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Vejledning for chauffører og ansatte i administrationen 

ChaufførNet - Forslag til køreplaner 

Hvad og hvorfor? 

På ChaufførNet er det blevet muligt at indberette forslag til køreplaner. 
Indberettede forslag behandles af de enkelte busselskaber, hvorefter udvalgte forslag tages med 
videre til Midttrafik, der så vurderer hvorvidt forslaget skal tages i betragtning til kommende 
køreplaner. 

Hvordan kommer jeg ind på ChaufførNet? 

På https://www.midttrafik.dk/chauffornet/ ser du en oversigt over mulighederne på ChaufførNet.  
Du skal du logge ind for at tilgå funktionerne eller oprette dig som ny bruger, eller hvis det er første 
gang du bruger ChaufførNet. 

 

 

 

Hvis du klikker på en af funktionerne, uden at være logget ind, vil du blive bedt om at logge ind, eller 
oprette din som ny bruger. 

 

 

Ny bruger 

Hvis du ikke har været logget ind på ChaufførNet tidligere, skal du klikke på ’opret bruger’. 
Herefter vil du blive bedt om at udfylde: 

• Navn (udfyld med for- og efternavn) 

• Mobilnummer (bruges bl.a. til at sende/ nulstille kode) 

• Fødselsår 

• Busselskab 

• Ansættelse (chauffør/ administration) 

• Område 

• Beskeder via SMS eller email 

Derudover skal du give samtykke til behandling af personoplysninger, samt acceptere at have læst 
regler for brug af ChaufførNet. (Se næste side) 
Efter du har klikket ’Opret bruger’ modtager du en kode via SMS, du skal indtaste for at få adgang. 
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Log ind for eksisterende bruger 

Hvis du tidligere er oprettet på ChaufførNet, skal du klikke på ’Log ind’ og udfylde mobilnummer og 
adgangskode, for at få adgang. 

Glemt adgangskode 

Hvis du ikke kan huske din kode, kan du anmode om en ny, ved klik på 'Glemt din adgangskode'. 
Du vil blive bedt om at indtaste dit mobilnummer. Herefter vil du modtage en SMS med din nye 
kode. 
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Hvordan indberetter jeg et forslag til ændring i køreplan? 

Når du er logget ind på ChaufførNet, kan du ved klik på ’Køreplansforslag’ selv indberettet et forslag, 
ligesom du kan se forslag der er indberettet af dine kollegaer. 

 

 

For at indberette et forslag til ændring på en specifik rute, klikkes på fanen 'Indsend forslag'. 

 

 

Tjek at busselskab er udfyldt korrekt og vælg dernæst den specifikke rute, som dit forslag drejer sig 
om. Dernæst bedes du udfylde 'Emne' og 'Kommentar' felter, med præcis angivelse af, hvad dit 
forslag går ud på.  

Vedhæft evt. billede 

Du har mulighed for at tilføje ét billede til din beskrivelse, ved klik på 'Vedhæft billede'. 
Dit billede må ikke overstige 20 MB og skal være en af følgende filtyper: 

• JPG 

• PNG 

• SVG 

• GIF 

Når du har beskrevet dit forslag, indsendes det ved klik på knappen 'Indsend forslag'. (Bemærk at 
afsendelse først er mulig, når alle felter er udfyldt).  
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Du får en bekræftelse på indsendelse og har mulighed for at oprette yderligere forslag. 

 

Hvordan får jeg svar på mit forslag? 

Du bliver notificeret pr. mail eller SMS (alt efter valg ved oprettelse af profil), når dit busselskab har 
besvaret dit forslag. Du kan se svaret, ved at klikke på linket i tilsendte og logge på ChaufførNet. 

 

Ved klik på knappen 'Se svar', foldes svaret ud og du har mulighed for at skrive videre i tråden. 
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Hvordan ser jeg alle nye forslag? 

I Indbakken under fanen 'Nye forslag' kan du se alle forslag for dit busselskab (både dine egne og 
dine kollegaers), som endnu ikke er behandlet. 

Slet eget forslag 

Du har mulighed for at slette dit eget forslag, ved klik på knappen 'Slet' 
Du vil blive advaret inden endelig sletning, med beskeden "Er du sikker på at du vil slette dette 
forslag?". Klik 'OK' for at slette, eller 'Fortryd' hvis du ikke ønsker at slette opslaget alligevel. 

 

 

Sortering af forslag 

Forslagene er automatisk sorteret, så det nyeste forslag ligger øverst. 
Du kan sortere forslag efter dato, navn og rute (stigende/ faldende), ved klik på knapperne. 
Første klik på en knap f.eks. 'Navn' vil sortere forslag så nyeste kommer først. Klikkes der igen, vil 
sorteringen ændres, så det ældste forslag står først.  

Bemærk at knapteksten ændres, så der nu står 'stigende' efter navnet på den pågældende knap. 
Klikkes der igen på samme knap, vil teksten ændres til 'faldende.'  

  



ChaufførNet 

Vejledning for chauffører og ansatte i administrationen 
Sidst revideret: 20-06-2021 

Side 7 af 7 

Hvordan ser jeg forslag under behandling? 

Forslag (både dine egne og dine kollegaers) der endnu ikke er behandlet, vises her.  
Et forslag kommer under behandling, når dit busselskab har samlet forslaget op.  
Det er op til dit busselskab at tage forslagene med videre til Midttrafik Køreplanlægning.  

 

Hvordan ser jeg behandlede forslag? 

Under 'Afsluttet' kan du se de forslag (både dine egne og dine kollegaers), som er blevet behandlet 
og afsluttet, hvilket betyder at forslagene er blevet gennembehandlet af dit busselskab. 

 

Hvordan ser jeg alle forslag - uanset status? 

Hvis du klikker på fanen ’Alle’ kan du se samtlige indkomne forslag uanset status (både dine egne og 
dine kollegaers). 

 


