
Når du skal rundt i Nordjylland uden egen bil
Rejsekort, pendlerkort, flextrafik, plustur, busser, tog mm.

Gine Monrad Petersen
Produktchef i Nordjyllands Trafikselskab



NT står for den kollektive trafik 
på vegne af de nordjyske kommuner 

og Region Nordjylland



Så meget mobilitet for pengene som muligt
- og for så mange borgere som muligt



Busser, tog og flextrafik



Flextrafik 
- åbne og lukkede kørselsordninger



Flexlæge

Kørsel til/fra læge, speciallæge el. genoptræning for patienter, 
der ikke kan benytte bus/tog. 

Man skal visiteres til Flexlæge af kommunen. 



Flexaktivitet

Kørsel til dagcentre, genoptræning eller 
sundhedscentre. 

Man skal visiteres til Flexaktivitet af kommunen. 



Flexsygehus

Kørsel til/fra undersøgelse eller behandling på et sygehus, 
for patienter som ikke kan benytte bus/tog.

Man skal visiteres af Kørselskontoret i Region Nordjylland.
Det er kørselskontoret, der bestiller kørslen. 



Flexskole

Kørsel af børn med særlige  behov / handicaps, som 
ikke kan benytte bus/tog.

Man skal visiteres af kommunen eller skolen. 



Flexhandicap
Kørsel fra dør til dør for fysisk handicappede



Kørsel med taxa / handicapvenlige minibusser fra adresse til adresse for fysisk 
handicappede, der er visiteret til kørslen af kommunen. 

Årligt medlemskontingent på 433 kr.
Betaling for hver tur  - der er 104 ture til rådighed om året.

Prisen er 2,80 kr. pr. km. – dog mindst 30 kr. pr. tur. 



Flextur
Fra adresse til adresse for alle i regionen



Kollektiv trafik fra adresse til adresse. Eneste krav er, at startadressen ligger i Region 
Nordjylland, og slutadressen ligger i Region Nordjylland eller Region Midtjylland.



Kørsel kl. 06.00-23.00
Bestilling senest 2 timer før ønsket afgang
10 % rabat ved bestilling i app’en Flextrafik eller på hjemmesiden nt.flextrafik.dk
Telefonbestilling på 99 34 11 34 (ingen rabat)





Plustur
Kollektiv trafik fra adresse til stoppested/station



Plustur kan benyttes
i hele Nordjylland

- hvis betingelserne er opfyldt



Plustur styrker mobiliteten for folk 
i de nordjyske landområder. 

Plustur kan benyttes fra en adresse til et stoppested eller station, hvorfra der er 
transport videre med bus eller tog og tilbage igen. 



Hvad er Plustur

Fra adresse til knudepunkt
Samme pris som en tur med bussen ville have kostet
Kørselstidspunkter tilpasset bus- og togafgangene



Hvordan fungerer Plustur

Bookes og betales via Rejseplanen.dk

Ventetiden tilstræbes ikke at overstige 20 min

Turen køres altid til et forudbestemt knudepunkt

Advisering sker 24 timer og 15 min inden afrejse



Bestilling og kørsel

https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html
https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html


Bus og tog



Nordjyske Jernbaner



X Bus



Regional- og lokalbusser



Bybusser i de største byer



Køreplaner

Rejseplanen
NordjyllandsTrafikselskab.dk
NT Kundecenter tlf. 98 11 11 11



Betaling

Kontanter
Rejsekort
Pendlerkort
App – NT Billet
Webshop – NTbillet.dk



Zoner



Priser





Rejsekort



Korttyper

Rejsekort personligt
Rejsekort Flex
Rejsekort Anonymt 



Brug af rejsekort

Sådan rejser du Sådan kommer der Kundetyperabat Selvbetjening 
penge på kortet Tidsrabat

Mængderabat



Pendlerkort og rejsekort med pendler kombi



Pendlerkort har afløst det gamle periodekort, og er for de personer, der ofte rejser 
på samme strækning. Man betaler et fast månedligt beløb og kan rejse frit på den 

valgte strækning. 

Rejsekort med pendler kombi er et pendlerkort og et rejsekort i ét og samme kort. 
Man betaler en fast månedspris for at rejse i et selvvalgt område og til rejsekortpris 

på alle øvrige rejser i Danmark.



Spørgsmål?
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