
MOBILITETSPOLITIK 

31. oktober  
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02-11-2018 



OVERBLIKKET 

02-11-2018 

• Sammen med: 

• Trafikplanen 

• Strategiplanen 



GRUNDSTAMMEN 

02-11-2018 

Grundstammen i Midttrafiks mobilitetspolitik er Midttrafiks 
egne, nuværende produkter 



HVEM GØR HVAD? 

02-11-2018 

Busser, letbane og tog tilbydes som transport på 
strækninger med mange rejsende. 



HVEM GØR HVAD? 

02-11-2018 

Flextur, Flexbus og Plustur tilbydes som transport på 
strækninger eller tidspunkter, hvor der er få rejsende og 
dermed ikke basis for almindelig fast kørsel. 



FLEXTRAFIKKEN 

02-11-2018 



FLEXTUR 

02-11-2018 

• Kendt produkt 

• 143.000 ture i 2017 - stigende 

• Udvikling: 

• Ønsker flere på on-line bestilling fx 10 % rabat 

• Flere betalingskort på on-line bestilling 

• Byzoner mv 

• Klares af Flextrafik kontoret 



FLEXTRAFIKKEN 

02-11-2018 

 



FLEXBUS 

02-11-2018 

• Kendt produkt, 47 ruter har det i dag  

• 13.000 ture i 2017 

• Udvikling: 

• More to come 

• Forsøg i Randers og opfølgning på økonomi og 

kundeundersøgelse 

• Bestilling på Rejseplanen er under udvikling 

• Betaling via MT betalingsapp./Rejsekort (- chekind/ud) 

 

 

 



FLEXBUS 

02-11-2018 



FLEXTRAFIKKEN 

02-11-2018 

 



PLUSTUR 

02-11-2018 

– Forsøg i Lemvig kommune 

– Siden 1. september 9 bestillinger, Vilhelmsborg, Nr. Nissum 

og Bækmarksbro 

– Markedsføring november 

– Evaluering december 

– Bestyrelse januar for evt. udbredelse 

– Rejseplanen 

– Adresse; blæsbjergvej 5, fåre 

https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html


02-11-2018 

 

Ordrebekræftelse 
 

 

 

  

 
  

Tak for din bestilling 

Vi bekræfter hermed, at du har bestilt følgende Plustur: 

 
 

30 okt. 2018 15:30  
 
 

Den oplyste afhentningstid er en cirkatid. Har du en forbindelse videre med 
bus og tog, er rejsen planlagt, så du kan nå den. 

På rejseplanen.flextrafik.dk kan du logge ind og tilgå din rejseoversigt. Her 
kan du se hele rejseplanen for den konkrete rejse. 

Vær opmærksom på, at din rejseplan udover køretid også omfatter ventetid 
ved rejsens start og slut. Skal du nå en videreforbindelse, sørger vi for, at du 

er fremme til tiden. Se i rejseplanen, hvor lang tid, du som minimum har til at 
skifte. 

Bemærk: Afhentningstidspunktet for Plustur er afhængig af bl.a. trafikken og 
kan derfor forskubbe sig med op til 15 minutter fra det oplyste, hvis dette ikke 
påvirker muligheden for at nå den videre forbindelse med anden kollektiv 

trafik. 

Du vil, hvis du har tilmeldt dig påmindelsen, 15 minutter før planlagt 

afhentning, modtage en sms, der oplyser dig det eksakte 
afhentningstidspunkt. Hold dig alligevel klar til at køre fra det oprindeligt 

oplyste tidspunkt. 

 

 
 

Betaling 

Betalingen for rejsen bliver trukket fra dit tilmeldte betalingskort. Du modtager 
en kvittering på mail, når betalingen er udført. 

Husk at kontrollere, om betalingskortet er gyldigt, og om der er dækning på 

 



OVERBLIKKET 

02-11-2018 

 



ANDRE KOLLEKTIVE PRODUKTER 

02-11-2018 



PRIVAT TRANSPORT 

02-11-2018 

Midttrafik ønsker at understøtte sammenhængen med de 
andre transportformer, således den rejsende samlet set får 
et større tilbud om transport og får et alternativ, når 
Midttrafik produkter ikke dækker det konkrete behov. 



HVEM GØR HVAD? 

02-11-2018 

Busser, letbane og tog tilbydes som transport på 
strækninger med mange rejsende. 

Flextur, Flexbus og Plustur tilbydes som transport på 
strækninger eller tidspunkter, hvor der er få rejsende og 
dermed ikke basis for almindelig fast kørsel. 

Midttrafik byder andre kollektive produkter velkommen og 
ønsker gennem samarbejde at give de rejsende et samlet 
godt tilbud om transport.  

Hvis Midttrafik gennem Rejseplanen indgår et samarbejde 
med private transportudøvere, skal samarbejdspartneren 
overholde gældende dansk lovgivning og i øvrigt let op til 
Rejseplanens krav for optagelse af transporttilbuddet. 



OVERBLIKKET 

02-11-2018 

 



DIGITALE MEDIER 

02-11-2018 

Midttrafik ser Rejseplanen som de rejsendes primære 
digitale søgested i fremtiden og støtter udviklingen heraf. 

Midttrafik 

strategiplan 



OVERBLIKKET 

02-11-2018 

 



STOPPESTEDER 

02-11-2018 

De fysiske forhold er vigtige i de rejsendes oplevelse, og 
Midttrafik vil øge sit fokus på forhold ved stoppestederne i 
samarbejde med kommunerne. 



STOPPESTEDER 

02-11-2018 

Tilrettet stoppesteds manual 

Proces med kommuner. 

Fælles udbud? 

 

Kategorisering af stoppesteder: 

 Ministop (fx under 10 påstigende kunder pr. dag) Skolebusstop 

 Stop (fx 10 – 100 påstigende kunder pr. dag) 

 Superstop (fx + 100 påstigende kunder pr. dag) 

 Terminal (hvor flere hovednetstrækninger og tog mødes 

 Knudepunkter / Skiftesteder (vejledende minimumsstandarder) 

 Andre stops (fx GoMore, Pendlerpladser) 



NÆSTE SKRIDT 

02-11-2018 

• Orientering i dag 

• Udsendt til de enkelte udvalg i alle kommuner samt KKR 

• Midttrafik: 

• Retning for Midttrafik tilbud og ageren 

• Deltager gerne i møder om Mobilitetspolitik, Midttrafik og 

generelt 

• Indgår gerne i aftaler om større projekter, med stor deltagelse 

• Deltager gerne i projekter om Mobilitets forsøg, med mindre 

deltagelse 

• Kommuner: 

• Inspiration 

• Klarhed over Midttrafik politik og dermed handlinger 

 

 

 


