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Bilag 5 - Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 
 

Generelt 
Det er tilladt at lave mindre afvigelser i forhold til bilag 5, større afvigelser skal aftales og godkendes af 
Midttrafik og Busselskabet. Alle afvigelser skal oplistes sammen med eventuelle forbehold.  
 

5.1 Fælles busforskrifter vedrørende indretning 

 
Myndighedskrav 
Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte 
stille som fx: Detailforskrifter for Køretøjer, Bekendtgørelse om særlige krav til busser samt 
Dimensionsbekendtgørelsen. 

 
Tilgængelighedskrav 
Lavgulvsbusser har lavt gulv (ingen trin) ved alle døre og i gangarealet gennem hele bussen. 
 
Kørestolsrampe 
En kørestolsrampe skal enten være en motordrevet udskydelig rampe eller en manuel svingrampe. 
Rampen skal være udformet, således at der sikres en smudsfri og nem betjening. 
Rampens størrelse skal være minimum 87 x 87 cm (længde x bredde). Rampen skal kunne tåle en 
belastning på mindst 300 kg. Rampens flader skal være skridsikre. 
 
Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion. 
 
Foran den relevante dør skal der på den udvendige busside monteres trykknap for bestilling af 
døråbning. Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med hverken 
rampe eller dør under aktivering. 

 
Døre 
Der er ud- og indstigning af alle døre.  
 
Dørkombination 

Kravet til dørkombination er angivet som antallet af fordøre-midterdøre-bagdøre 2-2-2.  
 
Fri dørbredde 
Den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre skal være mindst 110 cm og ved åbning af enkeltdøre 
mindst 70 cm – dog mindst 90 cm ved enkeltdøre med kørestolsrampe. Medmindre andet er angivet i 
afsnit om fx billetteringsudstyr, må der ikke være holdestænger midt i indgangspartiet i busser med to 
fordøre. 

 
Dørtype 
Der foretrækkes dobbelte indsvingsdøre i fordør. Midter- og bagdøre må gerne være skydedøre, der 
maksimalt bevæger sig 12 cm ud fra bussens side (målt vinkelret fra bussens side). 
For alle busser gælder det, at fordøren ikke må bevæge sig frem foran bussens front ved åbning og 
lukning. 
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Udsvinget ved åbning og lukning af udad svingende døre skal være mindst muligt og maksimalt 35 cm 
målt vinkelret fra bussens side. 
 
Sikkerhed ved døre 
Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne døre. 
Alle døre forsynes med en eller flere former for sikring, således at passagererne under ingen 
omstændigheder kan fastklemmes i dørarrangementet ved åbning og lukning af dørene. Det må heller 
ikke utilsigtet være muligt at hænge fast i døråbningen med frakke eller lignende ved passage af åben 
dør. 
 
 
Ved midter- og bagdøre skal der være en lyskilde, som lyser ned over udstigningsarealerne dvs. på 
selve fortovet (grøftekant mm.). Udstigningslyset må kun være aktiveret, når udstigningsdørene er 
åbne.  
 
Chaufføren skal kunne overvåge midter- og bagdøre via TV-overvågning. Kunderne må ikke kunne 
betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene. 

 
Ind- og udstigning 
Ind- og udstigningshøjder skal overholde følgende krav: 
 
Indstigningshøjde ved fordøre:  maks 32,0 cm 
Udstigningshøjde ved midter- og bagdøre: maks 34,0 cm 
Trinhøjde ved døre hvor trin er tilladt:  maks 34,0 cm 
 
Indstigningshøjderne er gældende for busser i ikke-knælende stand. Alle mål er med ubelastet bus. 
 
Øvrige trinhøjder skal være så lave som muligt. 
 
Trinbelægningen skal være skridsikker og må ikke kunne fjernes. 
 
Knæling 
Alle bybusser skal kunne ”knæle”, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. 

 

Sidde- og ståpladser 
Kapacitet 
Der ønskes flest mulige siddepladser. 
Der gælder følgende minimumskrav til totalkapacitet, antallet af siddepladser samt antallet af fremad- 
vendte siddepladser: 

 

Total kapacitet (minimum):  65 

Siddepladser (eks. klapsæder):  33 

Fremadvendte siddepladser (eks. klapsæder):  28 

 
Sæder 
Sæderne skal være polstrede med Busselskabets stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og 
stoleryg mindst bør være hhv. 5 cm og 3 cm. Sæderyggens højde skal være minimum 70 cm fra målt 
fra øverste punkt på siddefladen. 
Markant krumning i sæderygge skal undgås.  

 

Sædeafstand 
Der er krav om 70 cm til sædeafstanden. 
Afstanden måles i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til 
ryggen af det foregående sæde. 
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Ved sæder med front mod væg, fx pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal der fra 
sædets forkant til væg være minimum 30 cm målt i bussens længderetning. Sædets afstand til 
sidevæg- gen skal i nye busser være 2–3 cm. 
 
Perron: Barnevogns- og kørestolsareal 
Der er følgende krav til antallet af 1 kørestolsplads og 1 barnevognsplads. 
Når en kørestolsplads ikke benyttes af en kørestolsbruger, skal pladsen kunne benyttes til en barnevogn. 
Til dette formål skal der være en vandretliggende perron med følgende mål: 

 
Længde min.200 cm og bredde min 90 cm. 
 
I busser med kørestolsrampe skal perronen være placeret i umiddelbar nærhed af dør med rampe. 
Perronen kan placeres i bussens højre eller venstre side. 
 
Barnevogne skal kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende. 
 
Fastspænding af kørestol skal i alle busser ske ved hjælp af en enkeltstrenget sikkerhedssele, som er 
monteret. 
 
Kørestole skal på perronen kunne placeres med ryggen mod kørselsretningen og med sidestøtte mod 
midtergangen. 65–75 cm over gulvfladen monteres enkeltstrenget sele til fastholdelse af kørestolen. 
 
Klapsæder 
På langs af perronen skal der som minimum etableres 3 klapsæder. 
Klapsæderne skal have samme siddekomfort som øvrige sæder, dvs. med samme mål på siddefladen og 
en ryghøjde på minimum 55 cm. 
 
Klapsæder, der ikke benyttes, skal automatisk stille sig i opslået position. 
 
Som supplement til de øvrige klapsæder, kan der ved perronen monteres klapsæder med front i eller 
mod køreretningen. Når disse klapsæder er slået op, må perronens areal ikke være reduceret. 
 
 
Midtergang og gulvarealer 
Gangarealer og gulve må højst være etableret i to vandrette planer. Gulvhældningen må maksimalt 
være 8 % i bussens længderetning. 
 
Trin i midtergangen mellem fordør og midterdør accepteres ikke. I busser med trin mellem midterdør og 
bagdør/bagende ønsker Trafikselskabet, at trinnene er så få og så lave som muligt - dog må trinene 
højst være 25 cm. 
 
I nye busser skal den fri gangbredde være minimum 55 cm. Kravet gælder i enhver højde.  
 
Gulvarealer, der er beregnet til stående passagerer, skal sikre et godt fodfæste under alle forhold. 
 
Niveauforskelle samt trinforkanter skal markeres klart. 
 
Trafikselskabet ønsker så lave podesterhøjder som muligt. I lavgulvsbusser må podesterhøj- den 
maksimalt være 20 cm i bussens forreste halvdel (mellem fordør og midterdør) og maksimalt 25 cm i 
bussens bageste halvdel (fra midterdør til bussens bagende). I øvrige busser må podesterhøjden maksi- 
malt være 25 cm i hele bussens længde. Der kan accepteres afvigelser ved enkelte siddepladser – dette 
skal i alle tilfælde godkendes af Trafikselskabet. 
 
 
Holdestænger og stoptryk 
Holdestænger ved sæder 
Der er følgende krav til placeringen af lodrette holdestænger mellem stoleryg og loft Ved hvert 
tværsæde, som støder op til midtergangen. 
Ved sæderækker, hvor der ikke er en holdestang, skal der være et holdegreb. 
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Øvrige holdestænger 
Ved alle døre anbringes holdestænger, der sikrer gode holdemuligheder ved ind- og udstigning. 
Ved langsgående sæder, samt perron, skal der monteres vandrette gennemgående holdestænger 190 – 
200 cm over gulv/evt podesterkant. Holdearrangement ved sæder mod hinanden aftales med 
Busselskabet. 
 
På ovennævnte vandrette holdestænger monteres et passende antal holdestropper (ved perron 
minimum 6), som sikrer en ubesværet gribefunktion. Ved perronen monteres i hele længden en vandret 
holdestang i vinduessiden lige under vinduernes kant. Denne holdstang kan erstattes af holdegreb 
øverst på klapsæderne. 
 
Diameteren på holdestænger og håndtag mv. skal i alle busser ligge i intervallet 3-4 cm. 
 
Der skal tages hensyn til, at flest mulige kunder kan se kombinationsskilt, display med 
kundeinformation eller lignende uden placeringen af holdearrangementer generer udsynet. 
 
Stoptryk 
Der skal placeres stoptryk ved alle stolerækker på begge sidder af gangen på et for passagererne 
lettilgængeligt sted. På sæderækker med holdestænger placeres stoptrykket på holdestangen i en højde 
af 100 – 150 cm over gulvet.  

Der skal monteres ”barnevognstryk” ved perronen, som skal give signal til chaufføren. Signalet skal 
være meldelampe tæt ved stopmeldelampe og lydsignal anderledes end stopsignal. 
 
 
Indeklima og ruder 
Generelt 
Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima. 
 
Temperaturen i bussen skal ligge mellem 18 °C og 22 °C. I tilfælde af højere udendørstemperatur er 
Trafikselskabet dog indforstået med, at der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet. Der gælder 
særlige krav for busser med klimaanlæg jf. nedenstående. 
 
Temperaturen i bussen måles ved en såkaldt standmåling, hvor motoren kører og dørene er lukkede. 
Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv i midtergangen ved hhv. for- og bagaksel. 
Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af 
hensyn til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum. 
 
Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger ikke er hensigtsmæssige at 
arbejde med. 
 
Klimaanlæg 
I busser med klimaanlæg gælder følgende krav til funktionaliteten: Efter tilkobling af klimaanlægget 
skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den nærmeste udvendige 
skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre 
er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske i et omfang, der forhindrer 
duggede ruder. 
 
Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles og justeres fra 
chaufførpladsen. 
 
Ruder 

Alle ruder skal til enhver tid holdes dugfri – uanset vejr og temperatur. Der er ikke krav om termoruder, 
hvis ruderne kan holdes dugfri på anden måde – fx ved hjælp af ventilation eller klimaanlæg. 
 
Toningsgraden på ruder må maksimalt være enkelttonet. Alle nye busser skal være udstyret med en 
bagrude. 

Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med klap-/skydevinduer: 
 



Side 5 af 8 

 

I busser på 12 meter eller længere skal der være mindst 4, 2 på hver side af bussen fordelt forrest og 
bagest. 

 
Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af kunderne. 
 
Taglemme 

Alle nye busser uden klimaanlæg skal have mindst to taglemme, der kan betjenes uafhængigt af 
hinanden fra chaufførpladsen. 

 
Indvendig belysning 
Der skal være lys jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov. 
Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv.) er det dog tilladt at kunne dæmpe 
belysningen i bussen for at undgå reflekser i frontruden. 
 
Over ind- og udstigningsdøre samt billetteringsudstyr skal der monteres kraftig blændfri 
punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når 
dørene står i åben position. I øvrigt skal lyset over billetmaskinen forblive tændt, når hovedafbryderen 
tages. 

 
 
Indretning af chaufførpladsen og billetteringsareal 
Indretningen skal overholde gældende regler, ”Branchevejledning om busser i rutekørsel” (eller 
opdatering heraf). 
http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Rutekoersel_2011.pdf 

 

Sikkerhedsforhold 
Cyklist- og sidespejle 

Alle busser skal udstyres med cyklistspejle i højre side, der giver chaufførerne større udsyn ved 
højresving til sikker- hed for cyklister m.fl. 
Endvidere skal sidespejle monteres i en højde og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene 
ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en 
minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde skal, så vidt det er 
muligt, efterleves. 
Alle udvendige spejle skal have elvarme. 
 
 

Bakalarm og -kamera 

Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal. 
Når bussen er i bakgear, skal chaufføren kunne se området bag bussen på en TV-skærm.  
 
Generelt om TV-skærmene ved chaufførpladsen 

De viste billeder på TV-skærmene skal prioriteres således: 
Overvågning af udstigningsdørene, når disse døre ikke er lukkede. Området bag bussen (bakkameraets 
dækning), når bussen er i bakgear. Dørkamera skal have 1. prioritet. 
 

Videoovervågning 
Alle busser skal være videoovervåget. I busser med bagdør skal der være minimum 5 kameraer, tre 
360-graders kameraer eller tilsvarende kameraløsning godkendt af Midttrafik. Kameraerne skal dække 
området ved ind- og udstigningsdørene samt så meget af passagerkabinen i bussen som muligt. 
 
Der skal som minimum sikres digital lagring af billedmaterialet i 120 timer. Kvaliteten af billeddata skal 
være med en opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser. Se endvidere 
bilag 6. 
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Kombinationsskilt 
Alle busser skal indvendigt være udstyret med et kombinationsskilt visende zonenummer, tid samt 
”stop” ved aktivering af stoptryk. Skiltet placeres synligt for alle passagerer forrest i bussens loft over 
midtergangen. Tal og bogstaver skal fremtræde tydeligt i rød eller gul farve på sort baggrund. 
Uret i kombinationsskilt og på instrumentbord skal være radiostyrede. Se yderligere i bilag 6. 
 
Destinations- og linjenummerskilte 
Generelt 

Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte. Skiltene skal være læsbare under alle 
lysforhold og til enhver tid – også ved endestationsophold. Teksterne skal være lysægte. 

På alle busser skal disse være diodeskilte (LED-skilte). Tal og tekst på diodeskiltene skal være amber 
(ravgule) på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke. Diode- 
skiltenes lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha. lyssensorer. Defekte dioder skal straks 
udskiftes. 

Der tillades ikke matrix-skilte 
 

Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen. Glaspartier foran skilte 
skal være refleksfri. 

Placering 

I fronten placeres et destinations- og linjenummerskilt over forruden. Skiltene skal være adskilt fra 
forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. 
På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær indstigningsdør. 
På bybusser placeres i bussens bagende indvendigt og udvendigt et 4-cifret linje-nummerskilt. 
Udvendigt placeres skiltet i eller tæt ved tagkant. Indvendigt placeres skiltet tæt ved loft på et for 
passagerne synligt sted. På nye bybusser skal der tillige anbringes 4-cifret linjenummerskilt udvendigt 
på bussens venstre side. Skiltet placeres i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel. 
 
Størrelse/opløsning, LED-skilte 

Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front:  

Punkter i højden: Min 24 

Punkter i bredden: Min 160 
 
Samlet diodeareal Min 300 x 1580 mm 
 
Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side:  

Punkter i højden: Min 24 

Punkter i bredden: Min 160 
 
Samlet diodeareal Min 200 x 1100 mm  

Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig/indvendig):  

Punkter i højden: Min 24 

Punkter i bredden: Min 40 
 
Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm  

Linjenummerskilt i bussens venstre side:  

Punkter i højden: Min 24 

Punkter i bredden: Min 40 
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Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm 
 
 
Øvrige krav 
Flag 

Alle busser forsynes i hver side af tagets forparti med flagholdere for lodret anbringelse af 2 flag med 
målene H: 35 cm x B: 46 cm. 
 
Affaldsspand 

Der skal være en affaldsspand ved eller under billetautomat. 
 
 
5.2 - Forskrifter vedrørende bussers miljøegenskaber 

Udledning/energiforbrug 
 
Energiforbrug for bussen skal oplyses og dokumenteres. Og eventuelle øvrige emissioner skal oplyses.   
 
Det forventes, at bus har en max. hastighed på 80 km/t. 
 
Støj 
 
Det ønskes, at busserne har det lavest mulige støjniveau.  
 
Udvendigt støjniveau: 
 
Må højst være 77 DB (A) for busser. Målemetoden er den af myndighederne specificerede 
støjmålemetode 1. 
 
Indvendigt støjniveau: 
 
Må højst være 72 DB (A) overalt i en højde af 1,2 m over gulv ved 50 km/t. 
 
Målingen foretages under kørsel med tom bus med en hastighed på 50 km/t. Støjmålingen foretages 1,2 
m. over gulv ved såvel for- som bagaksel. Gennemsnitsværdien heraf betragtes som værdien for det 
indvendige støjniveau. 

5.3 Teknisk specifikation og design 

 

Teknisk specifikation 
Busserne leveres efter Busselskabets forskrifter og der skal være prækabling af Rejsekort, 

realtidsudstyr, ICU, stoppestedsannoncering, skiltning indvendig og udvendig, Ecodrive, alarmknap og 

alt billetudstyr, samt at der skal være plads til 2 stk. 7" skærme i instrumentbordet. Antal antenner og 

hvilke installationer, der kræver antenne fremgår af i bilag 6. I bussens tag skal der findes 

tilstrækkeligt jordplan til antennerne, også ved montering på ikke-metal karrosseridele. Bussens tag 

skal endvidere være tilstrækkeligt solidt til montage af antennesoklen. Antenne og antennesokkel skal 

kunne tåle gennemkørsel i vaskehal. 

Evt. manglende ledningsdiagrammer bliver fremsendt til den/de relevante busleverandører ved 

ordreafgivelse, da variation mellem leverandørerne kan forekomme. Se bilag 6.  

 
Farve, påskrifter og bomærker m.v. 
Farve 
 

Busfarven skal være farvekode RAL 1005 
 
I Midttrafiks busdesign manual fremgår krav til farvekoder til by- og landevejsbusser samt til placering 
og størrelse af Midttrafik logoer og busselskabets firmanavn/logo. Bussen skal påføres Busselskabets 
firmanavn/logo. Se Midttrafiks busdesign manual 
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https://www.midttrafik.dk/media/6493/designmanual_mt-og-x-bus_2016_08.pdf 

For mindre delkomponenter kan der dog tillades afvigelser, hvis farveholdning udføres som sort, 
aluminium og/eller krom. 
 
Håndstænger i bybusser skal være gule. 
 


