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Orientering om køreplanproces K21 

Næste køreplanskifte er 27. juni 2021 

Midttrafik orienterer herved om processen for planlægningen af 
regionalruter, X-busruter, lokalruter og bybuslinjer med køreplanen 
gældende fra 27. juni 2021. 

I forrige køreplanår har Midttrafik bl.a. arbejdet med områdevise 
køreplaner i både Silkeborg og Favrskov kommuner, og der er 
arbejdet med større regionale udbud i korridoren Ringkøbing-
Herning-Silkeborg og Aarhus, mellem Randers og Aarhus samt 
lokale og regionale ruter omkring Randers. Resultatet af dette 
arbejde vil blive implementeret i køreplanprocessen frem til 
køreplanskiftet K21. 

Af større projekter, men med sigte på køreplanskiftet 2022 vil 
Midttrafik i samarbejde med de 8 kommuner i midt/vest 
(Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 
Struer, Skive og Viborg) samt regionen igangsætte et 
trafikplanarbejde for området. Der vil ligeledes blive arbejdet med 
planlægning af ruter, som skal danne grundlag for udbud i 2021 
med driftsstart i 2022. Dette omfatter både lokale udbud i 
kommunerne samt et større regionalt udbud i midt/vest, som skal 
ses i sammenhæng med det ovennævnte trafikplanarbejde.  
Midttrafik vil i den kommende tid være i dialog med bestillere om de 
større projekter med henblik på at fastlægge arbejdsgrundlag i den 
overordnede trafikplanarbejde og den konkrete køreplanlægning i 
henholdsvis 2021 og 2022. 

I arbejdsperioden (august til december 2020 – se vedlagte tidsplan) 
vil Midttrafik være i løbende dialog med busselskaber omkring de 
ruter, som indgår i større projekter med henblik på fastlæggelse af 
udkast til ny køreplan, som implementeres til køreplanskiftet 27. 
juni 2021. 
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Herudover kan busselskaberne komme med input/ønsker og forslag 
til forbedringer, eksempelvis behov for køretidsjusteringer, 
optimering af ruteforløb, korrespondancetilpasning mm. 
Disse input/ønsker gælder for alle ruter og ikke kun for ruter i lokale 
trafikplaner 

Disse tilbagemeldinger skal være Midttrafik i hænde senest 
fredag den 2. oktober 2020. 

Venlig hilsen 
Midttrafik 

Maria Windstrup Holst 
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