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Side 2  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 0  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

  

• Dæk  

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  

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info  

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

  

http://www.flextrafik.info/


 
Side 3  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 2  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

• Dæk  

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 

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Autostol 

Vognen skal medbringe autostol medmindre andet fremgår af Bilag A – Udbudte 

garantivogne. Vægtkrav til autostol fremgår af Bilag A – Udbudte garantivogne under 

”Andre særlige forhold”. Er intet angivet, skal autostolen være godkendt til børn fra 9-

36 kg. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 4  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 4  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023      

• Dæk  

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  

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser 

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

 

• Slisker/Rampe og træk  

Vognen skal være monteret med godkendt fastmonteret sliske/rampe og det skal være 

muligt at trække kørestol og bruger med personvægt på op til 200 kg op i vognen. 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 5  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 5  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

 

• Dæk  

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. 

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser  

- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører  

- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. 

 

 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 6  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

• Loftshøjde  

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm. 

 

 

• 2 sæt bespændinger til kørestole  

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding 

fastgjort til vognbunden 

 

 

• Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele 

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

 

 

• Seleforlænger 60 cm.  

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

pladser i vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

 

• Transportstol  

- I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på 140 kg. 

- Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.  

 

 

• 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. 

 
 

• 2 håndtag ved sidedørs-indstigningen  

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

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

 

  



 
Side 7  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 6  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

 

• Dæk  

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  

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser  

o Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører  

o Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. 

 

 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 8  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

• Loftshøjde  

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm. 

 

 

• 2 sæt bespændinger til kørestole  

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding 

fastgjort til vognbunden 

 

• Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele 

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

 

• Seleforlænger 60 cm.  

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

pladser i vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

• Transportstol  

o I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på  

140 kg. 

o Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.  

 

• Trappemaskine  

o Trappemaskinen skal overholde kravet om enten hjul eller larvefødder i 

overensstemmelse med kravet som fremgår for den enkle garantivogn i 

Genudbud FG 8 – Bilag 1   

o Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder 

kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske 

hjælpemidler 

o Trappemaskinen skal have en vægtkapacitet på minimum 150 kg inklusiv både 

bruger og kørestol. 

o Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. 

Der skal være en sele til rådighed til dette formål. 

o 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. 

 

• Lift 

o Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

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

o Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x 

bredde).  

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

o Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 
 

• 2 håndtag ved sidedørs-indstigningen  

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

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

  

 

  



 
Side 9  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 7  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

• Dæk  

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  

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info  

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser  

o Der skal være mindst fire siddepladser ekskl. fører heraf mindst et dobbeltsæde, 

som placeres lige bag føreren. Dobbeltsæde tæller to siddepladser såfremt to 

personer skal være fastspændt under kørsel. 

o Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. 

 

 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 10  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

• Loftshøjde  

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm. 

 

• 1 sæt bespændinger til kørestole  

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding 

fastgjort til vognbunden 

 

• Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele 

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

 

• Seleforlænger 60 cm.  

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

pladser i vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

• Tripstol  

o 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. 

o Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 

o Tripstolen skal være udstyret med fodstøtter. 

o Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. 

 

• Trappemaskine  

o Trappemaskinen skal overholde kravet om enten hjul eller larvefødder i 

overensstemmelse med kravet som fremgår for den enkle garantivogn i 

Genudbud FG 8 – Bilag 1   

o Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder 

kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske 

hjælpemidler 

o Trappemaskinen skal have en vægtkapacitet på minimum 150 kg inklusiv både 

bruger og kørestol. 

o Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. 

Der skal være en sele til rådighed til dette formål. 

o 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. 

 

• Lift 

o Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

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

o Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x 

bredde).  

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

o Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 
 

• 2 håndtag ved sidedørs-indstigningen  

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

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

 

  



 
Side 11  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 8  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen, ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

 

• Dæk  

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  

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser  

o Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører  

o Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. 

 

 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 12  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

• Loftshøjde  

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm. 

 

• 2 sæt bespændinger til kørestole  

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding 

fastgjort til vognbunden 

 

• Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele 

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

 

• Seleforlænger 60 cm.  

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

pladser i vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

• Transportstol  

o I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på  

140 kg. 

o Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.  

 

• Lift 

o Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

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

o Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x 

bredde).  

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

o Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 

 

• 2 håndtag ved sidedørs-indstigningen  

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

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

 

  



 
Side 13  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

Vogntype 9  
Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik 

inden driftsstart på FG8 Flex-Garanti 1. marts 2023  

 

• Dæk  

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 

 

• Firmanavn/logo på førerdør 

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 

Trafikselskaberne. 

 

• Tilladelsesnummer 

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. 

 

• 3 Flextrafik skilte  

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse 

med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på 

www.flextrafik.info/ 

 

• Førstehjælpskasse og brandslukker  

Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 

1 kg. 

 

• Rengøring 

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. 

 

• Håndsprit 

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

 

• Betalingsløsning  

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form 

af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA 

og Mastercard. 

 

• Antal siddepladser  

Der skal være mindst 3 siddepladser ekskl. fører. 

 

 

http://www.flextrafik.info/


 
Side 14  - Tjekliste til vognkontroller i FG8  
 

• Loftshøjde  

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm. 

 

• Hvilestol  

Vognen skal udstyres med 1 stk. godkendt hvilestol/komfortstol monteret med armlæn 

og tilhørende fodstøtte, som kan lægges ned med en vinkel på minimum 30 grader 

samt en sædebredde på minimum 50 cm. 

 

• 1 sæt bespændinger til kørestole  

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding 

fastgjort til vognbunden 

 

• Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele 

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

 

• Seleforlænger 60 cm.  

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

pladser i vognen, inkl. kørestolspladser. 

 

• Transportstol  

o I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på  

140 kg. 

o Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter. 

 

• Tripstol  

o 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. 

o Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg. 

o Tripstolen skal være udstyret med fodstøtte. 

o Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. 

 

• Trappemaskine  

o Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder 

kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske 

hjælpemidler 

o Trappemaskinen skal have en vægtkapacitet på minimum 160 kg inklusiv både 

bruger og kørestol. 

o Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. 

Der skal være en sele til rådighed til dette formål. 

o 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. 

 

• Lift 

o Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.  

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

o Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x 

bredde).  

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

o Der skal være automatisk afkørselsstop på liften. 


