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Velkommen
Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en 
kørselsordning, som omfatter transport af 
svært bevægelseshæmmede, blinde og 
stærkt svagsynede over 18 år, der er visite-
ret af kommunerne, Handicapkørsel. 

Flextrafik omfatter også andre kørselsord-
ninger, men her i folderen kan du læse om, 
hvordan handicapkørselsordningen funge-
rer, og hvordan du bestiller handicapkørsel.

Til glæde for mange
Handicapkørsel er en del af den kollektive 
trafik på Fyn, Langeland og Ærø. Det bety
der, at flere passagerer kører med på sam-

me tur. Du kan derfor ikke altid regne med 
at blive kørt den korteste vej, når du bruger 
Handicapkørsel, men prisen for turen vil 
altid blive beregnet ud fra korteste vej. Hvis 
chaufføren skal hente eller sætte andre pas-
sagerer af, kan din tur blive forlænget med 
op til 100 % af den direkte rejsetid. Dog skal 
alle kunne tåle mindst 30 min. omvejskør-
sel.

For kunder med bopæl på øer, hvortil biler 
ikke kan overføres, dækker kørselsord-
ningen kun kørsel til eller fra en position i 
bopælskommunen, hvortil der kan køres.
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Det kan du køre til
Du kan bruge Handicapkørselsordningen 
til spontan kørsel og til fritidsformål (besøg 
hos venner og familie, indkøb, kulturelle 
aktiviteter mv.).

Ordningen dækker ikke båre- og sygetrans-
port.

Du kan kun køres til adresser og steder, 
hvor det er lovligt at køre dig til, og hvor 
chaufføren kan hjælpe dig  i henhold til 
Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Hvornår kan du køre
Du kan køre:
Mandag-torsdag og søndag 
fra kl. 7.00 - kl. 23.00. 
Fredag, lørdag og helligdage 
fra kl. 7.00 - kl. 2.00.

Vigtig info om kørsel til jul og nytår
Der gælder særlige regler og bestillingsfri-
ster for rejser den 24. og 31. december. Fyn-
Bus informerer særskilt om disse i god tid 
inden, bl.a. på FynBus.dk/handicapkoersel.

Du må køre 104 enkeltture om året
Som kunde i ordningen kan du køre 104 
enkeltture i perioden 1. januar til 31. decem-
ber. Hvis du ikke har brugt alle turene den 
31. december, kan du ikke få de resterende 
ture overført til næste år. Hvis du logger ind 
på en computer på 
FynBus.dk/Flexbestilling , kan du se, hvor 
mange af dine 104 ture, du har brugt. 

Medlemskab
Medlemsabonnementet er obligatorisk for 
alle medlemmer af Handicapkørselsord-
ningen. Abonnementet gælder for ét år og 
betales forud. 

Medlemskab det første år
Hvis du er meldt ind fra 1. januar, har du ret 
til 104 enkeltture, som du kan bruge resten 
af året. Melder du dig ind senere, betaler du 
kun medlemsabonnement for de måneder, 
der er tilbage af året og får ture i forhold til 
dette for resten af året. 

Udmeldelse
Hvis du ikke længere ønsker at bruge ord-
ningen og vil opsige dit abonnement, skal 
du kontakte 

FynBus - Flextrafik 
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C 
Tlf. 63 11 22 55 

E-mail: bc@fynbus.dk

Medlemsabonnement refunderes ikke ved 
opsigelse. Abonnement tilbagebetales dog 
på anmodning i forbindelse med kunder, 
der afgår ved døden i abonnementsperio-
dens første kvartal, uanset om ordningen 
har været anvendt inden dødsfaldet.
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Sådan bestiller du
Bestil dine ture i så god tid som muligt. Der 
kan være ”udsolgt” på præcis det ønskede 
tidspunkt, så det er altid en god idé at være 
tidligt ude. 

• Du kan bestille kørsel med 2 timers frist 
på alle dage – dog ikke til den 24. og 

      31. december.
• Du kan bestille ture op til 14 dage i      

forvejen. 
• Du må gerne bestille flere ture på én 

gang.
• Når du bestiller en tur, får du samtidig 

at vide, hvad turen kommer til at koste, 
og hvornår du skal være klar til at blive 
hentet.

Vi søger et tidspunkt indenfor - 15 og + 45 
minutter i forhold til dit ønskede afhent-
ningstidspunkt.
Når du bestiller, kan du i stedet vælge at 
give os et ”senest” tidspunkt for, hvornår 
du skal være fremme – det er specielt vig-
tigt at oplyse, når du skal til fest, kirkelige 
handlinger, eller andre vigtige begivenhe-
der. 

OBS: Når du bestiller turen, får du oplyst 
et afhentningstidspunkt. Bilen må komme 
5 minutter før og op til 15 minutter senere 
end det oplyste afhentningstidspunkt. Husk 
at få bestillingen og prisen gentaget, når du 
ringer, så både du og vi er sikre på, at alting 
er korrekt. Vi anbefaler, at du skriver de 
aftalte tidspunkter ned, så du ikke senere 
bliver i tvivl om, hvad vi har aftalt.

Bestiller du selv via 
FynBus.dk/Flexbestilling, kan du altid gå 
ind og se hvilke ture, du har bestilt. Du har 
også mulighed for selv at afbestille dem.

Bestil handicapkørsel 
via internettet - computer eller app
Du kan nemt selv bestille dine kørsler via 
nettet på FynBus.dk/Flexbestilling. Tryk på 
linket for handicapbestilling. Du skal bruge 
dit kundenummer og en pinkode, som er de 
sidste 4 cifre i dit personnummer.

Bestil handicapkørsel
på telefon 63 11 22 55 (tryk 1)
Du kan også ringe til Flextrafik, når du vil 
bestille handicapkørsel. 

Du kan ringe alle dage mellem kl. 07:00 – 
kl. 21:00.

• Oplys dit personnummer, og at du øn-
sker at bestille handicapkørsel.

• Fuldstændigt navn, adresse, kommune 
samt telefonnummer og meget gerne et 
mobilnummer, så chaufføren har mulig-
hed for at ringe dig op. Det vil samtidig 
være en god idé at oplyse nummeret på 
den privatadresse, du besøger. Oplys-
ninger om, hvorvidt der er trapper eller 
elevator på adresserne.

• Tidspunkt for turen – både ud og hjem.
• Ledsagere, hjælpemidler m.m.
• Hvis du skal være fremme på et be-

stemt tidspunkt, så fortæl os det. Så 
beregner vi, hvornår du skal hentes.

• Oplys hvis du ønsker at medbringe   
mindre dyr i transportkasse.

• Oplys hvis du har gyldig fritagelseser-
klæring for brug af sikkerhedssele. 

Bemærk: Hvis du sidder i kørestol under 
kørslen, så skal du være fastspændt. Kø-
restolen skal have monteret fodstøtter. 
Chaufføren betjener ikke el-kørestole. Det 
skal du eller evt. ledsager selv gøre. De 
eneste kørestole, der må betjenes af chauf-
føren, er manuelle kørestole.

Det er en god idé at bestille returrejsen 
samtidig med udrejsen, så det er på plads.

Bestil nemt via computer eller app

-Se hvordan på sidste side
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Det må du tage gratis med på turen og 
skal oplyses ved bestillingen
• Personlige hjælpemidler (f.eks. rollator/

el-scooter).
• Almindelig bagage – dog højst svarende 

til 1 kuffert og 1 stk. håndbagage

Har du så meget bagage med, at det opta-
ger en ekstra siddeplads, vil denne bagage 
blive betragtet som en ekstra medrejsen-
de, og der opkræves derfor extra betaling 
svarende til dette. Du skal selv sørge for 
din bagage, da chaufføren ikke kan være 
behjælpelig med dette.

Bemærk: Hvis du har behov for at med-
bringe mere end personlige hjælpemidler 
og almindelig bagage, så skal du ringe til 
Flextrafik og oplyse det. I dette tilfælde 
kan du derfor ikke selv bestille på internet-
tet. Det samme gælder, hvis du har sele-
fritagelse.

Beskedservice: 
Få gratis SMS om din kørsel
Når du har bestilt kørsel via telefon, com-
puter eller app, så har du mulighed for at 
få en gratis SMS, når bilen er på vej til dig. 
Du får en SMS dagen før, og igen kort før 
afhentning. 

Se mere om tilmelding på 
FynBus.dk/Beskedservice

Vognene er indrettet til dig
Hvis du bruger kørestol, bliver du kørt med 
minibusser, som er særligt indrettede til at 
tage kørestole med. Busserne har lift, så det 
er nemt at komme ind og ud.

Din kørestol må højst være 140 cm lang og 
vægten på denne inklusiv bruger må ikke 
overstige 500 kg. Flextrafik transporterer 
ikke bårer.

Transport ad trapper
Busserne har en trappemaskine, som gør 
det nemt at komme op og ned ad trapper 
med en manuel kørestol. Elektriske køre-
stole kan vi desværre ikke transportere 
på trapper, men hvis du med chaufførens 
hjælp kan skifte til en manuel kørestol, stil-
ler vi en til rådighed til transporten.

Af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, 
som skal være opfyldt ved trappetranspor-
ten:
• Din kørestol skal have en indvendig hjul-

bredde på mindst 37 og højst 63 cm.
• Hvis der er monteret bøjler, anti-vip el-

ler lignende bag på kørestolen, skal det 
kunne afmonteres uden brug af værktøj.

• Der er en vægtgrænse på dig og din kø-
restol på tilsammen 160 kg.

• Trinhøjden på trappen må ikke overstige 
20 cm og trindybden skal være mindst 
11 cm.

• Der må ikke være løse tæpper på trap-
pen.

• Trappen skal være fri for is og sne.

Selv om din kørestol og trappen opfylder 
kravene, kan der være forhold, som gør, at 
trappetransport ikke er forsvarlig. 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at rin-
ge til Flextrafiks administration på telefon 
63 11 22 55.
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Når du skal køre
• Vær klar til at blive hentet fra 5 min før 

det tidspunkt, du har fået oplyst til 15 
min efter dette tidspunkt. 

• Er bilen ikke ankommet efter 15 minut-
ter, skal du ringe på 63 11 22 55 (tryk 2).

• Du bliver kørt fra gadedør til gadedør.
• Kørestole bliver og skal være forsvarligt 

fastspændt i handicapbilen. Kørestole 
skal have monteret fodstøtter.

• Alle passagerer skal spændes fast med 
sikkerhedssele. Du skal kunne fremvise 
en gyldig fritagelseserklæring, hvis du 
ikke skal fastspændes. 

• Bemærk: Hvis du sidder i kørestol under 
kørslen, så skal du være fastspændt.

• Når du bruger trappemaskinen, skal du 
også være spændt fast med sikkerheds-
sele.

• Ved hospitaler og andre offentlige 
adresser har Flextrafik faste holdeplad-
ser, hvor du bliver sat af og hentet. Du 
får i forvejen at vide, hvor den faste 
holdeplads er. 

• Hvis du skal køres til bus, tog, fly eller 
færge, bliver du kørt til og fra vores 
faste holdeplads på stedet, men ikke 
hjulpet om bord. 

• Chaufføren har ret til at afvise passage-
rer, der er til gene for andre passagerer.

Bemærk: Du kan tilmelde dig vores 
sms-service, hvor du får en sms, når bilen 
er på vej. 
Gå ind på FynBus.dk/Beskedservice.



Det koster en tur
Vi beregner turens pris pr. kørt km, dog 
er der en mindstepris pr. tur. Vi beregner 
km-afstanden ud fra den kortest mulige 
rute afrundet til nærmeste hele kilometer. 
Km-pris og mindstepris pr. tur kan regule-
res én gang om året. Den aktuelle pris kan 
ses herunder eller på FynBus.dk.

Ved kørsel til øer, hvor der indgår færge-
transport, betaler kunde og eventuelle 
ledsagere egen færgebillet.

Takster 2018
Abonnement pr. år:         455,00 kr.
Pris pr. kørt km:             2,50 kr.
Mindstepris pr. tur:           25,00 kr.
Maxpris pr. tur:         100,00 kr.

Medrejsende: Samme pris som dig
Børn (0-15 år): Halv pris
Ledsager: Gratis (hvis du er visiteret til 
ledsager)
Mindre dyr kan medtages gratis, såfremt 
dyret bliver i tasken/transportkasse under 
hele turen.Større dyr kan ikke medtages, 
dog fraset fører- og servicehunde, der kan 
medtages gratis.

Sådan betaler du for turen
Turens pris afhænger af turens længde, og 
du skal betale kontant til chaufføren inden 
turens start. Du får oplyst turens pris, når 
du bestiller din tur. 

Hvis du alligevel ikke skal af sted
Hvis du skal afbestille dine ture, skal du 
ringe til os på telefon 63 11 22 55 (tryk 2). 
Du kan afbestille alle dage mellem kl. 7:00 
– 23:00. 
Husk at afbestille din tur så hurtigt som 
muligt, og senest 2 timer før det bestilte 
afhentningstidspunkt. Har du bestilt via net-
tet, kan du også her afbestille din tur.

Hvis du venter forgæves
Vi ringer til dig, hvis der opstår forsinkelser 
på turen. Hvis du venter mere end 15 mi-
nutter uden at høre noget, skal du ringe til 
Flextrafik, telefon 63 11 22 55 (tryk 2).
 



Ledsager visiteres af kommunen
Er du afhængig af hjælp under kørslen, 
kan du hos din kommune søge om at tage 
en gratis ledsager med. Ledsageren skal 
være en person, der kan hjælpe dig, og må 
derfor ikke selv have brug for hjælp, og må 
ikke selv være handicapkunde hos Flextra-
fik. 

Medrejsende er altid en mulighed
Du kan tage op til to medrejsende med. De 
skal betale samme takst for turen, som du 
selv skal. Børn til og med 15 år betaler dog 
halv pris, men bestiller du via internettet, 
registreres børnerabatten ikke. Mindre dyr 
kan medtages gratis i alle FynBus Flextra-
fik-kørselstilbud, såfremt dyret bliver i ta-
ske/transportkasse under hele turen. Større 
dyr kan ikke medtages, dog fraset fører- og 
servicehunde, der kan medtages gratis. 
Medrejsende må gerne medbringe et hjæl-
pemiddel svarende til det, du er visiteret til, 
men må ikke have brug for hjælp fra chauf-
føren, og må ikke selv være handicapkunde 
hos Flextrafik.

Du skal altid oplyse hvor mange medrej-
sende, du har med, uanset om du bestiller 
via telefon, computer eller app. 

Hvor kan du køre
Handicapkørsel Sjælland og Jylland 
Du kan køre med handicapkørslen på Fyn, 
Langeland og Ærø. Rejserne kan bestilles 
via selvbetjening på 
FynBus.dk/Flexbestilling eller ved opkald til 
FynBus’ bestillingscentral.
Men du har også mulighed for at bestille 
kørsler til/fra Sjælland og Jylland (”lands-
dækkende rejser”) og kørsler på Sjælland el-
ler i Jylland (”interne rejser”) - disse kørsler 
bestilles ved opkald til FynBus’ bestillings-
central.

Landsdækkende rejser
Rejser fra/til FynBus’ område til/fra Sjæl-
land eller Jylland involverer som hovedre-
gel altid tog. FynBus Flextrafik arrangerer 
en samlet rejse: Du bliver kørt til og fra en 
handicapvenlig togstation, hvor togets per-
sonale hjælper dig til/fra perronen og ind/ud 
af toget. Ture til/fra toget betaler du, som du 
normalt betaler for handicapkørsel, og tog-
billetten betaler du selv.
Der er mulighed for 24 landsdækkende en-
keltture pr. år. 

Normal bestillingsfrist er senest 14 dage før 
før ønsket rejsedato. 

Bor du i Middelfart kommune kan der ved 
rejser i Trekantsområdet dispenseres fra 
reglen om, at tog skal indgå.

Interne rejser Sjælland og Jylland
Handicapkørsel på Sjælland eller i Jylland 
(interne rejser i et andet trafikselskabs om-
råde) kan du bestille hos FynBus’ bestillings-
central. Du betaler på samme måde, som du 
plejer at betale for handicapkørsel, og til den 
takst du kender fra FynBus.

Normal bestillingsfrist er op til 14 dage før 
og (på hverdage) indtil 2 timer før ønsket 
rejsetidspunkt.
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Kontakt os 
Afbestilling/ændring/forsinkelse af ture samme dag eller hvis du venter forgæves
Telefon 63 11 22 55 (tast 2 i telefonmenuen)
Åbent døgnet rundt alle dage

Administration – spørgsmål til medlemskab, regninger, betalinger og klager
Telefon 63 11 22 55 
Mandag – fredag, kl. 09:00 – 14:00

Vores adresse:
Trafikselskabet FynBus
Flextrafik
Tolderlundsvej 9
5000 Odense C

Email: bc@fynbus.dk
Webadresse: FynBus.dk

SMS-service
Få en gratis sms inden bilen kommer. 
Se mere og tilmeld dig via FynBus.dk/Beskedservice



Bestil din tur
Bestil selv din tur på nettet
Gå ind på FynBus.dk/flexbestilling, gå til bestilling af handicapkørsel, log på med dit kundenummer og din 
pin-kode. Så kan du nemt se dine bestilte ture, bestille nye ture og evt. afbestille ture via computer eller 
app. Når du er logget ind, kan du også nemt tilmelde dig at få en gratis sms om bestilt kørsel.

Telefonisk bestilling:
Du kan bestille og annullere ture på telefon 63 11 22 55 (tryk1) kl. 7 - 21.
Husk at have dit kundenummer klar, når du ringer.

Kundenummer og pin-kode?
Dit kundenummer modtog du, da du blev godkendt til 
kørselsordningen, og din pinkode er de 4 sidste cifre 
i dit personnummer.

Skriv dit kundenummer her, klip siden ud og gem den
 - så har du altid dit kundenummer ved hånden, når du 
skal bruge det.

Vigtig info om kørsel til jul og nytår
Der gælder særlige regler og bestil-
lingsfrister for rejser den 24. og 
31. december. FynBus informerer 
særskilt om disse i god tid inden, 
bl.a. på FynBus.dk/handicapkoersel.




