
Plustur og Flextur 
Nyborg Kommune
Gyldig fra 3. februar 2020

Plustur 
Når du har langt 
til eller fra stoppestedet

Bustur, Plustur 
og Flextur
Vi kører dig hele vejen

I Rejseplanen kan du nu finde 
kollektiv transport til hele din rejse.

Bustur 
Busturen er vores primære tilbud til dig 
i Rejseplanen. Rejseplanen vil altid lede 
efter bus- eller togforbindelser først.

Plustur 
Har du langt til eller fra bus/tog, så kan 
Rejseplanen nu foreslå dig en Plustur 
som en del af din rejse. Med Plustur bliver 
du kørt til eller fra et knudepunkt, hvor 
du kan skifte til eller fra bus eller tog.

Flextur 
Flextur er et alternativ til bus og tog. 
Rejseplanen kan foreslå Flextur, når du 
søger på tider og steder, hvor en Bustur 
eller Plustur ikke er en god mulighed. 
Du har desuden altid mulighed for at 
bestille Flextur på FynBus.flextrafik.dk.

Hvad er Plustur?
Med Plustur bliver du kørt til eller fra et knude-
punkt, hvor der er bus- eller togforbindelse. 
Bilen kommer så tæt som muligt på det oplyste 
tidspunkt – den må dog komme op til 15 minut-
ter senere end det aftalte tidspunkt. 
Vi planlægger Plusturen, så du kan nå at skifte.

Hvordan bestiller jeg Plustur?
Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse 
på Rejseplanen, kan Rejseplanen foreslå en 
Plustur på en del af rejsen. Plustur kan kun be-
stilles via Rejseplanen. Første gang du bestiller, 
skal du bruge nemID og betalingskort. 
Du kan bestille din Plustur helt op til 14 dage 
før, men altid senest 2 timer før du vil afsted.

Pris, billetter og betaling
Plustur koster 25 kr. Børn under 16 år betaler halv 
pris. Hvis du har pendlerkort, pendler kombi 
eller Ungdomskort, kan du køre gratis med 
Plustur. Dit kort skal være gyldigt i den bus, du 
kører til eller fra med Plustur. Du kan også køre 
gratis med Plustur til eller fra en togstation, 
hvis du har billet til toget. Du kan ikke anvende 
særlige togbilletter, som ikke gælder til tilslut-
ningsrejser – fx DSB Orange. Læs mere om 
gyldighed på FynBus.dk/pendlerplustur

Få klar besked
Når du bestiller Plustur, kan du tilmelde dig gratis 
sms-beskeder om din tur. Så får du besked dagen 
før din rejse, og ca. 15 min. før bilen henter dig.

Brug for hjælp eller mere info?
Tjek FynBus.dk/godtur
Ring til tlf. 63 11 22 55



Flextur i Nyborg Kommune 
Vi henter dig hvor du er, og kører dig hele vejen.
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Du kan køre i hele Nyborg Kommune mellem 
kl. 06:00 og 24:00, undtaget området omkring 
Nyborg by. I området omkring Nyborg by kan 
du køre fra/til Nyborg St. og Nørrevoldgade 58 
(Bladhuset) til/fra området uden for byområdet.

Du kan køre mellem Nyborg Kommune og Faaborg-
Midtfyn Kommune mellem kl. 06:00 og 24:00. 
Du kan køre mellem Nyborg Kommune og 
Kerteminde eller Svendborg Kommune mellem 
kl. 09:00 og 24:00.

Du kan også køre Flextur i Middelfart, Assens, og 
Nordfyns Kommune. Tider og priser varierer fra 
kommune til kommune. Find køreplanerne for de 
enkelte kommuner på FynBus.dk.

Her kan du ikke køre Flextur.
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Hvad er Flextur?
Med Flextur kan du køre fra dør til dør - også til 
nabokommunen. Alle kan køre med Flextur, og vi 
planlægger turen, så der kommer flest muligt med. 
Du kan derfor opleve, at bilen kører en omvej. 
Bilen kører så tæt på din dør som muligt på det oply-
ste tidspunkt - den må dog komme 5 minutter før og 
op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt.
Har du aftalt et tidspunkt, du senest skal være 
fremme, sørger chaufføren for, at du er fremme 
senest på dette tidspunkt.

Hvor kan jeg køre?
Du kan køre Flextur fra adresse til adresse i hele 
Nyborg Kommune, undtaget området omkring 
Nyborg by (se kort). 
I området omkring Nyborg by kan du køre fra/til 
Nyborg Station og Nørrevoldgade 58 (Bladhuset) 
til/fra området uden for byområdet. 
Du kan også køre Flextur fra en adresse i Nyborg 
kommune til en adresse i Kerteminde, Svendborg 
eller Faaborg-Midtfyn Kommune.
Bestiller du en tur over en kommunegrænse er det 
en god ide samtidig at tjekke mulighederne for en 
evt. hjemtur.

Hvornår kan jeg køre?
Skal du køres mellem 2 adresser der begge ligger 
i Nyborg Kommune, kan du køre Flextur mellem 
kl. 06:00 og 24:00. 
Skal du køres til en adresse i Faaborg-Midtfyn 
Kommune, kan du køre mellem kl. 06:00 og 24:00. 
Skal du køres til en adresse i Svendborg eller 
Kerteminde Kommune, kan du køre mellem 
kl. 09:00 og 24:00. 

Hvad koster det?
Flextur koster 5 kr./km når du kører i Nyborg Kom-
mune. Du betaler minimum 25 kr. pr. tur, hvis du 
bestiller via Rejseplanen. Bestiller du via app, web 
eller telefon, betaler du minimum 35 kr.
Kører du over kommunegrænsen, er taksten altid 
8 kr./km, minimum 32 kr. via Rejseplanen, mini-
mum 48 kr. via app, web eller telefon.

Hvordan bestiller jeg Flextur?
Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse på 
Rejseplanen, kan du blive tilbudt Flextur, når der 
ikke kører bus eller tog. 
Du kan også bestille Flextur via Flextrafik- appen, 
på fynbus.flextrafik.dk eller ved at ringe til os på 
63 11 22 55.
Du kan bestille helt op til 14 dage før, men altid 
senest 2 timer før du vil afsted.

Rejs flere
Medrejsende rejser til halv pris. Alle skal stå på 
og af ved samme adresse.

Hvordan betaler jeg?
Hvis du bestiller din tur online, skal du betale 
med betalingskort. Bestiller du via telefon, skal 
du betale kontant til chaufføren.

Få klar besked
Når du bestiller Flextur, kan du tilmelde dig gratis 
sms-beskeder om din tur. Så får du besked dagen 
før din rejse, og ca. 15 min. før bilen henter dig.

Brug for hjælp eller mere info?
Tjek FynBus.dk/godtur
Ring til tlf. 63 11 22 55
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