Rullstolar och tågresor
Mått
Alla rullstolsmodeller ryms inte på tåget. 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.
Mått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:			
Måttbestämmelser för tåg 		
			 (maxmått), se dock text nedan
Totallängd:
Totalbredd:
(mätt på bredaste ställe)

mm

1 200 mm

mm

700 mm

Vikt:
kg (se nedan)

Den vikt (rullstol samt resenär) som olika järnvägsföretag kan hantera
beror på vilken typ av lyftanordning/ramp tågen är försedda med. Man
kan hantera vikter på 225 kg, i många fall mer, men för att vara helt
säker på vad som gäller för just din resa måste du kontakta det järnvägsföretag du skall åka med.
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De mått som anges gäller för nytillverkade tåg. Eftersom det finns
äldre tåg i trafik måste du ta kontakt med det järnvägsföretag du skall
åka med för att kunna vara säker på vad som gäller för din resa.
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