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Plustur i Aabenraa kommune
Baggrund
FlexDanmark, Rejseplanen og trafikselskaberne har sammen udviklet Plustur (også kaldet den
samlede rejse). Plustur er åben flextrafik som kobles med bus/ tog via Rejseplanen. Plustur er
tilgængelig for alle. Kunderne bestiller og betaler for Plusturen via Rejseplanen.
Med koblingen af Plustur til den ordinære kollektive trafik, fra fx hjemadresse til et defineret
Plusturs stoppested, er det intentionen at øge mobiliteten i tyndtbefolkede områder, hvor
frekvensen af den ordinære kollektive trafik er lav og give lettere adgang til stoppesteder, hvor
der mindst er en afgang pr. time.
Nærværende notat beskriver centrale begreber og parametre for Plustur i Aabenraa Kommune.
Definition af centrale begreber

Plustur er en tilpasning af eksisterende tilbud i den åbne Flextrafik og er karakteriseret ved, at:
-

Turene skal bestilles min. to timer før ønsket afhentning og kun kan bestilles efter
søgning på Rejseplanen.dk
Turene tilkobles den ordinære rutebundne trafik (busser og tog) og fungerer som til- og
frabringer kørsel
Turene kan bestilles fra en vilkårlig adresse til stoppested og fra stoppested til vilkårlig
adresse
Ventetiden ved et stoppested vil være max 15 min
Omvejskørsel på op til 100 % af den direkte rejsetid
Bilerne kan medbringe op til fire passagerer
Passagerne må medbringe et styk bagage/hjælpemiddel, og hvad de øvrigt kan have
på skødet.

Plusturs stoppesteder/ skiftesteder er de stoppesteder, hvor det er muligt at bestille en Plustur

til og fra. Typisk er stoppestederne karakteriseret ved timebetjening, og det giver derfor mening
at koble plusture på, som til- og frabringer kørsel.
Implementeringen af Plustur betyder, at det som en integreret del af Rejseplanen bliver muligt
at bestille rejser over kommunegrænser. På-stiger adressen for Plusturen bestemmer, hvilken
kommune der betaler for rejsen.
Koncept for Plustur i Aabenraa Kommune
Indenfor ovenstående definition er Plustur i Aabenraa Kommune et tilbud til borgere i
tyndtbefolkede områder og giver mulighed for til- og frabringer kørsel til eksisterende kollektiv
trafik. Plustur tilbydes dagligt fra 06.00 til 24.00.
Følgende plustursstoppersteder er udvalgt. De er udvalgt på ud fra følgende præmisser:
- At der hyppige busafgange gerne hver time
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-

At plustursstoppestederne er geografisk spredt.

Plustursstoppesteder i Aabenraa Kommune

Borgerne bestiller Plusturen via www.rejseplanen.dk, hvor Plusturen vil indgå som en del af den
samlede rejse, som Rejseplanen foreslår.
Nedenfor vises et konkret eksempel på en plustur i Aabenraa Kommune til et af de valgte
stoppesteder
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Eksempel på Plustur fra Loddenhøj Camping til Aabenraa Busstation
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