• Antal og placering af servicesteder har stor betydning for 
serviceniveauet (hvor mange der kan rejse til den lave takst) og 
udgiften for kommunen.

• Kunden skal kunne bestille via Rejseplan, web, app og telefonisk.
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ADRESSE-TIL-SKIFTESTED
• Nuværende Plustur.

• Der oprettes skiftesteder i alle kommuner som giver borgerne
mulighed for at rejse fra oplandet til skiftesteder til en lavere takst.

• Kan kun bestilles i sammenhæng med kollektiv trafik.

• Egenbetaling på 3 kr. pr. km., min. 22 kr. pr. tur med mulighed for 
brug af busbillet, periodekort, Skoleårskort og Ungdomskort, når 
den bestilles med Midttrafiks busser og tog.

• Ringkøbing-Skjern Kommune fastsætter skiftesteder, så den 
understøtter den samlede mobilitet, I ønsker. Ofte vil det være 
togstationer og busterminaler.

• Antal og placering af skiftesteder har stor betydning for 
serviceniveauet (hvor mange der kan rejse til den lave takst) og 
udgiften for kommunen.

• Vises på Rejseplanen som en del af en samlet rejse med kollektiv 
trafik. Kan kun bestilles på Rejseplanen.
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STOPPESTED-TIL-STOPPESTED

• Stoppested til stoppested (nuværende Flexbus) fastholdes som det 
kendes i dag.

• Indført pga. lav belægning i stedet for stor bus på afgange eller 
hele ruter

• Taksten skal fortsat svare til bustakst (fx to zoner 22 kr., tre zoner 
32 kr.) med mulighed for at rejse med anden rejsehjemmel.

• Fremover flere betalingsmuligheder, f.eks. betalingskort online og i 
vognene. 

• Korrespondance til kollektiv trafik fastholdes som prioritet.

• Kan bestilles på Rejseplanen og telefonisk.
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SAMLET OVERBLIK
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Adresse-til-Adresse

Adresse-til-Skiftested

Adresse-til-Servicested

Stoppested-til-Stoppested



ANDRE INITIATIVER

• Øg genkendeligheden på vognene. Signalér gennem foliering på alle vognene, at 
Flextrafik er åben for alle. Er omfattet af næste udbud med driftsstart marts 2023.

• Udvid betalingsmulighederne, fx:

– Fremover kan kunden bruge busbillet, herunder ungdomskort ved flexbus og 
adresse-til-skiftested.

– Fremover kan kunden bruge betalingskort online og v. indstigning på al åben 
flexkørsel. Kræver udvikling og installation af betalingsterminaler i vognene  ved 
udbud i 2023.

• Udvid bestillingsmulighederne:

– Bestillingen skal primært ske via Rejseplanen (app og telefon fortsat muligt for 
nogle ordninger som i dag)

– Skaber sammenhæng med den kollektive trafik

– Giver kunderne de bedste valgmuligheder og målrettet information
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KONSEKVENSER AF HARMONISERINGEN - KUNDERNE

• Alle kørselstilbud samlet på Rejseplanen

• Et fælles navn til den åbne flextrafik med flere serviceniveauer

• Kunden skal bare forholde sig at skulle fra A til B og får tilbudt forskellige muligheder, der 
kan vælges mellem på Rejseplanen

• Samme grundlæggende pris og regler i alle kommuner

• Ens betalingsmåder

• Mulighed for at rejse på tværs af alle kommunegrænser på samme vilkår som i egen 
kommune.

• Kunderne kan bruge deres busbillet, når de skal til/fra kollektiv trafik.

• Borgerne kan få bedre adgang til hovedruterne aften og weekend, hvis kommunen 
udpeger skiftesteder. 

• Billigere for kunder til servicesteder, til Herning Kommune eller i forbindelse med kollektiv 
trafik.
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KONSEKVENSER AF HARMONISERINGEN – EJERNE OG 
MIDTTRAFIK

• For nogle kommuner bliver det dyrere, for andre billigere. For Ringkøbing-Skjern Kommune bliver 
det billigere ift. 2019:

• Usikkerhed om det fremtidige kørselsmønster → løbende opfølgning og evaluering efter et år i 

drift.
Bemærk 2019 tal, hvor RKSK havde lavere takst end nu 

• Produktet bliver mere enkelt at bruge i det kommunale mobilitetsarbejde.
• Nemmere at administrere, kommunikere og markedsføre. 
• Sikrer, at Flextrafik bliver en reel del af den kollektive trafik.
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RINGKØBING-SKJERN

Forudsat antal 
ture

Nettoomk. 2019
Nettoomkost. ny 

model
Ændring i nettoomk. 

2019 til ny modelRejsetype

Adresse-til-adresse 
(Flextur)

16.536 1.467.313 954.000 -513.313

Adresse-til-servicested 
(Flextur)

0 0 0 0

I alt (Flextur) 16.536 1.467.313 954.000 -513.313

Adresse-til-skiftested 
(Plustur)

1.400 0 151.000 151.000

Samlet 17.936 1.467.313 1.105.000 -362.313



DEN VIDERE PROCES

• Forslaget er i politisk høring hos ejerne indtil 1. juli 2022

• Herefter vurderes behovet for ændringer, og der foretages afvejning af indkomne 
ønsker, kundehensyn mv.

• Forventet bestyrelsesbeslutning 9. september 2022

• Derefter dialog med hver enkelt kommune om udpegning af servicesteder og 
skiftesteder.

• Forventet ikrafttræden første halvår 2023
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SKIFTESTEDER OG 
SERVICESTEDER



Dialogmøde om harmonisering af flextrafik – RKSK kommune20

SKIFTESTEDER OG SERVICESTEDER

• Kørsel til et skiftested eller servicested:

– 3 kr./km, min. 22 kr. (for rejser over 20 km til servicesteder: 7 kr./km for 
den del af rejsen, der er længere end 20 km)

– Almindelig rejsehjemmel (ungdomskort mv.) til skiftesteder

Kommunens mulighed for at fastlægge serviceniveau

• Flere servicesteder og skiftesteder = 

– Flere billige rejsemuligheder

– Flere ture og højere kommunalt tilskud

– Højere service og større mulighed for at benytte kollektiv trafik

• Byzone?
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HVOR KAN SKIFTESTEDERNE OG SERVICESTEDERNE VÆRE?

• Skiftesteder

– Stationer

– Kollektive knudepunkter

• Servicesteder

– Særlige rejsemål

– Sundhedshuse

– Borgerservice

– Andet?

• Begge

– Der kan være flere i samme 
by

– Et sted kan være begge dele
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Troldhede

Hee

Ringkøbing

Tarm

Tim

Skjern Borris

Ulfborg

Vildbjerg

Herning

Lem

Videbæk

Spjald/
Brejning
?

Hvide Sande?

HVOR KAN 
SKIFTESTEDERNE VÆRE?
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Sundhedscenter Vest?

Borgerservice?

Ulfborg

Vildbjerg

Herning

Sundhedshuset
Borgerservice?

HVOR KAN 
SERVICESTEDERNE VÆRE?



VISIONEN – DU SKAL SØGE DIN REJSE ÉT STED

• Kunden kan altid finde produkterne på Rejseplanen (90% af danskerne kender den, 80 % 

bruger den)

• Fortsat mulighed for bestilling af Flextur og Flexbus pr. telefon og FlexDanmark portal/app
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