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Generelle krav til alle vogntyper 

Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring. 

Ved krav fra trafikselskabet skal vognen stille til kontrol på et af trafikselskabet angivet sted og 

tidspunkt. 

 

• Original tilladelse skal altid være i vognen, dog undtaget tilladelser udstedt efter Taxiloven 

(Lov nr. 1538 af 19. december 2017), "tilladelse til erhvervsmæssig persontransport", som på 

forlangende skal kunne fremvises digitalt. 

• Vognalderen må ikke overstige otte år i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse. Vognens 

alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Tvivlstilfælde afgøres af 

trafikselskabet. 

• Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. 
november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller 

et snefnugssymbol eller begge dele.  

• Vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt 

at køre frem til nærmeste rasteplads eller frakørsel. 

• Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg. 

• Vogne, der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Det betyder, at der ikke på noget tidspunkt 

må ryges i en vogn, der anvendes til flextrafik kørsel, heller ikke når vognen anvendes til andre 

formål.  

• Alle hjælpemidler og løse genstande skal fastgøres under kørslen.  

• Der må ikke forefindes private genstande i bagagerummet. Dette krav gælder, uanset om 

vognen i øvrigt opfylder pladsbehovet. 

• Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen 

skal jævnligt og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse 

• Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne. 

• Der skal være sædeovertræk eller plastik til at lægge over sædet i forbindelse med uheld i 

bilen. 

Påskrifter og skiltning 

• Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør 

(eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i 

overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i 

en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt 

på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af trafikselskabet. 

• Hvis der anvendes underleverandør, og underleverandørens navn står på vognen, skal følgende 

tekst stå tydeligt, på enten skilt eller førerdør. ”Denne vogn kører for (aftaleindehaverens 

firmanavn)” 

• Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den 

tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på 

vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt 

afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. 

• Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med to Flextrafik skilte. Trafikselskabet 

leverer skilte til vognene. 

• Såfremt der er reklamer på vognen, må der ikke kunne opstå tvivl om, hvad der er firmanavn, 

og hvad der er reklame. Tvivlstilfælde afgøres af trafikselskabet. 
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Kommunikation og navigation 

• I samtlige vogne skal der forefindes en smartphone eller lignende, som muliggør download og 

brug af apps efter trafikselskabernes anvisning.  

• Vognene skal være udstyret med fast telefonnummer. 

• Trafikselskabet skal kunne ringe direkte til vognen, og chaufføren skal kunne ringe til 

trafikselskabet og kunderne. Der må ikke føres nogen former for private samtaler, når der er 

kunder i vognen. 

• Udstyret skal fungere således, at det til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende 

lovgivning.  

• Udstyret må ikke benytte højtaler i vognen. 

• Alle vogne skal være udstyret med navigation med opdateret kortmateriale. 
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Vogntyper 

Kravene til vogntyper skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele aftaleperioden, inkl. 

ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse. 

 

FG7: Vogntype for de enkelte vogne fremgår af Bilag A. Evt. særlige forhold er beskrevet yderligere 

i Bilag B. 

 

Vogntype 0 – Nulemission 

• Vognen skal være en nulemissions vogn dvs. en vogn, der udelukkende bruger brint eller el 

som drivmiddel. 

• Vognen skal have plads til mindst tre personer (ekskl. fører) 

• Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.  

• Indstigningen skal være uden trin.  

• Vognen skal have en opgivet rækkevidde på mindst 250 km efter WLPT standard. Der ydes 

IKKE betalte pauser til opladning. 
• Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol 

over på vognens sæde.  

• Vognen skal have indvendig bagageplads svarende til mindst én sammenklappelig kørestol. 

 

Vogntype 2 – Lav vogn 

• Vognen skal have plads til mindst fire personer (ekskl. fører)  

• Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.  

• Indstigningen skal være uden trin.  

• Vognen have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. 

• FG7: Vognen skal medbringe autostol medmindre andet fremgår af Bilag A. Vægtkrav til 

autostol fremgår af Bilag A under ”Andre særlige forhold”. Er intet angivet, skal autostolen 

være godkendt til børn fra 9-36 kg.  

• Vognen skal have en sådan rummelighed, at tre kunder på bagsædet kan sidde komfortabelt. I 

tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

• Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over 

på vognens sæde. 

 

Vogntype 3 – Lav vogn med trin 

• Vognen skal have plads til mindst fem personer (ekskl. fører)  

• Vognen skal være udstyret med indgangstrin og være indrettet således, at der er gode 

adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og eventuelle efterfølgende trin skal 

være lavest mulige. 

• Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst én sammenklappelig kørestol. 

 

Firhjulstrækkere og vogne af - eller i lighed med - typen MPV hører til i denne kategori. Hvorvidt en 

vogn tilhører denne kategori, afgøres i tvivlstilfælde af trafikselskabet. 
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Vogntype 4 – Lav vogn med kørestol 

• Vognen skal have mindst fire siddepladser (ekskl. fører) 

• Vognen skal være udstyret med mindst fire døre 

• Indstigningen skal være uden trin.  

• Vognen skal være indrettet til transport af én person i kørestol med en længde (inkl. 

bruger) på minimum 120 cm.  

Vognen skal have en sådan rummelighed, at kørestol og kunde kan placeres komfortabelt 

og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestol og kunde. I tvivlstilfælde er det 

trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

• Vognen skal være monteret med godkendt fastmonteret sliske/rampe og elektrisk spil til at 
trække kørestol og bruger med personvægt på op til 200 kg op i vognen. 

• Det godkendte elektriske spil skal ved korrekt montering fungere som fastspænding af 

kørestol under kørsel. 
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Vogntype 5 – Liftvogn 

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3). 

Krav til indretning og fastspænding 

• Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) 

på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen.  

Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres 

komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I 

tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader 

plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en 

kørestol på den pågældende tur. 

• Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører  

• Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte 

afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes 

af trafikselskabet. 

• Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.  

• Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner 

som sæderne er fastgjort i.  

• Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til 

vognbunden.  

• Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts 

sikkerhedssele. 

• Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet. 

• I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i 

vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende 

lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, 

beslag mm. 

Krav til lift 

• Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

• Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg. 

• Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). 

• Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. 

• Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 

Krav til døre 

• På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette 

håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.  

Krav til transportstol 

• Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.  

• Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. 

• Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 

• Transportstol skal være udstyret med fodstøtter. 
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Vogntype 6 – Liftvogn med trappemaskine 

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3). 

Krav til indretning og fastspænding 

• Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) 

på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen.  

Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres 

komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I 

tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader 

plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en 

kørestol på den pågældende tur. 

• Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører  

• Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte 

afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes 

af trafikselskabet. 

• Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.  

• Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner 

som sæderne er fastgjort i.  

• Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til 

vognbunden.  

• Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts 

sikkerhedssele. 

• Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet. 

• I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i 

vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende 

lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, 

beslag mm. 

Krav til lift 

• Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

• Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg. 

• Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). 

• Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. 

• Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 

Krav til døre 

• På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette 

håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.  

Krav til transportstol 

• Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.  

• Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. 

• Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 

• Transportstol skal være udstyret med fodstøtter. 
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Krav til trappemaskine 

• Trappemaskine skal benyttes til kørestolsbrugere, hvor der er mere end et trin. 

• Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. 

• Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og 

hjulbredde fra 37 til 63 cm. 

• Trappemaskinen skal have en vægtkapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og 

kørestol. 

• Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 

cm og lodret trinhøjde på op til og med 20 cm.  

• Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en 

udvendig radius på ned til 120 cm.  

• Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. 

• Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være 

en sele til rådighed til dette formål. 

• Det er leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der 

skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at 

trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt 

i åbningstiden.   

  



Trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik 
Udbud af FG7 – FlexGaranti og FV7 – FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark 

 

9 
 

Vogntype 7 – Liftvogn med trappemaskine, tripstol og dobbeltsæde 

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3). 

Krav til indretning og fastspænding 

• Vognen skal være indrettet til transport af én kørestol med en længde (inkl. bruger) på 

minimum 120 cm. 

Vognen skal have en sådan rummelighed, at kørestol og kunde kan placeres komfortabelt 

og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestol og kunde. I tvivlstilfælde er det 

trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

• Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører heraf mindst et dobbeltsæde, som 

placeres lige bag føreren. Dobbeltsæde tæller to siddepladser såfremt to personer skal være 

fastspændt under kørsel. 

• Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte 

afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes 

af trafikselskabet. 

• Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.  

• Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner 

som sæderne er fastgjort i.  

• Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til 

vognbunden.  

• Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts 

sikkerhedssele. 

• Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet. 

• I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i 

vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende 

lovgivnings krav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, 

beslag mm. 

Krav til lift 

• Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

• Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg. 

• Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). 

• Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. 

• Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 

Krav til døre 

• På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette 

håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.  

Krav til tripstol 

Alle vogne af denne type skal medbringe en tripstol. 

• Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr 

på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal 

medbringes i vognen. 

• Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 
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• Tripstolen skal være udstyret med fodstøtter. 

Krav til trappemaskine 

• Trappemaskine skal benyttes til kørestolsbrugere, hvor der er mere end et trin. 

• Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. 

• Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og 

hjulbredde fra 37 til 63 cm. 

• Trappemaskinen skal have en vægtkapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og 

kørestol. 

• Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 

cm og lodret trinhøjde på op til og med 20 cm.  

• Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en 

udvendig radius på ned til 120 cm.  

• Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. 

• Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være 

en sele til rådighed til dette formål. 

• Det er leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der 

skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at 

trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt 

i åbningstiden. 
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Vogntype 8 – Liftvogn med smitteberedskab 

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3). 

Krav til indretning og fastspænding 

• Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) 

på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen.  

Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres 

komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I 

tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. 

Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader 

plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en 

kørestol på den pågældende tur. 

• Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører  

• Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte 

afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes 

af trafikselskabet. 

• Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.  

• Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner 

som sæderne er fastgjort i.  

• Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til 

vognbunden.  

• Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts 

sikkerhedssele. 

• Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet. 

• I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i 

vognen, inkl. kørestolspladser. 
 

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende 

lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag 

mm. 

Krav til lift 

• Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

• Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg. 

• Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). 

• Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. 

• Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 

Krav til døre 

• På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette 

håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.  

Krav til transportstol 

• Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.  

• Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. 

• Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 
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• Transportstol skal være udstyret med en fodstøtte. 

Krav til beredskab 

• Med et varsel på tre hverdage skal vognen indgå i et beredskab, som skal køre med smittede 

personer. I varslingsperioden skal der etableres en fuld afskærmning mellem de forreste 

sæder og øvrige sæder. Det skal være muligt at se igennem den øverste del af afskærmningen 

og kommunikere ubesværet igennem den.  

• I perioder, hvor vognen indgår i beredskabet, skal der i vognen til enhver tid findes ubrugte 

ansigtsmasker, engangshandsker, engangssædeovertræk, samt affaldsposer.  Ansigtsmasker 

udleveres efter nærmere anvisning af trafikselskabet.  

• Samtlige chauffører på vognen skal have gennemført et éndagskursus omkring kørsel med 

smittede personer. Trafikselskabet vil indkalde til kurser løbende. Der afregnes normal 

timepris til chauffør, der deltager i kurset.  

• Vogne udfører normal flextrafikkørsel, når de ikke indgår i beredskabet. 
 


