Handicapkørsel fra dør til dør - Orientering om optagelse i Flextrafiks handicapkørselsordning
Trafikselskabet Movia har ansvaret for den kollektive bustrafik i Østdanmark.

skema. Det udfyldte ansøgningskema afleveres til kommunen.
Kommunen videresender det godkendte ansøgningsskema til
Flextrafik. Herfra får du velkomstbrev og yderligere information
om kørselsordningen.

En af opgaverne omhandler Flextrafik, som bl.a. har til opgave
at sørge for at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud
som alle andre, selvom de ikke kan benytte busser og tog.
Flextrafik kører på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Hvad koster det at blive medlem?

Flextrafik tilbyder derfor kollektiv handicapkørsel fra dør til
dør. Der vil ofte være flere passagerer med i vognen, og der vil
af og til blive kørt en omvej.

Hvis du er meldt ind fra 1. januar, har du ret til 104 ture, som
du kan bruge resten af året. Melder du dig ind senere, betaler
du kun medlemsabonnement for de måneder, der er tilbage af
året. Betaling af abonnement er obligatorisk.

Flextrafik omfatter kørsel til alle formål som eksempelvis
besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.
Ved kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis lægen,
hospitalet, fysioterapeuten eller tandlægen. Kontakt din kommune eller region om de dækker kørslen. Hvis de ikke dækker
kørslen kan handicapordningen benyttes.

Hvem kan blive medlem?
For at blive medlem af kørselsordningen skal følgende
betingelser være opfyldt:
Du skal være fyldt 18 år.
Du skal have fast bopæl i Østdanmark
(Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)
Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan
benytte de offentlige trafikmidler.
Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator eller albuestokke.
Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det
offentlige/kommunen.

Hvordan bliver du medlem?
Du skal henvende dig til din kommune og få et ansøgnings-

Nedenstående tabel viser medlemsgebyr og antal ture
fordelt over hele året:

Medlem pr.

Medlemsgebyr

1. januar
1. februar
1. marts
1. april
1. maj
1. juni
1. juli
1. august
1. september
1. oktober
1. november
1. december

300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

Antal ture
104
96
88
78
70
62
52
44
36
26
18
10

Efterfølgende vil medlemskabet koste kr. 300 pr. kalenderår.
Aktuelle takster vil altid kunne findes på
www.moviatrafik.dk/flexkunde

Hvad koster det at benytte kørselsordningen?
Prisen for en tur med Flextrafik beregnes ud fra afstanden i kilometer mellem 2 adresser. Turen beregnes ud fra den kortest
mulige rute afrundet til nærmeste antal hele kilometer – der
tages altid udgangspunkt i den direkte afstand ad vej.
Taksten udregnes på baggrund af prisen for en kontantbillet til
bus og tog i Hovedstadsområdet. Handicaptaksterne reguleres
fremover ved den årlige takstregulering i januar måned.

Taksten pr. 17. januar 2016
Grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km. Derefter koster kørslen 2,40 kr.
de efterfølgende 35 km. Kørsel ud over 40 km afregnes med
1,20 kr. pr. km. (se nedenstående priseksempler).

Det må du tage gratis med på turen:
To børn under 12 år
Fører- eller servicehund
Små hunde og andre dyr i taske eller kurv dog max. 1 stk.
Nødvendige hjælpemidler – højst 2 stk.
(dog kun 1 el-dreven kørestol)
Bagage – højst 1 kuffert og 1 stk. håndbagage

Ledsagere kan godt komme med
Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hver ledsager
koster et tillæg på 50 procent af turens pris. Vær opmærksom
på, at din ledsager ikke selv må have brug for hjælp eller være
handicapkunde hos Flextrafik.

Priseksempler
Rejselængde
Pris kr.
Kilometer
(enkelt tur)
Indtil 5
24
		 10
36
		 20
60
		 40
108
		 50
120
		 60
132
100
180
		 150
240

Pris kr.
(+ 1 ledsager)
36
54
90
162
180
198
270
360

Pris kr.
(+2 ledsager)
48
72
120
216
240
264
360
480

Yderligere oplysninger
Generelle spørgsmål omkring kørselsordningen kan ske alle
hverdage mellem kl. 08:30-14:00 ved henvendelse til Flextrafiks administration på telefon: 70 26 27 27 (tast 3 i telefonmenuen).
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Tlf. 70 26 27 27
www.moviatrafik.dk

