
                                                   Kollektiv trafik 
Se her hvilke muligheder du har for at rejse med kollektiv trafik i, fra og til Varde Kommune. 

 

Flextur er en kørselsordning (kræver ikke visitation), hvor man bliver kørt fra dør til dør - 

en særlig form for kollektiv trafik, et fleksibelt supplement til busserne. Der er ingen faste 

stoppesteder og køreplaner. Du kører i mindre vogne og sammen med andre passagerer 

ligesom i bus og tog. Alle kan bruge Flextur…….   Ordningen er en del af Flextrafik. Flextur 

kører alle ugens dage i tidsrummet 06.00-24.00 i hele Sydtrafiks område, dvs. i alle de syd- 

og sønderjyske kommuner. 

 

             Bemærk: Flextur kan ikke benyttes den 24. og 31. december 

 

Nogle kommuner har aftalt, at man kan køre med Flextur over kommunegrænsen. Her gæl-

der en fast takst, som kan være forskellig fra taksten i din kommune. Varde Kommune har 

aftale med Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern Kommune. Prisen for flextur over kommune-

grænsen er 5,- kr. pr. kilomenter, og minimum 35,- kr.    Kørestolsbrugere kan også benytte 

flextursordningen.                  Se Priser og Folder om flextur her       

 

                                   Bestilling af flextur - sådan gør du: 

    Ture skal bestilles hos Flextrafik senest 2 timer før du ønsker at blive hentet: 

 

Ring på telefon 76 608 608 alle dage fra kl. 08.00 til kl. 20.00 (hvis din vogn ikke kommer, 

kan du dog ringe indtil kl. 23.00) eller Undgå ventetid på telefonen og bestil på nettet   

Internetbestilling kræver at du rekvirerer kundenummer og pinkode hos Sydtrafik.  

 

                                       Læs mere på Sydtrafiks Hjemmeside  

 

Skolebus 
Busplaner for Varde Kommune kan findes på  

https://arriva.dk/   og    https://www.vardekommune.dk/skoler#skolekoersel  

 
Tog 

Arriva kører mellem Esbjerg og Nørre Nebel. 

 

På ruten er der følgende stoppesteder: 

Esbjerg - Spangsbjerg - Gjesing - Guldager - Varde Kaserne - Varde - Frisvadvej - Varde 

Vestbanegård - Boulevarden - Hyllerslev - Janderup - Billum - Oksbøl - Baunhøj - Vrøgum - 

Jegum - Dyreby - Henne - Outrup - Løftgård - Lunde - Nørre Nebel 

  

Togplaner kan findes på Arrivas hjemmeside 
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