
                                    PLUSTUR eller FLEXTUR
                                                                   
 Sådan rejser du med Plustur eller Flextur mellem Svendborg og Kragekær Kunstskole

                                                                             -  o  -

PLUSTUR er offentlig transport med bil eller minibus. Ved søgning af en rejse i Rejseplanen, kan 
du få tilbudt en sammenhængende rejse med både offentlig transport og en Plustur, som kører dig 
helt til eller helt fra en selvvalgt adresse.

I rejsen indgår der et skiftested fra eller til en Plustur. Rejseplanen bestemmer skiftestedet, som i 
Svendborg by er Svendborg station og Svendborg Vest trinbræt. På Tåsinge er skiftestederne Vin-
deby (ved Sundhøjkrydset) og Lundby.

Plusturen er inkluderet i billetprisen, når du rejser videre fra eller til skiftestedet på en DSB eller 
Arriva togbillet købt til normalpris. Det samme gælder, hvis du rejser videre på et pendlerkort eller 
et ungdomskort. 

Rejser du på DSB Orange, Arriva Your Way, Rejsekort (uden pendlerkort) eller Fynbus busbilletter 
(købt i bussen eller i app), koster Plusturen derimod 25 kr.

FLEXTUR er ligeledes offentlig transport med bil eller minibus, men her går rejsen mellem to 
selvvalgte adresser. Den ekstra service betaler du mere for, selv om det stadigvæk vil være billigere 
end med taxi.

En Flextur koster f.eks. 8 kr. pr. km mellem Svendborg by og Kragekær. Prisen beregnes efter den 
korteste vej, som f.eks. er 12 km fra eller til stationen, hvilket derfor bliver til 96 kr. 

Kan du derfor bestille din rejse mellem Svendborg og Kragekær som en Plustur, er det langt billi-
gere end at benytte en Flextur.

PLUSTUR og FLEXTUR bestilles via Rejseplanen.dk eller Rejseplan appen. De ligner hinanden, 
men appen har nogle finesser, hvor du bl.a. kan gemme din rejse i telefonens kalender. 

Her er en trin-for-trin-vejledning til, hvordan man på Rejseplanen f.eks. bestiller en Plustur fra 
København H kl. 7:26 til Kragekær Kunstskole på adressen Knasterhovvej 2, 5700 Svendborg. 

1) Den samlede rejse indtastes, og billetten til toget købes for sig selv.                                              
                                                                                                                                                          

                    

                       



2) Et klik på ”Detaljer” viser, at der skiftes tog i Odense, og at togrejsen i dette tilfælde ender 
med, at man stiger af på Svendborg Vest.

Forventet ankomst til Kragekær Kunstskole er 10:04, men oftest går det hurtigere, da man i 
reglen er eneste kunde i bilen, og derfor bliver kørt den direkte vej. Plus- og Flextur er dog 
samkørsel, så der kan være andre passagerer med.

                    

3) Plusturen bestilles og betales ved i Rejseplanen at: a) klikke på knappen ”Pris & Køb” og b) 
klikke på knappen ”Billet” under Plusturen og til sidst c) klikke på knappen ”Bestil”. Her- 
efter åbner dette skærmbillede sig.

Du skal oprette dig selv som bruger, hvis du ikke allerede er det. Er du bruger, logger du 
blot ind og fortsætter.   



4) Du kommer nu til dette skærmbillede.

Tjek først, at køreplanen er korrekt. Vælg nede under køreplanen derefter: a) antallet 
rejsende og b) om du medbringer hjælpemidler (kørestole, rollatorer, kufferter eller 
førerhunde) og c) din alder (rejsen er billigere for børn og unge) og til sidst d) ”jeg har 
gyldigt kort/billet, der giver fordele på Plustur”.

Klik derefter på knappen ”Bestil” og accepter FynBus’ handelsbetingelser. Bekræft derefter 
dit betalingsmiddel, som skal være et kreditkort. Du kan tilknytte kortet til din brugerprofil,
så du ikke selv skal taste det hver gang.

5) Næste skærmbillede åbner sig og viser den eksakte afgangstid fra Svendborg Vest for din 
Plustur. 

I dette tilfælde er afhentningstiden den samme som den, Rejseplanen beregnede. Sådan er 
det ikke hver gang, men det er altid tiderne under ”Ordre modtaget”, som gælder. 

Du vil modtage påmindelser i form af en eller to SMS’er til det mobilnummer, du har 
oplyst under din brugerprofil. Den første sendes til dig 24 timer og den anden 15 minutter 
før, du bliver afhentet. 



Små justeringer af tiden kan forekomme i den SMS, du får 15 minutter før. Plusturen kan 
desuden ankomme 5 minutter før og afgå senest 15 minutter efter de angivne tider. 

Er du forsinket i ankomsten til skiftestedet (i dette tilfælde Svendborg Vest), så ring straks 
til FynBus på 63 11 22 55. Oplys hvor stor forsinkelsen er. FynBus udsætter så tidspunktet 
for afhentning. Du skal nok komme frem til dit bestemmelsessted. 

Benytter du Plustur til et skiftested, garanterer FynBus, at du når din planlagte videre 
forbindelse. Ring dog på 63 11 22 55, hvis du ikke er blevet hentet 12-14 minutter efter det 
udlovede tidspunkt. FynBus undersøger så, hvor den forsinkede chauffør er blevet af.

Har du bestilt flere Plusture, kan du se dem alle ved at klikke på knappen ”Til rejseoversigt”.
Her kan du også afbestille en tur. Klik på ”Se detaljer” for din bestilte tur, og klik derefter på
”Afbestil”.

Der er en tidsfrist for bestilling af både Plus- og Flexture. Begge ture skal bestilles senest 2 
timer før Rejseplanens beregnede afgangstid fra din adresse eller afgangstiden fra skifte-
stedet. 

Der er også en tidsfrist for afbestilling. Det skal ligeledes ske senest 2 timer før det tildelte 
afgangstidspunkt fra adressen eller skiftestedet. Ellers kommer du til at betale for turen.

En Plustur, som købes i forbindelse med videre rejse fra Svendborg med tog eller regionalbus, 
koster som tidligere nævnt 25 kr.

Du kan dog nøjes med at rejse til eller fra Svendborg by med en Plustur kombineret med en by eller
regionalbus for 26 kr. Fra Kragekær til et sted i Svendborg - eller omvendt - indebærer det næsten 
altid et skifte til regional- eller bybus i Vindeby. 

Her er et eksempel på fremsøgning af en rejse i Rejseplanen med Plustur fra Knasterhovvej 2 til 
Vindeby, og regionalbus videre herfra til stoppestedet Vestergade, som ligger nærmest Torvet 1 i 
Svendborg:    
                                                                                                        

        

Den fordelagtige rejsepris opnås ved at købe en togbillet fra Svendborg til Svendborg Vest (eller 
omvendt) til normalpris 26 kr. Denne togbillet gælder på hele købsdagen som busbillet i takstzone 
2203 (Svendborg by) og giver dig ret til at benytte en Plustur til eller fra et skiftested uden yder-
ligere betaling.  



Du køber før rejsen togbilletten hos Arriva eller DSB (hjemmeside eller app). Med gyldig billet 
stiger man så på de fynske busser via bagdøren. Chaufføren skal ikke se billetten. Kun hvis der 
kommer billetkontrol, skal du fremvise togbilletten (på papir, på app eller i en mail). 

Skulle kontrolløren spørge til det, så oplys, at det er første gang den dag, som togbilletten benyttes. 
Efter reglerne må en togbillet nemlig ikke benyttes til en hel dags ”rundrejse” i den samme takst-
zone. Billetten må derfor heller ikke anvendes til mere end en enkelt busrejse og Plustur på købs-
dagen. Det er i praksis dog umuligt at kontrollere, da billetter i dag ikke klippes eller stemples.

Som tidligere nævnt, så giver pendlerkort og Ungdomskort dig altid fri rejse med Plustur uden 
begrænsninger i antallet rejser om dagen.

Fynbus kan op til 8 dage efter rejsen vælge at kontakte dig for at tjekke gyldigheden af den tog-
billet, du benyttede til Plusturen. Gem efter rejsen derfor billetten mindst lige så længe.  

Yderligere information om Plustur og Flextur i Svendborg Kommune finder du i denne folder:
https://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?filnavn=1624960169_Plustur-
Flextur_SVENDBORG_Juni2020%20FINAL-a.pdf

Der går en særlig Flexrute fra Svendborg station til Spodsbjerg Færgehavn. Mere information om 
den rejsemulighed i denne folder:
https://www.fynbus.dk/tavleinfo/RutePlan/GetRuteplan?
filnavn=1624960195_FynBus_Spodsbjerg_teletaxi_juni2020%20FINAL-a.pdf
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