Rullstolar och bussresor
Mått
Alla rullstolsmodeller ryms inte i bussar. För att du med säkerhet ska
veta om din rullstol ryms bör du skriva upp dina rullstolsmått och jämföra dessa med kollektivtrafikens måttbestämmelser som finns i tabellen nedan. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men
kan skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om
du är osäker.
Fyll i dina uppgifter här o

Mått på min rullstol

Rullstolsmodell:		
		

Måttbestämmelser för
buss (maxmått)

Totallängd:

mm

1 200 mm

Totalbredd (mätt på bredaste ställe):

mm

700 mm

Vikt:

kg

Fästpunkter:

ja

nej

Är de markerade?

ja

nej

Rampen in till bussen har en lutning på maximalt 12 %.
Med elrullstol med styre (även s.k. skoter) får du inte åka
buss.

Fasthållning
Bussar som vanligen används i stadstrafik har särskilda rullstolsplatser som är utmärkta och som har ryggoch sidostöd. Där åker man baklänges, utan fastspänning. Observera att exempelvis trehjuliga rullstolar kan
vara instabila.

Bilden visar ett exempel
på anvisad rullstolsplats
utan fasthållning.

300 kg (stol + resenär)
(Krav vid resa
i landsbygd där
fästanordning finns)

Det finns bussar med anvisad rullstolsplats med fasthållningsanordning. Dessa bussar används vanligen i landsvägstrafik. Där det finns
fasthållningsanordningar måste rullstolen vara fastspänd vid färden.
Bussföraren hjälper dig med att spänna fast din rullstol. Fråga din
förskrivare om det är svårt att hitta fästpunkterna på din rullstol.
Där det finns bälten till passagerare ska dessa användas.
Exempel på anvisad rullstolsplats med fasthållning.
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