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Østfold

 

Flex bestillingstransport – et viktig velferdsgode 
 

Før fantes det en rekke tilbud for bestillingstransport i Østfold. I 2012 ble disse tilbudene 
samlet i en ny og helhetlig bestillingsløsning; Flex. Østfold kollektivtrafikk administrerer 
tilbudet, tar imot bestillinger, planlegger ruten og koordinerer transportørene. Reisen 
bestilles på telefon eller web senest en time før ønsket avreise. Tilbudet ble gratis fra og 
med 2018, og alle har mulighet til å bruke det.  

 

Hovedmålgruppe: Eldre og uførepensjonister 
 

Siden 2012 har Østfold kollektivtrafikk jobbet systematisk med å bygge kjennskap til Flex. 
Selv om Flex er for alle, er det i hovedsak eldre og uførepensjonister som benytter tilbudet. 
Rundt 70 prosent av de som reiser med Flex er alders- og uførepensjonister. Dette er også 
hovedmålgruppen for markedsføringen av Flex.  

Eldre og uførepensjonister er en passasjergruppe med noen særskilte behov. Flex-sjåførene 
yter derfor ekstra service, hjelper til med på- og avstigning og bærer handleposer til 
dørstokken. Denne tjenesten er en uvurderlig del av tilbudet. Det speiler seg også i 
tilbakemeldingene fra brukerne. 

 

I og utenfor sentrum: Differensiert tilbud 
 

Flex-tilbudet er forskjellig avhengig av om brukeren bor i eller utenfor sentrum. De som bor 
utenfor sentrum blir hentet hjemme hos seg selv, mens de som bor i sentrum blir hentet på 
faste møteplasser. For at tilbudet skal være både så fleksibelt og godt som mulig, er det 
viktig at rutene og de fastsatte møteplassene møter behovet til hovedmålgruppen. De legges 
derfor på steder der eldre og uførepensjonister ferdes, i tett dialog med den enkelte 
kommune. 

 

Populært – og viktig – tilbud  
 

Stadig flere reiser med Flex. Fra 2017 til 2018 var økningen nesten 70 prosent. Fra 2018 til 
2019 var økningen over 30 prosent, og det lå det an til en ny passasjerøkning på 30 prosent i 
2020, men forventningen må justeres i tråd med begrensningene som korona har ilagt 
tilbudet. 
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Utover den enorme passasjerøkningen, tyder også de gode tilbakemeldingene fra brukerne 
på at Flex er et viktig tilbud. Mange peker på at Flex lar dem leve mer fullverdige liv. Flex gir 
flere bevegelsesfrihet og mulighet til å bo hjemme lenger. Det gjør brukerne mindre 
avhengig av venner og familie.  

Ringvirkningene av tilbudet gir store samfunnsmessige fordeler. Tilbudet tilpasses derfor i 
tett dialog med den enkelte kommune, og flere kommuner legger til rette for sosiale 
møteplasser som Flex kan kjøre til. Det er en svært god utvikling at flere kommuner 
engasjerer seg i utformingen av tilbudet. Det er en anerkjennelse av viktigheten av Flex som 
et velferdsgode. 

 

Et nasjonalt foregangseksempel 
 

Flex var det første tilbudet av sitt slag i Norge. Mange fylker har avlagt studiebesøk til 
Østfold kollektivtrafikk for å lære mer om Flex og bestillingstjenester. Tilbudets suksess har 
inspirert en rekke andre kollektivselskap til å organisere lignende løsninger. Ruter, Kolumbus 
og AtB har alle lansert bestillingstjenester inspirert av Flex-modellen. Sist i rekken er Brakar, 
som lanserte bestillingsløsningen Brakar Fleks Gol sentrum i september 2020.  

På grunn av økonomi, benytter de andre kollektivselskapene bedre teknologi i sitt tilbud enn 
det Østfold kollektivtrafikk har tilgang på. Som konsekvens, har disse tilbudene fått større 
nasjonal oppmerksomhet enn Flex. Likevel, Østfold kollektivtrafikk er stolt av at Flex-
modellen spres. Slik vil flere sårbare grupper få tilgang til et viktig velferdsgode; 
bevegelsesfrihet. 

 

Mer informasjon 
 

På Flex sin nettside ~ flexøstfold.no ~ finner man aktuelle nyhetssaker om bestillingstilbudet. 
Nettsiden har også egne domener for hver kommune i Østfold, med reise- og 
bestillingsinformasjon for tilbudet i den aktuelle kommunen. 

Østfold kollektivtrafikk er også aktive på Flex sin Facebook-side, hvor de ønsker tett dialog 
med sine passasjerer.  

https://flexostfold.no/
https://www.facebook.com/flexostfold
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