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VL APP 
Se den planlagte kørsel 3 timer frem – både i forbindelse med nedbrud, men også i den daglige drift.  

Midttrafiks VL App (tidligere NødApp) er et brugbart hjælpeværktøj i den daglige drift. Det er IKKE en 

app, men blot en hjemmeside. Ved login kan du se kørslen en time bagud, og den planlagte kørsel 3 

timer frem. 

Du finder VL App her www.vl.flexdrift.dk. Du logger ind ved at indtaste telefonnummeret, som Midttrafik 

har registreret på bilen som kontaktnummer. Herefter indtaster du adgangskoden, som du modtager på 

kontaktnummeret som sms. 

 

HENTES/FØLGES 
Hvis der på køreordren står ”hentes/følges” eller turen er markeret med .SR betyder det, der er lagt 

servicetid på turen, og du skal følge kunden som beskrevet på ordren. Er turen bestilt uden 

hentes/følges eller .SR, og du vurderer, at kunden ikke er i stand til at klare sig selv, så ring ind på 

vognmandslinjen, så hjælper vi gerne.  

 

TILDELING AF GARANTIVOGNE I FG6 
Fredag d. 14. september vil den endelige tildeling af garantivogne fra 1. marts 2019 ske og vinderne vil 

blive kontaktet direkte. 



 

NEDBRUD PÅ VOGNKOMMUNIKATION 
Uge 36 vil blive husket som den uge, hvor vi havde kommunikationsnedbrud hver dag. Cirka 40 % af de 

vogne, der kører for Midttrafik var direkte berørt af nedbruddet på styresystem 1. 

Når vi konstaterer, der er nedbrud på kommunikationen, kontakter vi FlexDanmarks support med det 

samme. FlexDanmark er Midttrafiks IT-leverandør. FlexDanmark fejlsøger herefter i samarbejde med 

udbyderen af styresystemet – i dette tilfælde R2P Tracking, hvorefter arbejdet med fejlretning går i 

gang. I 90 % af tilfældene ligger ansvaret for nedbruddet hos leverandøren af kommunikationssystemet. 

R2P Tracking er kun en af de leverandører af vognkommunikation, FlexDanmark har godkendt. Listen 

over samtlige godkendte leverandører findes på FlexDanmarks hjemmeside 

https://www.flexdanmark.dk/web/om-os/leverandorer 

Ved ethvert nedbrud på kommunikation til vognene er nødproceduren, at chaufførerne logger på VL APP, 

hvor der er mulighed for at følge med i planlagt kørsel. 

Vi beklager de driftsmæssige forstyrrelser nedbruddene medførte. 


