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Hvornår Hvem Handling 

 

2018: 

  

juni –  

september 

Bestillere/Midttrafik Evt. drøftelser mellem bestillere og Midttrafik med henblik på 

en præcisering af projekter til K19. 

29. august Midttrafik Brev til bestillere, vognmænd, DSB, Arriva og nabotrafiksel-

skaber med orientering om kommende køreplanproces frem 

til K19. 

august – 

december 

Midttrafik Arbejdsperiode  

Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs 

med bestillere. 

5. oktober Bestillere m.fl. Høringsfrist for bemærkninger/ønsker til kommende kørepla-

ner K19. 

oktober Midttrafik Evt. møder med vognmænd vedr. ændringer i køreplanerne.   

november -

december  

Midttrafik Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og 

kommuner. Udkastet godkendes hos bestillere senest de-

cember måned. 

3. december Midttrafik Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2020/2021 

sendes til kommuner og regionen 

10. december Bestillere 

 

Deadline for endelig administrativ/politisk godkendelse af 

køreplaner i udkastet inden de sendes i høring. 

10. december 

- 4. januar 

Midttrafik Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, hørings-

materiale og pressemeddelelse til hjemmesiden. 

17. december Midttrafik Deadline for levering af information til udarbejdelse af infor-

mationsmateriale, pressemeddelelse ol. til Kommunikation. 

 

 

 
 

2019: 

  

7. januar Midttrafik Materialer til vognmænd vedr. høring sker ved fx hængeskil-

te/foldere i busser, pressemeddelelser og på 

www.midttrafik.dk. 

7. januar Midttrafik Køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører 

7. – 18. 

januar 

Midttrafik  

Busselskaber 

Evt. møder med busselskaberne vedr. bemærkninger til 

høringskøreplaner 

7. – 20. 

januar 

Kunder 

Uddannelsesinstitu-

tioner m.fl. 

Offentlig høring af udkast til nye køreplaner.  

21. januar – 

18. februar 

Midttrafik Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i 

køreplaner. Drøftelse med bestillere og justering i kørepla-

ner. 

18. marts Bestillere Deadline for den politiske endelige beslutning/godkendelse i 

region og kommuner på baggrund af indkomne bemærknin-

ger i den offentlige høring. 

29. marts Midttrafik De endelige køreplaner og vognløb sendes til busselskaberne. 

29. april Midttrafik Køreplanerne afleveres elektronisk til rejseplanen.dk  

6. maj Midttrafik De endelige køreplaner og resultatet af den offentlige høring 

offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside. 

29. juni  Køreplanskifte K19 
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Rabatruter 
Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan: 

Hvornår Hvem Handling 

2018:   

maj Bestillere Svarfrist.  

- Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) 

- Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området 

med henblik på ændringer ved køreplanskiftet i sommeren 

2019. 

Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for 

arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure. 

2019:   

marts Bestillere Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at 

køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplanskif-

tet, så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo 

marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august 

kan fristen forlænges til medio maj måned. 

maj-juni Bestillere Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med 

skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skoler-

ne. 

11. juni Bestillere Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på 

midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune. 

Løbende Bestillere Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden 

meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt 

information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afreg-

ning med entreprenøren. 

 


