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VÆR KONKRET NÅR DU RINGER TIL DRIFTSCENTRET 

Er der mere på mit vognløb? Hvorfor er der ikke ture på mit vognløb? Jeg holder bare her og 

laver ingenting – sker der snart noget? Kan jeg få lukket mit vognløb kl…? 

Vær konkret når du ringer til Driftscentret. Oplys altid vognløbsnummer. Oplys evt. 

turnummer hvis du har spørgsmål eller oplysninger til en specifik tur. Vil du have vognløbet 

lukket på et bestemt tidspunkt så oplys det, men vær opmærksom på, at der er 2 timers frist 

for lukning af vognløbet, hvis der er planlagt kørsel på det. 

REJSEREGLER 

Det er nemt at komme ”galt” afsted når man forsøger at forklare kunderne om de rejseregler 

der er på de forskellige kørselstyper. 

Hvornår skal man betale chaufføren kontant for turen? Hvor bliver jeg hentet på en Flextur? 

Hvorfor bliver jeg ikke kørt direkte? Hvorfor må jeg ikke sidde på forsædet?  

På www.midttrafik.dk under Flextrafik kan du holde dig opdateret om rejsereglerne så du kan 

hjælpe kunderne. Henvis også gerne kunderne til Midttrafiks hjemmeside. 

SØLUND FESTIVAL SKANDERBORG DEN 11. – 13. JUNI 

I forbindelse med afhentning og aflevering på Sølund festivalen skal du bruge indkørslen ved 

Dyrehaven 10 på rute 170 (Skanderborg - Horsens), og følge vagternes anvisninger. Husk at 

ringe til kunderne ved afhentning. 

AARHUS CITY HALVMARATHON 

Søndag den 16. juni afholdes der Aarhus City Halvmarathon. Med 12.000 løbere og 50.000 

tilskuere kommer løbet kommer helt sikkert til at påvirke trafikken i midtbyen.  

http://www.midttrafik.dk/
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ROYAL RUN I AARHUS 

2. Pinsedag, mandag d. 10. juni er det meste af centrum af Aarhus berørt af Royal Run fra kl. 

9.00 til 16.00. Der vil være trafikale udfordringer i hele tidsrummet. Du kan se ruten her: 

https://www.royalrun.dk/loebssteder/aarhus/ruter-i-aarhus  

ÆNDRINGER SYGEHUSE 

Viborg Sygehus har flyttet hovedindgangen fra den gamle indgang F til den nye indgang A, 

som har adresse på Heibergs Allé 5A. Alle bestillinger er i gang med at blive rettet, inkl. den 

farveangivelse som elevatorerne nu har fået (blå, gul, grøn og rød). Vi er i gang med at rette 

servicerejserne, men kig altid på adressenoteringen, så du ”lander” rigtigt ift. bestillingen. 

 

Randers Sygehus er i gang med ombygning af indgang C og derfor er vi henvist til at bruge 

indgang E via Kirketerpsvej 9. Giver det udfordringer, så ring til vognmandslinjen. 

 

Horsens Sygehus udskifter elevator ved indgang C, så har du en servicerejse via indgang C, så 

brug evt. indgang A og elevatoren der. Giver det udfordringer, så ring til vognmandslinjen. 

ASFALTARBEJDE PÅ E45 PÅVIRKER TRAFIKKEN 

Hen over sommeren er der asfaltarbejde i gang på E45 Østjyske Motorvej fra Horsens til 

Aarhus Syd i begge retninger. Der er risiko for kødannelser og forlænget køretid, særligt i 

myldretiderne. Al trafik afvikles i den ene side af motorvejen med to farbare spor i hver 

retning. I aften- og nattetimerne kan der foregå arbejder med sporreduktioner og yderligere 

nedsættelse af hastigheden. Asfaltarbejdet forventes afsluttet ultimo august. 

Det er vigtigt at du orienterer dig om spærring af til- og frakørsler og forlænget køretid på 

www.trafikken.dk så du kan vælge en alternativ rute. Lyt også til trafikradioen så du modtager 

de seneste oplysninger om trafiksituationen. 

Kontakt altid Driftscentret, hvis du bliver forsinket til afhentning eller aflevering af kunder. 

 

https://www.royalrun.dk/loebssteder/aarhus/ruter-i-aarhus
http://www.trafikken.dk/

