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SPØRGSMÅL-SVAR  
i forbindelse med stop for trykte køreplaner  
 
Fra køreplanskiftet 26. juni 2016 trykker Midttrafik ikke længere 
køreplaner. Det har du tidligere kunnet læse i chaufførinformation nr. 
15, 25. november 2015. 
 
Vi har lavet et ”spørgsmål-svar” papir, hvor du kan finde svar på de 
fleste af de spørgsmål, der forventes at komme fra kunderne.  
 
I skal altid fortælle kunderne, at køreplanerne kan ses og 
printes på midttrafik.dk.  
 
Hvis kunden ikke har mulighed for selv at gå på nettet eller printe, 
kan kunden ringe til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230 og 
bestille et print af køreplanen. Printet og forsendelsen er gratis.  
 
Vi er i øjeblikket ved at undersøge en printløsning, så chauffører kan 
få print af de køreplaner, som I har brug for i dagligdagen.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din 
driftsleder eller undertegnede.  
 
 
Venlig hilsen 
Midttrafik 
 
Lone Winther 
 
 
 
 
 

Mail
lwj@midttrafik.dk

 

Direkte telefon
87 40 82 21



”SPØRGSMÅL-SVAR” i forbindelse med stop for trykte køreplaner  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hvorfor udfases de trykte køreplaner? 
Midttrafik oplever 

‐ At kunderne i stigende grad efterspørger digitale køreplaner. 
Køreplanerne, er på Midttrafik.dk, de mest sete sider. At det 
bliver stadig sværere at vedligeholde trykte køreplaner, som 
kun udkommer en gang om året.  

‐ Den digitale køreplan kan hele tiden opdateres, når der sker 
ændringer i minuttal og rute med kort varsel = Kunderne får 
altid korrekt og opdateret information. 

‐ Fra 2012 til 2014 er efterspørgslen af trykte køreplaner faldet 
med 20 % 

Endvidere ønsker Midttrafik at følge den almindelige digitale 
udvikling i samfundet. 
 

 
Hvor kan kunden så finde køreplanerne  
Det er vigtigt, at kunderne fortsat kan få god information om, hvornår 
bussen kører  

 Køreplanerne findes på midttrafik.dk, hvorfra kunden også kan 
printe køreplanen. 

 Kunden kan også finde bustiderne på rejseplanen.dk  

 Herudover kan kunderne se afgangstider ved stoppestederne.  

 
 
Bedre digitale løsninger 
Nogle af de penge, der spares på tryk af køreplaner vil bla. blive brugt 
til at forbedre digitale løsninger: 

 Maj 2016 lancerer Midttrafik en billet app, hvor kunderne kan 
købe kontantbilletter, klippekort og Djursbilletten. I en senere 
fase vil kunderne også kunne købe gruppebilletter m. m. 

 I sommeren 2016 lancerer Midttrafik Livemap, der viser, hvor 
bussen er.  

 Der er også en forbedret mobil version af midttrafik.dk på vej. 

 
 
Hvad gør kunder, der ikke selv kan finde køreplanen digitalt 
eller printe? 
Hvis kunden ikke har mulighed for selv at gå på nettet eller printe,  
kan kunden ringe til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230, og 
bestille et print af køreplanen. Printet og forsendelsen er gratis.  
 
 
 
  
 
 
 



”SPØRGSMÅL-SVAR” i forbindelse med stop for trykte køreplaner  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Information om udfasningen af køreplaner 
Vi vil løbende informere jer om udfasningen og første orientering er 
udsendt i chaufførinformation nr. 7 – 25. november 2015.  
 
Tidspunkt Information Budskab 
Januar 
2016 

”Spørgsmål-svar” papir 
 

Her du kan finde svar på de 
fleste af de spørgsmål, der 
forventes at komme fra 
kunderne.  

Uge 9 Visitkort til uddeling i bussen 
eller på salgssteder 

Du kan uddele visitkortet til 
de kunder, som ikke har 
mulighed for at gå på nettet 
selv, for at printe - og som 
ønsker kontaktoplysninger til 
Midttrafik Kundecenter, så de 
kan bestille et gratis print 

Uge 15-19 
 

Flyer - Opsættes i alle busser 
og på salgssteder 

Der trykkes ikke køreplaner 
fra juni 2016 – og hvor 
kunden kan finde 
køreplanerne digitalt eller 
bestille et gratis print. 

Uge 24 ‐ Pressemeddelelse 
‐ Nyhed på 

Midttrafik.dk og 
facebook 

Nye køreplaner 26. juni 
2016. Find din køreplan 
digital eller hvor der kan 
bestilles gratis print.  

Uge 24-30 Hængeskilte 
 
 
Flyer  
(samme som i uge 16-19) 

Nye køreplaner 26. juni 2016 
Find din køreplan digital.  
 
Der trykkes ikke køreplaner 
fra juni 2016 – og hvor 
kunden kan finde 
køreplanerne digitalt eller 
bestille et gratis print. 

 
 
 
 


