
Kapittel Tema Norsk Standard, NS 11050 Bus Nordic

3 Minibuss
Det går fram av flere av punktene er unntatt 

minibuss.
Her er alle busser tatt over en lest.

3 Bussdefinisjoner
Har kun tatt med konvensjonelle busser hvor disse 

er beskrevet i resten av dokumentet.

Har tatt med dobbeldekkerbusser og høykapasitetsbusser, men disse 

er ikke komplett beskrevet i resten av dokumentet. Mer en 

opplysning om at dette finnes på markedet.

5 Kameraovervåkning
Krav, men ingen ytelseskrav så som lagringstid og 

bildekvalitet.

Klargjøres for kameraovevåking. Ved installasjon (opsjon) er det krav 

til opptakstid og bildekvalitet

5 Automatisk lydsignal ved rygging Krav til lyd ved rygging.
Krav til lyd ved rygging, men at denne skal kunne deaktiveres av 

fører.

5 Automatisk brannslukker i motorrom
Krav til automatisk brannslukker i motorrom og ved 

tilleggsvarmer.

Et mer omfattende krav med henvisning til svenske og finske 

brannforskrifter i buss.

Dørbrems Krav. Ikke eget krav.

6 Sete for passasjerer med førerhund Ikke eget krav.
Krav til at eget sete skal være forberedt bak fører. Seteputen på det 

ene sete skal være mulig å vippe opp slik at hunden får egen plass.

6 Ventilasjon- og klimakontroll kravene er ulikt utformet. kravene er ulikt utformet.

Strømuttak Avklares lokalt Krav at minst 85% av setene skal ha tilgang til ladestreøm / USB

7 Fleksområde Størrelsen i kl II busser. Størrelsen i kl. II busser.

8 Passasjertellesystem m.m. Ikke eget krav
Alle busser skal utstyres med kabelrør for montering av eventuelle 

passasjertellesystem. Forberedt for ITxPT 

10 Sjåførplass

Krav om involvering av sjåførrepresentanter. Også 

henvisning til Norsk Standard om ergonomiske krav 

til førerplassen.

Forberedt for sikkerhetsskjerm for fører.

10 Varselsystem  for parkeringspbrems Ikke eget krav. Krav om varselsystem.

Miljø og energibærere Omtale. Ingen omtale.

* Listen fra NHO Transport er ikke komplett
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