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Formålet med præinstallation specifikationen.  

Hovedformålet med dette dokument er at beskrive krav og principper for præinstallation af rejsekort i 

Midttrafiks busser, således at nye busser kan leveres præinstallerede direkte fra busfabrikanten. 

Dokumentet beskriver busdesignet, hvilket omhandler placering af kortlæsere og øvrigt rejsekort 

udstyr, kabelføring og krav til kabler, krav til antennemontering, samt krav til odometer, backgear og 

forsynings signaler mm.  

 

Afgrænsning for præinstallation specifikationen.  

Dokumentet er afgrænset til rejsekort installation i busser, og er en generisk beskrivelse af 

præinstallationen, idet det ikke er muligt at beskrive et installations projektet for alle bustyper i et og 

samme dokument på grund af variationen i bustyper.  

Dokumentet beskriver ikke montering af kortlæser fixturer, selve kortlæserne eller øvrigt elektronisk 

rejsekort udstyr, idet denne del ikke er en del af præinstallationen, men er en del af 

installationsprocessen som finder sted, når bussen er ankommet til Danmark. 

 

Præinstallationen omfatter: 

• Udarbejdelse af design for Rejsekort installationen 

• Indkøb af materialer for kabling m.v. 

• Etablering af IT kabinet inklusiv strøm, stelforbindelse og signaler.  

• Antenne monteres på tag. 

• Forberedelse af holdestænger m.v. for montage af kortlæsere. 

• Trækning af kabler fra IT kabinet til kortlæsere, antenne, Chauffør skærm og printer samt 

kabler fra validator til validator 

Versions historik og dokument godkendelse. 

Dokument historik 

Version : Dato : Navn : Anledning : 

00 08.06.2010 Hans Henrik Bang Grundversion Movia  

01 03.03.2013 Michael Steinberg Opdatering Midttrafik 
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Design  

Generelt 

Busdesignet er en projektbeskrivelse, der i væsentlige detaljer beskriver præinstallationen af den 

enkelte bustype fra fastsættelse af placeringen for de enkelte kortlæsere, chaufførarbejdsplads, 

udstyr i IT-skab over kabelføring, antennemontering og tekniske specifikationer af nødvendige 

signaler. 

 

Der er i rejsekortprojektet allerede dag udarbejdet mange busdesigns for de bustyperne som kører for 

Midttrafik. 

 

Hvis en ny bustype ikke er omfattet af et af de eksisterende busdesigns, skal bus operatøren kontakte 

Midttrafik for at aftale principper for nyt busdesign i forhold til rejsekort, til videreformidling til 

busfabrikanten.  

Dørkonfiguration og antal kortlæsere 

For busser i Midttrafik er dørkonfiguration, f.eks. 1-1-0 eller 2-2-1 ikke automatisk bestemmende for 

antal kortlæsere som skal installeres i den aktuelle bustype. Ved indsættelse af nye busser efter 

udbud eller ved planlagt busudskiftning, skal antal og placering af kortlæsere aftales med Midttrafik.    

Landevejsbusser 
 

Figur 1.  

 

 

 

Her indsættes en ny skitse af en landevejsbus med dørkonfiguration 1-1-0 

 

Som udgangspunkt skal landevejsbusser med to enkeltdøre, og i de fleste tilfælde med én eller to dobbeltdøre, 

have en check ind kortlæser ved indgangsdøren, og en check ud kortlæser ved udgangsdøren. På pendlertunge 

landevejsbusser, kan der efter aftale installeres to kortlæsere ved dobbeltdøre. 
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Bybusser 

I bybusser skal der som hovedregel installeres én kortlæser pr. dør, - to kortlæsere ved dobbeltdøre. 

Ved bybuskørsel i mindre byer med en bus med f.eks. dørkonfig. 2-2-1, kan det være tilstrækkeligt at 

der installeres én korlæser pr dør., dvs 3 i alt. Dette fastlægges nærmere i dialog med Midttrafik. 

Figur 2 er vist en principtegning af kortlæsere og placering. 

OBS NY tegning (Flemming Berg) 

 

Fig. 2: NY skitseplan Eksempel på kabeltræk og montering af rejsekort i en bus 

Generiske krav til placering af kortlæsere 

Ved placering af kortlæsere skal der tages hensyn til Færdselsstyrelsens krav til dørbredde ved 

indstigning og udstigning, samt krav til adgangsforhold ved gangarealer mm. 
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Kortlæserne placeres vertikalt i videst muligt omfang på de eksisterende stopstænger i bussen, eller på 

vertikale flader ved dørarealerne, samt på specielle 'front poles' i nærheden af chaufføren.  

 

Højden af kortlæserne skal være 1,20m +0/-0,30m over gulvhøjde ved dørene. 

Standardløsninger  

Fordørs-installationer 

 

Kortlæser 1 skal placeres så tæt ved chaufføren, som muligt, men samtidig dog således at den uden besvær kan 

anvendes af passagererne. 

 

Standardløsning KL-FRONT-A 

 

Beslagstype: 90-grader med pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: 45 grader imod fordøren i 

forhold til bussens 

længderetning 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Nej 

Anvendelsesområde: Anvendes typisk i alle bus-

typer ved chaufførpladsen 

 Fig. 2: kortlæser monteret på 90 graders front pole 

 

Midttrafik foretrækker dene model !!
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Standardløsning KL-FRONT-B 

 

Beslagstype: Front pole med pole 

mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: 45 grader imod fordøren i 

forhold til bussens 

længderetning 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Nej 

Anvendelsesområde: Anvendes sekundært ved 

chaufførpladsen 

 Fig. 3: kortlæser monteret på 0 graders front pole 

 

 

Standardløsning KL-FRONT-C 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Direkte imod døråbningen 

– dvs. 90 grader i forhold 

til bussen længderetning 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Primær placering i busser 

med dobbelt fordør. 

Anvendes i dobbelt fordør, 

hvor der er en holdestang 

monteret. Endvidere skal 

der være min. 50 cm fri 

plads mellem kortlæser og 

nærmeste dør incl. evt. 

holdestang på dør. 

 Fig. 4: standard løsning for dobbelte døre ved indstigning 
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Standardløsning KL-FRONT-D 

 

Beslagstype: Wall mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Ingen bestemt 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

panser-slange løsning på 

bagsiden af væggen i selve 

chaufførrummet - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Anvendes i busser med 2 

fordøre, når der ikke er en 

anvendelig holdestang i 

døråbningen. Dvs. når KL-

FRONT-C ikke kan 

anvendes. 

OBS! 

Vær opmærksom på om 

døren til chaufførpladsen 

kan åbnes; tjek om 

holdestang skal flyttes. 

 Fig. 5: kortlæser monteret på væg bag chauffør 

Standardløsning KL-FRONT-E 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Så vidt muligt imod det 

punkt, hvor passageren vil 

står ved check-in 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

panser-slange løsning på 

bagsiden af væggen i selve 

chaufførrummet - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Anvendes i busser med 2 

fordøre, når der ikke er en 

anvendelig holdestang i 

døråbningen.  

Dvs. når KL-FRONT-C eller 

D ikke kan anvendes. 

OBS! 

Vær opmærksom på om 

døren til chaufførpladsen 

kan åbnes 
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 Fig. 6: kortlæser monteret på stopstang på væg bag chauffør 
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Standardløsning KL-FRONT-F 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Så vidt muligt imod det 

punkt, hvor passageren vil 

står ved check-in 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Anvendes i busser med 2 

fordøre, når løsning KL-

FRONT-C, D eller E ikke kan 

anvendes. 

I bussens højre side lige 

bag fordørene 

 Fig. 7: kortlæser monteret lige indenfor venstre fordør 

Midterdørs-installationer 

Standardløsning KL-MIDT-TV-A 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: 30 grader bagud i forhold 

til bussens tværakse 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Primær placering i busser 

med dobbelt midterdør. 

 

OBS! 

Vær opmærksom på 

klemmefare ved andre 

stænger. Der skal være 

min. 1,5 cm fri afstand.  

Vær endvidere 

opmærksom på, om sædet 

bagved uhindret kan slås 

ned 
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 Fig. 8: Kortlæser monteret på holdestang ved venstre midterdør 

 

 

 

Standardløsning KL-MIDT-TV-B 

 

Beslagstype: Wall mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Ingen 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Ingen 

Anvendelsesområde: Anvendes når løsning KL-

MIDT-TV-A ikke kan 

anvendes 

 

OBS! 

Vær opmærksom på om 

kortlæseren kan fastgøres 

på væggen 

 Fig. 9: kortlæser monteret på væg ved venstre midterdør 

 

Standardløsning KL-MIDT-TV-C 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet 

Vinkling: Direkte imod bussens 

bagende 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Set i dobbeltdækker bus 

type Volvo-Pusher B7L (2-

2-1) 

 Fig. 10: kortlæser monteret på stopstang ved venstre midterdør 
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Standardløsning KL-MIDT-TH-A 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

I særlige tilfælde, hvor 

holdestænger sidder i 

vejen må højden overstige 

120 cm 

Vinkling: Direkte imod bussens front 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Primær placering ved højre 

midterdør 

 Fig. 11 Kortlæser monteret på stopstang ved højre midterdør 

 

 

Løsning KL-MIDT-TH-A variant 1 

 

Beslagstype: Pole mount 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

I særlige tilfælde, hvor 

holdestænger sidder i 

vejen må højden overstige 

120 cm 

Vinkling: På grund af 

køreplansholdere kan det 

være nødvendigt, at ændre 

vinklen, så kortlæseren 

peger imod bussens 

venstre side. 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 
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Anvendelsesområde: Primær placering ved højre 

midterdør 

 Fig. 12: kortlæser monteret på stopstang ved højre midterdør. Bemærk  

 Færdselsstyrelsens krav til minimums bredde ved midtergang skal overholdes. 
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Standardløsning KL-MIDT-TH-B 

 

Beslagstype: Side pole mount  

(sidehængt) 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

I særlige tilfælde, hvor 

holdestænger sidder i 

vejen må højden overstige 

120 cm 

Vinkling: Direkte imod bussens front 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: I stedet for KL-MIDT-TH-A 

– bare med side hængt 

beslag 

 

 

Variant 1: 

På grund af køreplansholdere kan det være nødvendigt, 

at ændre vinklen, så kortlæseren peger imod bussens 

venstre side. 

 Fig. 13: placering af kortlæser monteret med sidehængt monteringsbeslag (ikke vist) 

 Fig. 14 nedenfor: placering af kortlæser monteret med sidehængt monteringsbeslag  

Løsning KL-MIDT-TH-B variant 1 

 

Beslagstype: Side pole mount  

(sidehængt) 

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til top af 

kortlæser, målt fra gulvet. 

OBS! 

I særlige tilfælde, hvor 

holdestænger sidder i vejen må 

højden overstige 120 cm 

Vinkling: På grund af køreplansholdere 

kan det være nødvendigt, at 

ændre vinklen, så kortlæseren 

peger imod bussens venstre 

side. 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: I stedet for KL-MIDT-TH-A – bare 
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med side hængt beslag 

Bagdørs-installationer 

Standardløsning KL-BAG-TV-A 

 

Beslagstype: Pole mount  

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

Det kan være nødvendigt 

at flytte stoptryk 

Vinkling: Primært direkte imod 

bussens bagende eller som 

her vinklet 30 grader imod 

bussens venstre side, pga. 

den tværgående 

holdestang. 

OBS! 

Skal altid have samme 

vinkling som kortlæser 6 i 

2-2-2 busser 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Primær placering ved 

venstre bagdør i busser 

med dobbelt bagdør 

 Fig. 15: kortlæser monteret på holdestang til venstre for bagdør 

 

Standardløsning KL-BAG-TH-A 

Beslagstype: Pole mount  

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

Det kan være nødvendigt 

at flytte stoptryk 

Vinkling: Direkte imod bussens front 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 
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Anvendelsesområde: Primær placering ved højre 

bagdør i busser med 

dobbelt bagdør 

 Fig. 16: kortlæser monteret på holdestang til højre for bagdør 

 

 

Standardløsning KL-BAG-TH-B 

 

Beslagstype: Pole mount  

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

Det kan være nødvendigt 

at flytte stoptryk 

Vinkling: Vinkles 30 grader imod 

bussens venstre side, 

såfremt det ikke er muligt 

med løsning KL-BAG-TH-A 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 

Anvendelsesområde: Sekundær placering ved 

højre bagdør i busser med 

dobbelt bagdør 

 Fig. 17: kortlæser monteret på holdestang til højre for bagdør, vinklet på grund af  

 horisontal stang. 

Standardløsning KL-BAG-TH-C 

Beslagstype: Side pole mount 

(sidehængt)  

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

OBS! 

Det kan være nødvendigt 

at flytte stoptryk 

Vinkling: Primært direkte imod 

bussens front. 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Kan være nødvendig med 

Adapta-flex løsning - 

kontrolleres 
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Anvendelsesområde: Sekundær løsning, når pole 

mount ikke kan benyttes 

 Fig. 18: kortlæser monteret med sidehængt monteringsbeslag på holdestang til højre for  

 bagdør 

 

 

 

 

Standardløsning KL-BAG-TH-D 

 

Beslagstype: Wall mount  

Højde: 120 cm (+ 0 / - 30 cm) til 

top af kortlæser, målt fra 

gulvet. 

 

Vinkling: Ingen 

Behov for synlig 

føringsvej: 

Ingen 

Anvendelsesområde: Primær løsning ved 

bagdøren i fx 1-0-1 busser 

 Fig. 19: kortlæser monteret på væg ved lav bagperron 

 Kortlæser præinstallation 

Der eksisterer flere forskellige monterings typer for kortlæser installation: 

 

• Montage direkte på fast underlag, eksempelvis væg 

• Montage direkte på eksisterende stopstang 

• Montage på stopstang ved hjælp af sidehængt monteringsbeslag 

• Montage på 90 graders 'front pole' 

• Montage på 0 graders 'front pole' 

 

Fælles for alle montage typerne gælder at de nødvendige huller for fastgørelse af kortlæser fixtur og 

kabeludgang skal bores i forbindelse med præinstallationen. Alle skarpe kanter ved kabeludgange skal 
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beskyttes med en passende gummitylle.  

Der skal under præinstallationen ikke monteres nogen former for kortlæser fixturer, tegninger og 

billeder i de efterfølgende afsnit er kun medtaget for at give en visuel information om udseendet af 

fixturene, samt nødvendige mål for boring af kabel og montage huller. 

 

De fysiske mål for kortlæser fixturet er: 

 

• Højde 260 mm 

• Dybde 50 mm 

• Bredde 160 mm 

 

 

På figuren nedenfor er angivet mål for montage huller og kabeludgang 

 

Fig. 20 : kortlæser fixtur med mål for montage og kabelgennemføring 
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Væg og flade montering 

Husk at når kortlæseren skal monteres på fast underlag, skal afstanden fra gulvet ved dørarealerne 

være 1,20 m +0/-0,30 m til toppen af kortlæseren. 
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Figur 21: montage af kortlæser fixtur på fast underlag 

 

 

Montering af kortlæser på eksisterende stopstang  

 

Kortlæser fixturet kan i standard udgave bruges for stang diameter fra 20mm op til 40mm.  

Husk at når kortlæseren skal monteres på eksisterende stopstang, skal afstanden fra gulvet ved dør 

arealerne være 1,20 m +0/-0,30 m til toppen af kortlæseren. 
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Figur 22: montage af kortlæser fixtur på stopstang 

 

Montering af kortlæser på eksisterende stopstang med sidehængt monteringsbeslag  

Ved stopstænger, hvor monteringen ikke kan udføres på grund af glasplader tæt på stopstangen eller 

ved midterdøre, hvor midtergangen i bussen er meget smal, vil det være fordelagtigt at anvende et 

sidehængt monteringsbeslag. 

Kortlæser fixturet kan i standard udgave bruges for stang diameter fra 20mm op til 40mm.  

Husk at når kortlæseren skal monteres på eksisterende stopstang, skal afstanden fra gulvet ved 

dørarealerne være  1,20 m +0/-0,30 m til toppen af kortlæseren. 
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Fig. 23: sidemontering ved hjælp af sidehængt monteringsbeslag 
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Front poles 

Begge typer ’Front Poles’ er til anvendelse tæt ved chaufføren, den ene pole er til horisontal 

topmontering, den anden pole er til vertikal montering på væg eller lignende. Materialet, hvor begge 

poles skal monteres, må være af en sådan beskaffenhed, at kortlæseren, når den er monteret, kan 

tåle en belastning på minimum 1000 Nm. Ved præinstallationen skal der kun forbores for 

kabeludgang. 

Bemærk at begge typer front poles skal kunne monteres med et forstærkende underlag, hvorfor det 

er af vigtighed, at polen placeres sådan, at montørerne ved den endelige installation skal kunne 

komme til fra forenden af bussen uden generende varmeapparater, kølere, forstærkende 

karosseridele etc. 

 

 

Fig. 24: 0 graders front pole, for montering på vandrette flader 

Front polen består af: 

• Et rør Ø 34 mm forberedt med borede huller for montering af kortlæser fixtur 
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• En rund flange Ø 130 mm for plan montering med 6xM5 bolte 

• 1 plastik afdækning for rør-toppen 

Længden af røret kan reduceres, max. længde for reduktionen er 140mm.  

 

 

 

Fig. 25: 90 grader front pole for montering på vertikale flader og vægge, bemærk 

kabelgennemføringen midt på montage pladen. 

 
Front polen består af: 

• Et rør Ø 34 mm forberedt med borede huller for montering af kortlæser fixtur 

• En montage plade på130x120 mm for 6xM5 bolte 

• 2 plastik afdækninger for rørets top og bund 
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• 1 kabelbeskyttelse 

Chauffør arbejdspladsen.  

Chauffør arbejdspladsen består af chaufførens berørings følsomme skærm og printer. Skærm og printer skal 

monteres til højre for chaufføren, således at han ved betjening af skærmen har front mod kunderne. 

Placering af skærm 

Er der overhovedet mulighed for montering af chaufførens skærm i bussens instrument panel, således at 

skærmen kan betjenes på en ergonomisk og hensigtsmæssig måde, vil en sådan montering være at foretrække. 

Dimension for den berørings følsomme skærm: H x B x D = 133 x 194 x 48 mm. 

Alternativt vil skærmen blive monteret på eller ved selve møntbordet. 

 

Fig. 26 Mekanisk tegning for skærmen. 
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Føringsveje og kabler.  

• Alle kabler skal i størst muligt omfang udføres som skjult kabelinstallation beskyttet mod 

vandalisme og almindeligt slid.  

• Alle kabler skal være nye og ubrugte 

• Alle kabler skal trækkes i føringsrør af passende dimensioner, og med så direkte føringsveje som 

muligt. 

• Hvor det på grund af bussens udformning ikke er muligt at skjule kabler og hvor kabler kan blive 

udsat for hærværk skal de føres i stålarmerede rør og fastgøres til bussen beklædning, 

stopstænger mv. ved hjælp af passende fittings, eksempelvis af typen Adaptaflex, som vist på figur 

28. Føringsrør og fitting limes sammen, så det ikke er muligt at trække delene fra hinanden. 

• Alle kabler skal i hver ende forlænges med minimum 50 cm. Kortlæser kabler i stopstænger og ved 

bagvægge, instrumentbord og lignende skal føres ud ad de forborede huller.  

• I IT-skabet skal alle kabler mærkes med formålet, eksempelvis 'val 1' for kortlæser 1 

• LVDS-kablet til chaufførens konsol er færdigmonteret med stik og er standard 6 m langt, 

alternativt kan der bestilles et 10 m langt kabel, hvilket er den maksimale længde. Kablet skal 

trækkes fra IT-skabet og til chaufførens arbejdsplads. 

• For kortlæsernes vedkommende trækkes der et strømforsyningskabel fra IT-skabet og til hver 

kortlæsers termineringspunkt.  

• Ethernet-datakablet til kortlæserne er ét kabel, som trækkes i serie til hver kortlæser fra IT-skabet. 

• Kabeltypen skal være normalt Cat 5e skærmet ethernetkabel med bløde ledere beregnet til 

montering i et miljø med mange vibrationer. Se separat specifikation af både ethernet kabel og 

forsyningskabel i slutningen af dokumentet. 

 

 

Udstyrs art Føringsvej fra  Føringsvej til Mærkning 

Chauffør konsol IT-skab Chauffør arbejdsplads Skærm 

Printer IT-skab Chauffør arbejdsplads Printer 

Højttaler IT-skab Chauffør arbejdsplads Ht 

GPS Antenne IT-skab GPS 

WLAN Antenne IT-skab WLAN 

GSM/GPRS Antenne IT-skab GSM 

Ethernet kortlæser IT-skab Kortlæsere Ether 

Kortlæser 1 strøm IT-skab Kortlæser 1 Val 1 

Kortlæser 2 strøm IT-skab Kortlæser 2 Val 1 
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Kortlæser 3 strøm IT-skab Kortlæser 3 Val 1 

Kortlæser 4 strøm IT-skab Kortlæser 4 Val 1 

Kortlæser 5 strøm IT-skab Kortlæser 5 Val 1 

 

Tabel: Oversigt kabelføring og mærkning 

 

Se i øvrigt bilag 2. 

Synlige føringsveje 

Hvor det på grund af bussens design og opbygning ikke er muligt at skjule føringsveje, benyttes stålarmerede 

synlige føringsveje og passende fittings til at fastgøre føringsrøret. 

En løsning kaldet Adapta-flex løsningen – benyttes ved overgang fra loftsplade til holdestang, såfremt det ikke 

er muligt at føre kablerne skjult fra loft direkte ind i holdestangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 : Adaptaflex fittings og armeret føringsrør i stål  
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Figur 28: Adaptaflex løsningen for kortlæser ved venstre midterdør (fra stopstang og til væg) 

Installation af kombiantenne for kommunikation og positionering.  

Der er kun en antenne til rejsekort udstyret, idet samme antenne fungerer både som GPS antenne og 

kommunikations antenne for WLAN, og optionelt GSM. 

Antennen er af fabrikat Hirsman, type GPS 2400 Cellular og leveres med antenne kabel på 5 m 

integreret i antennen, samt nødvendige montage fittings. 
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Figur 29: billede af Hirschman antennen 

Montage instruktion: 

 

• Antenne monteres på bussens tag i en afstand af minimum 50 cm til eventuelle andre 

antenner. 

• Antennen placeres så kabellængden på de 5 m kan trækkes til IT-skabet inklusiv overskydende 

kabel på minimum 50 cm i skabet.  

• Antennen skal, hvis bussens tag ikke er af metal, monteres på et jordplan på minimum 40x40 

cm, jordplanet skal være forbundet til bussens stelplan. 

• Det skal sikres at antennen har passende forbindelse med bussens stelplan. 

• Antennen sikres mod fugtindtrængning med en passende silikone fugemasse. 

• Antennes fysiske mål fremgår af figuren nedenfor. 
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Fig. 30: Fysiske mål for Hirschman antennen.  

Midttrafiks krav i udbudsmaterialet 

Det forudsættes at alle Midttrafiks krav til rejsekort og IT i udbudsmaterialet er overholdt, herunder : 

Krav og Forudsætninger for IT-skabet 

• Det forudsættes, at bussen er installeret med et passende IT-skab. 

• IT-skabet forventes at opfylde de krav om mål, føringsveje, signaler mm som angivet i Midttrafiks 

udbudsmateriale. 
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Strømforsyning 

Fra 24 V batteri klemmerne i bussens IT-skab etableres et nyt strømforsynings udtag kun til forsyning 

af rejsekort udstyr. Udtaget monteres med en passende sikringsholder til beskyttelse af eventuelt 

andet udstyr, som er monteret på de samme klemmer i IT-skabet.  

Busleverandøren skal sikre at korrekt forsyningsspænding på 24 V og nødvendig kapacitet på min. 

300W er til stede i IT-skabet. Om nødvendigt skal busleverandøren installere specielt udstyr til at sikre 

dette. 

Odometer signal 

• Bussens odometer signal i IT-skabet bruges af rejsekort systemet til positionsbestemmelse 

 

• Bussens odometersignal skal modsvare de tekniske krav nedenfor. Hvis amplituden af signalet 

ikke overholder de krævede tærskelværdier eller er inverteret, vil det være nødvendigt at 

indsætte en passende forstærker, en diode løsning til dæmpning af signalet eller en inverter 

for at sikre korrekte signalværdier. 

 

• Odometer signalet konnekteres til en højimpedant dataport i rejsekort systemet, men 

rejsekort systemet må ikke kunne påvirkes af eller påvirke andre systemer, der er tilkoblet 

bussens fartmåler, såsom fartskriver, tanknings systemer mm. Hvis det kan være tilfældet skal 

der indsættes en forstærker imellem bussens odometer signal og rejsekort systemet, der 

sikrer en galvanisk adskillelse. 

 

• Odometer signalets frekvens skal være proportional med bussens hastighed. 

 

 

 

Odometer signal karakteristik  

Frekvens båndbredde  0 to 10KHz  

Lavt niveau  0V to 3.5V  

Højt niveau  3,5V to 36V  

Max input strøm 500µA  

Input type  Schmitt trigger  

 

Tabel: Odometer signal karakteristik 
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Fig. 31: eksempel på korrekt odometer signal 

 

Bakgear signal  

• Bussens bakgear signal i IT-skabet bruges af rejsekort systemet til positionsbestemmelse 

 

• Bussens bakgear skal modsvare de tekniske krav nedenfor. Hvis amplituden af signalet ikke 

overholder de krævede tærskelværdier eller er inverteret, vil det være nødvendigt at indsætte 

en passende forstærker, en diode løsning til dæmpning af signalet eller en inverter for at sikre 

korrekte signalværdier. 

 

• Bakgear signalet konnekteres til en højimpedant dataport i rejsekort systemet, men rejsekort 

systemet må ikke kunne påvirkes af eller påvirke andre systemer, der er tilkoblet bussens 

bakgear. Hvis det kan være tilfældet skal der indsættes en forstærker imellem bussens 

bakgear signal og rejsekort systemet, der sikrer en galvanisk adskillelse. 

 

 

 

Travel Card Unit – Rear gear input characteristics  

Lavt niveau  0V to 3.5V  

Højt niveau  3,5V to 36V  

 

Tabel: Bakgear signal karakteristik  



      

 

Midttrafik   Side 34 af 44  
Søren Nymarks vej 3, 8270 Højbjerg                                    Præinstallations beskrivelse 

 Version 01  

 

 

 

Kabler 

Printerkabel - data 

 

Som printer datakabel kan med fordel anvendes samme Cat 5 kabel som anvendes som datakabel til 

kortlæserne. Printer datakablet trækkes fra IT-skabet og frem til chaufførarbejdspladsen. 

 

Printer kabel karakteristik:  

Kabel: Karakteristik: 

Type RS 232 / Cat5E 

Længde 10 

Max. Bøjnings radius (cm) 2 

 

Tabel: Printer data kabel karakteristik 

Printerkabel – forsyningsspænding 

 

Som printer strømforsyningskabel kan med fordel anvendes samme 2 leder kabel som anvendes som 

strømforsyningskabel til kortlæserne. Printer forsyningskablet trækkes fra IT-skabet og frem til 

chaufførarbejdspladsen. 

 

Kabel: Karakteristik: 

Type 2 x 0,5mm2 

Længde 10 

Max. Bøjnings radius (cm) 2 

 

 Tabel: Printer kabel forsyningsspænding karakteristik 
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LVDS kontrol kabel.  

LVDS kablet er et det eneste kabel, der forbinder TCU’en (rejsekort bus PC) med chaufførens skærm. 

Kablet overfører både skærmdata og forsyningsspænding. Kablet fås i to længder, standard længde 6 

m og som option 10 m. Kablet er færdig konfigureret med stik i begge ender, hvorfor der skal tages 

hensyn til stikkets størrelse ved dimensionering af kabelføring. 

 

Kabel  type  LVDS  

Længde (m)  6  

Optional længde (m)  10  

Min bøjnings radius (mm)  
80  

Konnektor bredde (mm)  34  

Konnektor højde (mm)  35  

Konnektor dybde (mm)  13  

Tabel 5: LVDS control kabel specificationer.  

Højttaler kabel. 

Højttaler kablet trækkes fra IT-skabet og frem til chaufførarbejdspladsen. Som kabeltype kan med 

fordel anvendes det samme 2 leder kabel som anvendes som strømforsyningskabel til kortlæserne. 

Oversigt over kabeltræk og kabeltyper  

Fra  Konnektor Signal  Til  Kabel type Længde cm Leverandør  

Antenne  Fixed  GPS  IT-skab coax  500  Midttrafik  

Antenne  Fixed  Wlan  IT-skab coax  500  Midttrafik  

Antenne  Fixed  GSM / GPRS  IT-skab coax  500  Midttrafik 

IT-skab  LVDS  Dig. control  Chaufførplads  LVDS  600- 1000 Midttrafik 

IT-skab - Ethernet Kortlæsere Cat5e  (1) Bus leverandør 

Kortlæser n - Ethernet Kortlæser n+1 Cat5e  (1) Bus leverandør 

IT-skab - Forsyning Kortlæser 1 2x0,5 (1) Bus leverandør 

IT-skab - Forsyning Kortlæser n 2x0,5 (1) Bus leverandør 
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IT-skab -  Ethernet Printer  Cat5e  (1) Bus leverandør 

IT-skab -  Forsyning Printer  2x0,5 (1) Bus leverandør 

IT-skab -  Højttaler Chaufførplads 2x0,5 (1) Bus leverandør 

 

(1) kabellængden er afhængig af bus typen. 

Tabel: bus kabel oversigt 

 

Bemærk at Midttrafik kun leverer antenne og LVDS kabel, levering af øvrige kabler er bus 

operatøren/bus leverandørens ansvar. Kabler leveret af bus operatøren/bus leverandøren skal være 

egnede til formålet og overholde specifikationer svarende til datablade figur 32 (ethernet kabel) og 

fig. 33 (strømforsyningskabel). Både ethernetkabel og strømforsyningskabel skal være med bløde 

ledere (stranded). 
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Specifikation for Ethernet kabel CAT 5E SFTP, flerleder. 

 

Fig. 32: specifikation ethernet kabel 
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Specifikation af strømforsyningskabel.  

Solar: G-nr. 54.83.610.805, type LI2YH-O, dim (Lxmm2) 2 x 0,50 kvadrat mm, grå.  

 

 

Fig. 33: specifikation strømforsynings kabel 
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Testforskrift 

Checkliste: 

 

 

Type Test Checkbox  

Design Er kortlæserne placeret i overensstemmelse med myndigheds krav 

til gang- og dørbredde mm. 

 

Design Er Midttrafiks krav med hensyn til antallet af kortlæsere, monterings 

højde og vinkling i forhold til gang- og dørarealer overholdt. 

 

Materialer Er det de korrekte kabler der er bestilt.  

Materialer Er det de korrekte kabler der er leveret.  

Kabling Er kablerne trukket i føringsrør  

Kabling Er kablerne trukket frem til møntbordet ved chaufførpladsen   

Kabling Er det de specificerede og af Midttrafik godkendte kabler, der er 

anvendt 

 

Kabling Er at alle kabler trukket uden beskadigelser, kortslutninger mm  

Montage Er der boret huller i stopstænger og er kortlæserkabler ført ud  

Montage Er eventuelle synlige føringsrør udført i metal  

Montage Er antennen monteret som specificeret inklusiv jordplan  

IT-skab Er der tilstrækkelig plads til rejsekort udstyret inklusiv montageplade  

IT-skab Er forsyningsspænding, signal for hovedafbruder, samt odometer og 

bakgears signaler ført frem til klemrækken i skabet. 

 

IT-skab Overholder signalerne for odometer og bakgear Midttrafiks krav  

 

Godkendelsesproces 

Er alle checklistens krav overholdt er præ-installationen formelt godkendt. Midttrafik forbeholder sig dog ret til 

at kontrollere og eftervise fejl og uhensigtsmæssigheder, der efterfølgende skal udbedres. 

Kontaktoplysninger 

Ønskes flere eller uddybende oplysninger kontakt venligst : 
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Midttrafik Rejsekort 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Tlf.: XXXXXX Mobil : XXXXXXXX 

Mail : XXX@Midttrafik.dk 
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Bilag 1 : forberedelse af ny bus for Rejsekortinstallation 

Busentrenørens  

forberedelse for Rejsekort 

installation 

Trafikselskab/ 

Rejsekort 

Kontrol / Dokumentation 

Fra busentreprenør 

• Udarbejdelse af design for Rejsekort 

installationen. (Såfremt det ikke 

allerede eksisterer) 

 

• Indkøb af materialer for kabling m.v. 

 

• IT kabinet etableres med strøm, 

stelforbindelse og signaler 

tilgængelige for Rejsekort 

installationen 

 

• Antenne monteres på tag. 

 

• Holdestænger m.v. forberedes for 

montage af kortlæsere. 

 

• Alle kabler trækkes fra IT kabinet til 

kortlæsere, antenne og DC. Fra IT 

kabinet trækkes følgende kabler: 

– LVDS og Power til DC 

– Cat5e og Power til Printer 

– Cat5e og Power til Validator 1 

• Godkendelse af layout 

 

• Sikre adgang til unikke materialer: 

– Antenne og antenne-kabel 

– LVDS kabler 

– (Kortlæserholdere) 

 

• Adgang til borelære for fastgørelse af 

kortlæsere til henholdsvis væg og 

holdestang 

 

• Sikre at slutinstallation foretages 

 

• Alle kabler skal udføres som skjult 

kabelinstallation beskyttet mod 

vandalisme og almindeligt slid. 

• Anvendte materiale (kabeltyper) 

• Kvittering for korrekte signaler: 

– Odometersignal 

– Bakgearsignal 

– Hovedafbrydersignal 

 

• I øvrigt i henhold til beskrivelse. 
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– Power til validator 2 til 6 

afhængig af bussen 

dørkonfiguration 

 

• Kabler fra validator til validator 

– Cat5e fra Val 2 til Val 3 osv. 

 

• Alle kabler skal udføres som skjult 

kabelinstallation beskyttet mod 

vandalisme og almindeligt slid..  
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Bilag 2 : Føringsveje og kabler for Rejsekortinstallation 
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Drivers Console 

Touch Screen 

(v. chauffør) 

Printer 

(v. Chauffør) 

GPS antenne 

(på tag) 

 

Hovedtavle 

(bus forsyning) 

IT Kabinet 

TCU– 

Travel Card Unit 

Validator 1 

Validator 2 

Validator 3 

Validator 4 

Validator 5 

Validator 6 

Power 

Cat 5e 

GPS/Antenne 

LVDS Kabel til DC 

Signal fra hovedafbryder fremført til IT kabinet 

ODO-meter signal fremført til IT Kabinet 

Bakgear signal fremført til IT Kabinet 

Hoved strømforsyning fremført til IT Kabinet (10A) 

Højtalerkabel 

Stelforbindelse fremført til IT kabinet – afsluttet i klemme 


