
 

 

NYHEDSBREV TIL BOSTEDER, PLEJEHJEM MV. – APRIL 2018 
I denne udgave bringer vi blandt andet en introduktion til fakta omkring bestilling og 

befordring med trappemaskine samt information om udvidet driftsdøgn natten til den 1. januar 

for handicapkunder. 

BEFORDRING MED TRAPPEMASKINE 
Faktablad der beskriver kriterier der skal være opfyldt for at Midttrafik kan tilbyde 

løft med trappemaskine 

Midttrafik har udarbejdet et faktablad der beskriver hvilke kriterier der skal være opfyldt for at 

Midttrafik kan tilbyde løft med trappemaskine. Herunder bl.a. bredde og dybe på trappetrin, 

trappeopgang m.v. 

Faktabladet er tilgængelig på Midttrafiks hjemmeside og kan hentes her.  

UDVIDET DRIFTSDØGN FOR HANDICAPKØRSEL NATTEN TIL DEN 

1. JANUAR 
Permanent udvidelse af driftsdøgnet natten til den 1. januar for handicapkørsel 

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at gøre forsøget med udvidet driftsdøgn for handicapkørsel 

natten til den 1. januar permanet. Det vil sige at handicapkørsler natten til den 1. januar 

fremover kan blive afhentet frem til kl. 02.00.  

 

 



 

Midttrafiks Flextrafik tilbyder forskellige typer af 

kørsel – herunder handicapkørsel og Flextur 

Forskel på Flextur og handicapkørsel 

Midttrafiks Flextrafik tilbyder bl.a. handicapkørsel, som er en visiteret kørsel. Visitation til 

handicapkørsel foregår via hjemkommunen.  

Handicapkørsel bestilles via app eller online https://midttrafik.flextrafik.dk/   

eller via tlf. 8740 8300 (tast 1). 

Midttrafiks Flextrafik tilbyder endvidere Flextur, som er kollektiv trafik og kan benyttes af alle. 

Priserne for Flextur afhænger af den kommune der ønskes kørsel i. Kørslen er fra kantsten til 

kantsten, og kunden skal selv kunne komme til/fra vognen. 

Kørslen bestilles via app eller online https://midttrafik.flextrafik.dk/  eller via tlf. 8740 8300 

(tast 2). Ved bestilling skal kundens tlf. nr. oplyses. Noter gerne tlf. nr. som Flexturen bliver 

bestilt i, da dette skal bruges, hvis der skal rykkes for vogn eller aflyses kørsel. 

Beregn prisen for en Flextur via Midttrafiks Flextur Prisberegner. Vær opmærksom på, at 

prisen er for en person: 

http://midttrafik.flextur.gis.dk/#/ 

Læs mere om forskellen på Flextur og handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside: 

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/ 

 

 

 

 

 


