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Sammanfattning
En enkätstudie genomfördes bland samtliga trafikinspektörer vid Vägverket som har ett

särskilt ansvar för bilförare med funktionsnedsättningar. Enkäten bestod totalt av 37 frågor.

Svarsfrekvensensen var ungefär 90% (24 av 27 tillfrågade). Enkäten var uppdelad i fem olika

delar: allmänna frågor, remisser i samband med körkortstillstånd, yttrande i samband med

bilstödsärenden, körkortsprov och villkor, kontakter med andra myndigheter. Totalt hand-

lägger trafikinspektörerna årligen knappt 2000 ärenden som berör körkort för förare med

funktionsnedsättningar. Fördelningen mellan inspektörerna var enligt enkätsvaren mycket

ojämn och många inspektörer ansåg att de hade för få ärenden. En majoritet av inspektörerna

svarade att det fanns brister i nuvarande rutiner. Ungefär 1200 remisser vid ansökningar om

körkortstillstånd handläggs årligen. 19 av de 24 svarande angav att de upplevde svårigheter

när de bedömde en sökande. Drygt 550 tekniska yttranden görs på begäran av Försäkrings-

kassan, vilket är en fjärdedel av alla bilstödsärenden. Alla svarande var positiva till en certiu

fiering av anpassningsfirmorna. Ungefär 250 förarprov med funktionsnedsatta körkorts-

aspiranter genomförs per år. De flesta trafikinspektörerna svarade att de hade fem eller färre

prov årligen. Den nya villkorskodningen som används på körkorten upplevdes som positiv

även om man ansåg att det fanns vissa brister.. Bl.a. efterlystes mer utbildning i hur man skall
använda kodsystemet. I stort sett alla ansåg att bilprovningens besiktning av anpassade bilar

var nödvändig, men drygt hälften av inspektörerna ansåg att den var otillräcklig. Man efter-

lyste en kontroll som tar hänsyn till föraren. Svaren på frågorna om kontakterna med andra

myndigheter och anpassningsföretag visade att det fungerade genomgående bra i kontakterna
med Länsstyrelsen, till stor del bra med anpassningsföretagen medan de fungerade både bra

och dåligt med Försäkringskassan och sjukvården. På en fråga om behovet av ett nationellt
kompetenscentrum för bilförare med funktionsnedsättningar svarade 85% av inspektörerna att

de var positiva. Trafikinspektörerna menade också att de har ett behov av bättre arbetsrutiner
och mer utbildning.
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Inledning
Denna rapport ingår i projektet Testmetoder för handikappanpassade förarplatser i person-

bilar som finansierats av Vägverket Fordonsavdelningen. Uppdragsgivare vid Vägverket är

Jan Petzäll. Vägverket (VV) har idag ett överordnat ansvar för de funktionshindrades resor

oavsett transportmedel. Trots att en bil anpassas är det inte säkert att anpassningen är tillräck-

lig eller är utformad så att den optimalt passar för den enskilde föraren. Enligt de rutiner som

tillämpas idag är det inte obligatoriskt att kontrollera anpassningen tillsammans med den

förare som skall köra bilen. Det är känt att många förare med funktionsnedsättningar inskrän-

ker sitt resande på grund av att det är för ansträngande att köra trots att bilen är anpassad.

Avsikten med projektet är att påbörja utvecklingen av en generell testrutin för bilar med

handikappanpassad förarplats som tillgodoser säkerhet, funktion, komfort och trygghet för
den individuella föraren. Innan ett förslag till förändring kan läggas fram är det av vikt att

kartlägga vilka regler och rutiner som styr verksamheten idag. Denna rapport beskriver

arbetsmetoder och rutiner för de trafikinspektörer som har särskilt ansvar för förare med

funktionsnedsättningar. Uppgifterna i denna rapport har inhämtats med hjälp av en enkät.

Även anpassningsföretag och handläggare av bilstöd vid Försäkringskassan (FK) har fått

svara på liknande enkäter inom ramen för samma projekt. Resultaten av dessa undersökningar

kommer att redovisas separat. I projektet har ytterligare rapporten Regler och rutiner för
godkännande av handikappanpassade förarplatser i personbilar - med en internationell

utblick (Fulland & Peters, 1999) givits ut, som ger en översiktlig bakgrund till problem-
området.

Vi vill göra läsaren uppmärksam på några ordval som vi gjort i rapporten. Det finns många
uttryck för förare med funktionsnedsättningar, t.eX. handikappade förare, förare med funk-

tionshinder. Vissa beteckningar är rent felaktiga och vissa är mer eller mindre lyckade. Vi har

valt att genomgående använda uttrycket bilförare med funktionsnedsättningar i rapporten
eftersom vi tycker att det är en mer korrekt beskrivning av situationen. För en utförligare

redovisning se inledningen i den ovan nämnda rapporten (Fulland & Peters, 1999). Beteck-
ningen funktionshinder förekommer dock på vissa ställen i enkäten och där har det fått stå

kvar. VV använder också funktionshinder i sin dokumentation och menar då funktionsned-
sättning. I enkäten användes uttrycket körkortsprov vilket egentligen borde vara förarprov. I
rapporten används dock förarprov genomgående under det att körkortsprov har fått stå kvar i

bilagan som redovisar svaren.

Författarna vill rikta ett varmt tack till projektets referensgrupp (Jan Petzäll, Lars Holm, Allan

Sjölander, Per Dahl, Margareta Delén, alla från Vägverket, och Pelle Kölhed från RTP) och

de trafikinspektörer som har hjälpt oss genom att besvara vår enkät. En lista över de inspek-

törer som deltagit i studien finns i Bilaga 2.
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Bakgrund
Vägverkets trafikinspektörer vid förarprovskontoren spelar en mycket viktig roll i det som vi

valt att kalla för förmedlingsprocessen för bilförare med funktionsnedsättningar. Figur 1

beskriver schematiskt förmedlingsprocessen och där kan man se när trafikinspektörerna kan
bli inkopplade. För en utförligare beskrivning hänvisas till rapporten Regler och rutiner för

godkännande av handikappanpassade förarplatser i personbilar - med en internationell

utblick (Fulland & Peters, 1999). Redan vid ansökan om körkortstillstånd kommer trafik-

inspektören att bli inkopplad för att ge ett yttrande (se Bilaga 4) om den sökandes möjligheter

att köra bil och eventuellt vilket anpassningsbehov som finns. Trafikinspektörens ansvar är

först och främst inriktat mot att bedöma trafiksäkerheten. Men i många fall, speciellt om det

är en erfaren trafikinspektör, kan trafikinspektören också hjälpa till genom att ge råd om

anpassningar som inte direkt är relaterade till trafiksäkerhet. Om den funktionshindrade

körkortsaspiranten är berättigad till bilstöd kan trafikinspektören bli tillfrågad av handläg-

garen vid Försäkringskassan för att hjälpa till med att bedöma anpassningsbehov, ett så kallat

tekniskt yttrande (se Bilaga 5). Även enskilda personer med funktionsnedsättningar som vill

köra bil kan vända sig direkt till ansvarig trafikinspektör, även om detta inte är så vanligt. När

det är dags för förarprov kommer trafikinspektören åter in i bilden. Utgångspunkten för

Vägverkets direktiv om körkort för förare med funktionsnedsättningar är att protes eller

anpassning skall kompensera förarens funktionsnedsättning och att dessa förare skall bedömas

efter samman krav som alla andra körkortsaspiranter (Vägverket, 1996b). När förarprovet är
avklarat skall trafikinspektören ange de villkor som skall skrivas in på körkortet. Tidigare var

detta utformat som en särskild villkorshandling som alltid skulle kunna visas upp tillsammans

med körkortet, men idag används ett kodsystem som anger vilken funktionsnedsättning

föraren har och vilken anpassning som krävs i bilen (Vägverket, l996a, 1998, 1999). Detta

system infördes under 1996 i samband med övergången till de nya EU-körkorten. Trafik-

inspektörerna kan också bli inkopplade för att bedöma om en förarplatsanpassning stämmer
överens med förarens behov.
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Figur 1 Schematisk beskrivning av processen från körkortsansökan till avklarad körkorts-
utbildning och anpassad bil.
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Metod

Kontakt

Det finns ett knappt 30-tal trafikinspektörer spridda över landet som har ett särskilt ansvar för

körkortsärenden för förare med funktionsnedsättningar. Med hjälp av Vägverkets förarprovs-

avdelning i Borlänge identifierades dessa. Enkäterna tillsammans med ett följebrev som för-

klarade syftet med enkäten skickades ut per post och en påminnelse gjordes per telefon till

dem som inte svarade inom angiven tid.

Enkätutformning

Enkäten var uppdelad i följ ande fem delar enligt följ ande:

I. Allmänna frågor som berör handläggning av körkorts-/bilstödsärenden (även
remisser och yttranden) som berör förare med fysiska funktionshinder.

II. Remisser i samband med ansökan om körkortstillstånd. Dessa frågor berör främst

arbetsrutiner och vilka krav som trafikinspektörerna ställer på undersökning av den

sökande.

IH. Anpassning och bilstöd. Statistik över tillfrågningar om fordonsval, anpassningar

etc., och krav som trafikinspektörerna ställer på anpassningsfirmorna.

IV. Körkortsprov, villkor och kontroll av anpassningen.

V. Kontakter med myndigheter. Trafikinspektörerna tillfrågas om hur relationerna till

övriga myndigheter och instanser fungerar i samband med körkorts-/bilstödsärenden.

Enkäten bestod sammanlagt av 37 frågor. Enkäten utformades vid VTI med stöd av projektets

referensgrupp. Enkätutformningen speglar i stort processen från ansökan om körkortstillstånd
till avklarat förarprov och anpassad bil. För schematisk beskrivning av denna förmedlings-

process, se Figur 1.
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Resultat

Resultatet av enkätsvaren finns redovisade i Bilaga 1. Där kan man också läsa de fria

kommentarer som gjordes i samband med vissa frågor. I denna del av rapporten redovisas
enkätsvaren mer överskådligt och sammanfattande.

Svarsfrekvens

Totalt 27 trafikinspektörer identifierades via Vägverket centralt. Tre av dessa kom inte in med
svar; av dessa var en sjuk och en hade gått i pension. Svarsfrekvensen blev således 92% (24
av 26) om den pensionerade trafikinspektören inte räknas med.

Del I. Allmänna frågor som berör handläggning av körkorts-/bilstödsärenden (även
remisser och yttranden) som berör förare med fysiska funktionshinder

De tillfrågade trafikinspektörerna hade i medeltal handlagt körkorts-/bilstödsärenden i 9,4 år,

som mest i 25 år och som minst i 1,5 år. Antalet ärenden som i genomsnitt handlades per år
var ca 74 (se vidare Figur 2). Om man summerar antalet ärenden för alla inspektörer som

svarade finner man att totalt ca 1770 ärenden handlades per år. Om man utgår ifrån att de tre

som inte svarade på enkäten hade ett genomsnittligt antal ärenden (74) blir det totala antalet

ärenden knappt 2000. Med ärenden avses i detta fall alla typer av ärenden; remisser, yttranden

och förarprov. Av svaren kunde två ungefär lika stora grupper av inspektörer identifieras: de

som hade upp till 40 ärenden/år (46%) och de som hade mellan 40 och 200 ärenden/år (54%).

Ytterligare visade det sig att över 50% av alla ärenden kom från Malmö och Göteborgs-
regionen. Alla tillfrågade svarade på dessa frågor.
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Figur 2 Fördelning av antalet ärenden på trafikinspektörerna per år.

Av de svarande tyckte 52% (12 av 23) att antalet ärenden per år var lagom, dessa hade i

medeltal 84 ärenden/år, och 48% (11 av 23) tyckte att de var för få och dessa hade i medeltal
64 ärenden/år (se Figur 3). Inom grupperna var emellertid standardavvikelsen 53 respektive

79, varför osäkerheten i medelvärdena var mycket stor. Ingen av de svarande ansåg att antalet
ärenden var för många. En vanlig kommentar till dessa svar var att det är svårt att få rutin i
arbetet när antalet ärenden är för lågt.
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Figur 3 Trafikinspektörernas inställning till antalet ärenden.

Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för kökort (VVFS 1996:200) ansågs ge viss

vägledning vid handläggning av körkortsärenden. 16 av 22 (alla 24 svarade inte på denna

fråga) ansåg att dessa direktiv gav tillräcklig ledning, 5 tyckte däremot inte det. Andra rikt-

linjer som tillämpades var SOFS 1984:31 Råd och stöd, VVFS 1998:78, kökortslagen SFS

1998:488 och körkortsförordningen 1998:980 (12§ p 4 - 5). För Övrigt värderades egen
erfarenhet, kontakt med kollegor och sunt förnuft högt. ,

AV 19 svarande ansåg alla att det fanns brister i rutinerna för handläggning av bilstöds-

ärenden. Kritiken berörde bland annat att handläggningen av bilstöd inte tog hänsyn till

individuella behov, att olika försäkringskassor handlade ärenden olika, men framför allt att

det inte fanns några utarbetade rutiner som styrde upp arbetet inom och mellan Vägverket och
Försäkringskassan.

Del II. Remisser i samband med ansökan om körkortstillstånd

Antalet remissärenden från Länsstyrelsen var i medeltal 46 per trafikinspektör grundat på 22

svar. Se vidare i Figur 4. Det totala antalet remissärenden var enligt svaren ungefär 1000 och

ytterligare ungefär 200 om man räknar med att de två som inte svarade på frågan och de två

som inte svarade på enkäten hade ett genomsnittligt antal ärenden. Således skulle man kunna
uppskatta antalet remissärenden per år till 1200., Det sammanlagda antalet remisser i Malmö

och Göteborgsregionen uppgick till drygt 40%. I samband med dessa remisser hade 22 av 24
trafikinspektörer tillgång till läkarutlåtande, som dessutom en majoritet (18 av 23) av inspek-
törerna ansåg vara väsentliga för att kunna bedöma en sökande vid ett remissärende.
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Figur 4 Fördelningen av remissärenden på trafikinspektörerna per år.
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Alla trafikinspektörer svarade att de brukade träffa den sökande personligen vid ett remiss-

ärende från Länsstyrelsen. 21 av 24 svarade att de brukade testa den sökande för att kunna

bedöma dennes begränsningar och möjligheter. Dessa test gick oftast ut på att bedöma styrka

och rörlighet i armar och ben. Man gjorde således ingen omfattande undersökning av den

sökande. De flesta (18 av 23) svarade att de inte brukade kräva att den sökande skulle testas

av någon annan instans i samband med ett remissärende från Länsstyrelsen. Ungefär lika

många (19 av 24) ansåg att det kunde vara svårt att bedöma en sökande på remiss. I de fall de

brukade ta hjälp av någon vände de sig framförallt till kollegor, anpassningsföretag och

läkare.

  
22%

Brukar testa Kräver att annan Anser att det kan Vara

instans testar svårt att bedöma en

sökande.

   

Figur 5 Trafikinspektörernas testrutiner i samband med remissärende från Länsstyrelsen.

Del III. Anpassning och bilstöd

Flertalet trafikinspektörer angav att de blev konsulterade i regel mindre än 40 gånger per år (i

medeltal ungefär 21 ggr per år) vid val av fordon. En trafikinspektör angav att han konsulte-
rades så mycket som 175 ggr/år. Totalt, summerat över de 22 svaranden var antalet fordons-
konsultationer ungefär 450. Det genomsnittliga antalet tekniska yttranden beställda av FK var

något större; 25 per år. På denna fråga var det 20 som svarade. Om man summerar de 20

svaren så finner man att ungefär 500 gånger per år konsulterades trafikinspektörer för att
bedöma val av fordon respektive behov/offerter (tekniskt yttrande). Om man tar hänsyn till

dem som inte svarade på frågan så finner man att det totala antalet borde ökas med mellan 50
och 100 ärenden. Några av dem som inte svaradepå frågan har uppgett att de totalt hade
mycket få ärenden under del I. Således kan det totala antalet tekniska yttranden till Försäk-
ringskassan skattas till mellan 550 och 600. Siffran är dock något osäker eftersom det var

stora variationer mellan olika inspektörer. När det gällde tekniska yttranden visade det sig att
Malmö och Göteborg stod för mer än 60% av det totala antalet. Även personer med funk-

tionsnedsättningar samt sjukvården och anpassningsfirmor angavs ha begärt bedömningar av
anpassningsbehov/offerter, men i betydligt mindre omfattning än Försäkringskassan (se

Tabell 1). Mest förfrågningar fick man av personer med funktionsnedsättningar. Totalt sett
kom den övervägande andelen frågor från Försäkringskassan (över 50%).
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Tabell 1 Fördelning av årlig efterfrågan av bedömning av anpassningsbehov och anpass-

ningsofferter för olika kategorier.

        

Kategori Medel Max Min Antal svar

Försäkringskassan 25,1 175 0 20

Förare med funktionsnedsättning 8,4 5 0 21

Sjukvården 6,0 38 0 21

Anpassningsföretag 5,0 25 0 21

Andra 9,3 1 8 5 3

 

18 av 21 svarande ansåg att det'kunde vara svårt att bedöma anpassningsbehov och anpass-

ningsofferter. För att få stöd diskuterade trafikinspektörerna med kollegor, körskolor, sjuk-

vården och den sökande. Nästan 80% svarade att de ställde krav på anpassningsfirmornas

arbete och vilka komponenter och detaljer som användes vid anpassningen, se Figur 6. Bland

de krav som inspektörerna ställde kan nämnas att all utrustning skulle vara godkänd i Sverige,

att inspektören efter anpassningen själv fick möjlighet att testa utrustningen med kunden, och

att reglage om möjligt skulle placeras så att risken för skador vid en eventuell krock skulle
vara så liten som möjligt. Av de 18 svarande angav endast sju att de ställde krav på att få

besked om eventuella förändringar som gjordes i anpassningen jämfört med den ursprungliga

Oofferten, se Figur 6.

  
Ställer krav på arbete och Ställer krav på besked

komponenter om förändringar

Figur 6 Omfattningen av i vilken grad trafikinspektörerna ställer krav på anpassningsfirmor-

nas arbete.

Alla de 20 som svarade på frågan angående krav på en certifiering/ackreditering av verkstäder
som får utföra fordonsanpassningar, var positivt inställda! Endast 2 av 20 svarande svarade att

de brukade kräva att anpassningsföretagen skulle testa/mäta t ex styrka i armar, förflyttnings-
tid, reaktionstid i samband med förarplatsanpassningar. Detta kan jämföras med den andel
trafikinspektörer, 87%, som sj älva brukade testa den funktionshindrade i samband med

remissärende, Figur 5. Man kan dock konstatera att den form av test som inspektörerna gör är
ganska enkel, De funktionsnedsättningar som ledde till testning/mätning var t.ex. muskel-

svaghet. Denna fråga kommenteras i ett fall av att en sådan mätning/testning endast kunde ske
om den funktionshindrade ställde upp frivilligt. De test som kunde utföras var mätning av

styrka i armar och ben, möjlighet att sköta reglage etc. 18 av 20 svaranden ställde inga krav

på testning.

Del IV. Körkortsprov, Villkor och kontroll av anpassning

Varje trafikinspektör utförde i medeltal 10,6 förarprov med funktionshindrade körkorts-

aspiranter per år. När man summerar antalet angivna förarprov så finner man att det genom-

fördes drygt 250 förarprov per år med förare med funktionsnedsättningar. Om man inkluderar

de två som inte svarade på enkäten så borde antalet öka med ett tjugotal förarprov. Om man
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jämför Malmö och Göteborg med Övriga, på samma sätt som ovan finner man att när det

gäller förarprov så gjordes endast 11% av alla förarprov av dessa inspektörer. Se vidare Figur

7 för fördelning av utförda förarprov på trafikinspektörer. Samtliga 24 inspektörer svarade på
denna fråga.

 

Fördelning av utförda förarprov på

trafikinspektörer
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Figur 7 Fördelning av utförda förarprov på trafikinspektörerna.

På de nya EU-körkorten skall trafikinspektören med en kod ange vilken/a eventuella funk-

tionsnedsättningar innehavaren har och vilken typ av anpassning som skall finnas i bilen

VVFS 1996: 193 (Vägverket, 1996a, se även Bilaga 3). I stort sett alla (96%) av trafikinspek-

törerna ansåg att detta är ett bra system. Det fanns kommentarer, både positiva och negativa, i

samband med denna fråga. Som exempel kan nämnas att man tyckte att det var positivt att

körkortsinnehavaren inte behövde den särskilda villkorshandlingen, men det var negativt att

koderna inte var täckande. 87% (21 av 24) tyckte att koderna var enkla att använda, 13% (3 av
24) ansåg dock att det var svårt. Samtliga svarade på dessa frågor.

Trafikinspektörer kan bli inkopplade för att bedöma en fordonsanpassning tillsammans med
den förare som bilen anpassats till. Sådana fall kan förekomma vid komplicerade anpass-
ningar och funktionsnedsättningar, vid leverans av fordonet, när anpassningen är klar och vid
bilbyte. Rent generellt varierade fallen mycket då trafikinspektörer blev inkopplade. Vid till-
frågan om vilka kriterier som användes vid bedömning av en fordonsanpassning i förhållande

till den funktionshindrades behov, åberopades i de flesta fall vikten av förarens tillgänglighet
till bilen, trafiksäkerhet och komfort.

Ungefär sju av tio (68%) svarade att det ingick praktiskt körprov när en bedömning gjordes av
en fordonsanpassning, under det att övriga 32% svarade att det inte ingick, se Figur 8. Endast

mindre än en tredjedel (31%) av de som genomförde praktiskt körprov svarade att de proto-

kollförde körprovet. Endast 9 av 22 (43%) svarande brukade följa upp hur fordonsanpass-
ningar fungerade, 12 gjorde det inte, se Figur 8. De som följde upp gjorde det i regel inom ett

par månader.
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Inkluderade praktiskt Följde upp
körprov fordonsannassningar

Figur 8 Schematisk bild över andelen trafikinspektörer som inkluderade praktiskt körprov vid

anpassningsbedömning, respektive följde upp fordonsanpassningar. ' '

En fråga berörde bilprovningens besiktning av anpassade bilar. Det förkommer två typer av

besiktning, dels en registreringsbesiktning som skall göras med i princip alla ombyggda eller

anpassade bilar och dels den årliga kontrollbesiktningen. Det som avsågs här var den obliga-

toriska registreringsbesiktning som skall göras för att godkänna den ombyggda bilen. Trafik-

inspektörerna fick svara på om de dels tyckte att besiktningen var nödvändig eller onödig och

dels om den var tillräcklig eller otillräcklig. 21 av 22 svarande (95%) ansåg att bilprovningens

besiktning av anpassade bilar var nödvändig, 8 av 14 svarande (57%) svarade att besiktningen
var otillräcklig. I kommentarerna efterlystes i de flesta fall en noggrannare kontroll av

anpassningens funktion i förhållande till föraren.

Del V. Kontakter med andra myndigheter

Den sista delen av enkäten tog upp frågor som berörde kontakterna med andra myndigheter

och anpassningsföretagen. Resultatet presenteras i Figur 9. Kontakterna med Länsstyrelsen
ansåg man i huvudsak fungerade bra (54%) eller mycket bra (38%). När det gällde Försäk-

ringskassan var resultatet något annorlunda; 36% av de trafikinspektörer som svarade ansåg

att kontakterna fungerade bra, 23% dåligt och 14% mycket dåligt. Alltså ungefär lika ofta bra
som dåligt. Kontakterna med bilanpassningsföretag ansågs i huvudsak fungera bra (57%) eller

varken bra eller dåligt (30%). Således en övervikt åt det positiva när det gäller dessa kontak-
ter.
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Figur 9 Trafikinspektörernas bedömning av hur kontakterna med Länsstyrelsen (LST),

Försäkringskassa (FK), Fordonsanpassare och Sjukvården fungerade.
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25% anser att kontakten med sjukvården fungerade bra, 38% varken bra eller dåligt och 28%

dåligt. Situationen liknade den för Försäkringskassan med både bra och dåliga erfarenheter,
men med den skillnaden att för det mesta fungerade det varken bra eller dåligt.

En fråga tog upp ett eventuellt behov av ett nationellt kompetenscentrum för bilförare med

funktionsnedsättningar. Detta diskuteras också i den tidigare nämnda rapporten om regler och

rutiner för personbilar med anpassad förarplats (Fulland & Peters, 1999). De allra flesta

(85%) trodde att det fanns ett behov av ett kompetenscentrum i Sverige, dit personer med

funktionsnedsättningar kunde vända sig för att få stöd och hjälp när det gäller deras möjlig-

heter att köra bil sj älva. Den allmänna åsikten var att ett sådant centrum skulle höja kvaliteten

på bedömning av funktionshindrade personers möjligheter att köra bil, snabba upp handlägg-
ningen och förenkla för målgruppen. Farhågor rörde bland annat centraliseringen av expertis

på området till en ort.

På frågan om det saknas något som skulle kunna underlätta handläggningen av bilstöds-

ärenden, svarade de tillfrågade bland annat att de saknade fastställda arbetsrutiner som regle-

rade arbetet inom och mellan Vägverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, anpassnings-

firmor och sjukhus. Dessutom fanns önskemål om fortbildning inom handikappanpassning

och utrustning för att bedöma den sökandes möjligheter att hantera olika reglage.
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Diskussion

Del I. Allmänna frågor som berör handläggning av körkorts-/bilstödsärenden (även

remisser och yttranden) för förare med fysiska funktionsnedsättningar

Utifrån enkätsvaren handläggs det ungefär i genomsnitt 74 bilstöds/körkortsärende per år och
trafikinspektör. Med ärenden avses följ ande:

1. Bedömning av den sökandes möjligheter att köra bil och villkorsformulering för kör-

kortsinnehav. (Obligatoriska remissärenden från Länsstyrelsen i samband med
ansökan om körkortstillstånd.)

2. Bedömning och eventuellt uppföljning av val av fordon, anpassning, anpassnings-

behov och anpassningsofferter vid bilstödsärenden. (Tekniskt yttrande som efter-

frågas av Försäkringskassan, men även liknande frågor från andra Lex. anpassnings-
firmor, personer med funktionsnedsättningar)

3. Genomförande av förarprov

Summan av alla ärenden som handläggs av dem som svarat på enkäten blev ungefär 1770 per

år, vilket skulle betyda att det i Sverige handläggs cirka 1900 ärenden årligen om man inklu-

derar dem som inte svarade på enkäten. Av svaren kan man identifiera två ungefär lika stor

grupper av inspektörer de som har fler än 40 ärenden/år (11 av 24, 46%) och de som har

mellan 40 och 200 ärenden/år (13 av 24, 54%). I gruppen med många ärenden finner man

främst orter i södra delen av Sverige och storstadsregionerna. Det är anmärkningsvärt att över

50% av alla ärenden kommer från Malmö eller Göteborgsregionen. Hälften av trafikinspek-

törerna ansåg att antalet ärenden var för litet och den andra hälften tyckte att antalet var

lagom. Resultaten visar inte på att de som anser att antalet är för få har mindre ärenden än de
som anser att antalet är lagom. Om man beaktar resultaten från de övriga delarna i enkäten

kan man finna att ärendena verkar fördela sig på följ ande sätt: ungefär 1000 körkortstill-
ståndsärenden (LST), 500 bilstödsärenden (FK) och 250 förarprov (VV).

Hela 73% (16 av 22) ansåg att Vägverkets föreskrifter om medicinska krav är tillräckliga vid
handläggning av körkortsärenden. Det allmänna intrycket är att trafikinspektörerna litar till
sitt sunda förnuft, erfarenheter och kontakter mer än föreskrifter och förutbestämda rutiner.
Alla verkar dock vara medvetna om brister i arbetsrutinerna och påpekar detta. I vissa fall
upplevde sig en del inspektörer som till och med övergivna och kan inte leva upp till de krav
de sj älva vill ställa. För att de ska kunna utföra sina åtaganden verkar det vara viktigt att ha

god kontakt med yrkeskollegor med erfarenhet. Detta kommer fram främst hos dem som har

få ärenden och har långt till storstadsregionerna.

Antalet ärenden spelar en avgörande roll för att bygga upp rutin och erfarenhet. För att
underlätta för dem som har få ärenden borde man se till att dels erbjuda utbildning, bygga upp

ett nätverk och att anpassa arbetsrutinerna. Resultatet pekade också på att det kan vara väl värt
att på prov inrätta ett kompetenscentrum. Ett steg i rätt riktning har tagits i och med att man

tillsatt en samrådsgrupp för bilstödsärenden inom Vägverket som leds av förarprovs-avdel-
ningen i Borlänge. Slutligen är det anmärkningsvärt att ingen ansåg att antalet ärenden var för

stort, inte ens de som handlägger 200 ärenden per år. Detta ger en fingervisning om värdet av

att ha tillräckligt många ärenden.
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Del II. Remisser i samband med ansökan om körkortstillstånd

Totalt handlägger de svarande trafikinspektörerna ungefär 1000 remisser i samband med

ansökningar om körkortstillstånd per år. Det innebär att man skulle kunna uppskatta det totala

antalet remissärenden i Sverige till ungefär 1200 per år. Vid remissärenden från Länsstyrelsen

i samband med ansökan om körkortstillstånd ska trafikinspektören bedöma den sökandes

möjligheter att köra bil, och även beskriva vilka villkor som skall gälla i det fall körkortstill-

stånd beviljas. Vissa inspektörer angav också enpreliminär villkorskod som senare skall

skrivas in på körkortet. Exempel på yttrande från ett av Vägverkets förarprovskontor finns i

Bilaga 4. I samband med ansökan om förnyat körkort måste trafikinspektören ange lämplig

villkorskod och då kan frågan komma upp om man skall ta bort tidigare A-behörighet (Mc

behörighet). Tidigare gavs även A-behörighet när man utfärdade B-körkort men så är inte

fallet längre. Vid förnyelse händer det att trafikinspektören vill att A-behörigheten skall tas

bort om det inte är relevant att behålla den. För detta syfte har man tagit fram en blankett där

körkortsinnehavaren begär att A-behörigheten skall ogiltigförklaras (se Bilaga 4). Den

kunskap som formellt behövs vid en bedömning av om körkortstillstånd skall utfärdas eller ej

delas mellan medicinsk (läkarutlåtande) och trafiksäkerhets (remissyttrande) expertis. Tyvärr

verkar det som om någon tätare kommunikation inte förekommer mellan respektive

kompetensområde. Detta styrks också av resultat på frågan om kantakterna med sjukvården.

Det finns troligtvis också behov tidigt i processen av annan kompetens tex. utbildning och

anpassningsteknik. Idag är det nog så att trafikinspektören i de flesta fall tar ansvar även för

denna kompetens. Trafikmedicinsk expertis finns (t.ex. TMC Huddinge och Vägverkets
Trafikmedicinska råd) men det är inte alltid denna utnyttjas. Här är ett område som skulle

kunna förbättras med hjälp av någon form av nationellt kompetenscentrum.

I samband med ett remissärende angav alla trafikinspektörer att de brukar träffa den sökande

personligen, och alla trafikinspektörer utom en brukar testa eller kräver att annan instans ska

testa den sökande (främst test av styrka och rörlighet). Den enda trafikinspektör som anger att

ingen testning av den sökande sker har ca 10 remissärenden per år. Han är också den som har
arbetat kortast tid som trafikinspektör. Detta kan tyda på att det saknas klara direktiv för hur

man skall gå till väga. Dessutom skall man betänka att de eventuella test som görs ofta är
mycket enkla. Det bästa är naturligtvis om man kan låta den sökande göra ett körtest. I vissa
fall gör en del inspektörer körtest men inte alltid. Man kan också fundera på om den modell
som man använder i t.eX. USA med sk. driver rehabilitation centers skulle kunna tillämpas
i någon form i Sverige. Vid ett driver rehabilitation center görs en bedömning inklusive

körtest av en sökande och flera kompetenser är inblandande. Bedömningen resulterar i en

specifikation av anpassningsbehov. Tyvärr är dessa ofta utformade så att man i specifika-
tionen anger tillverkarspecifika anpassningar och inte funktionskrav. Funktionskrav vore att
föredra eftersom detta underlag då kan användas av Försäkringskassan eller den blivande

föraren vid offertförfrågan. Man kan få en idé om hur det skulle kunna se ut om man tittar på

de yttranden som finns i Bilaga 4 men arbetet skulle kunna underlättas om man använde ett
standardiserat formulär.

Frågan är också hur många körkortstillstånd det utfärdas som inte leder fram till körkort och

hur många som får avslag som skulle kunna köra med rätt anpassning? Det finns inget test

som med 100% säkerhet kan användas för att bedöma om en person med funktionsnedsätt-
ningar kommer att klara av att köra, och i vissa fall kan det vara motiverat att låta den

enskilde individen få prova för att sj älv kunna konstatera att det inte går att köra. Frågan är

således inte enkel men det finns säkerligen en hel del som skulle kunna göras för att förbättra

situationen. I samband med fordonsanpassningen brukar, enligt svaren, två av tjugo trafik-
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inspektörer kräva att anpassningsfirman testar den sökande. Detta test måste emellertid vara

frivilligt från den sökandes sida, enligt en trafikinspektör. Det är ju klart att det eventuella test

som en anpassningsfirma gör skall fylla syftet att ge ett bättre underlag för att fastställa

anpassningsbehovet. Syftet skall ju inte primärt vara att bedöma om en person kan köra eller
ej, detta skall ha bedömts i samband med utfärdandet av körkortstillstånd.

De flesta inspektörer ansåg att det kan vara svårt att bedöma en sökande och att ett läkarut-

låtande är väsentligt för att kunna göra denna bedömning. Ifall det är svårt att bedöma en

sökande vänder sig den handläggande trafikinspektören främst till kollegor, anpassningsföre-

tag och läkare. Att det anses så viktigt med läkarutlåtande och kontakter med kollegor, sjuk-
vård m.fl. kan tyda på bristande riktlinjer, utbildning i handikappärenden och avsaknad av

standardiserade arbetsrutiner. Det är inte bra att korrekta bedömningar till så stor del är bero-

ende av lång erfarenhet, eftersom det innebär att oerfarna handläggare löper en stor risk att

utföra mindre kvalificerade bedömningar. Den erfarenhet som inspektörerna kan tillgodogöra
sig beror självklart på antalet remissärenden, och enligt enkätsvaren är fördelningen av ären-

den mycket ojämn. De flesta har mindre än 50 remissärenden per år, men det finns även

enstaka inspektörer som har fler än 120 remissärenden. Det är troligt att ett kompetens-
centrum skulle kunna ha en stor betydelse vid bedömningar i samband med körkortstillstånd.

Vilken roll ett kompetenscentrum skulle kunna få beror på vilken organisation man väljer för

förmedlingsprocessen i framtiden. Ett kompetenscentrum förutsätts ha expertkompetens inom
följande områden: (trafik)medicin, paramedicin, trafiksäkerhet, utbildning, anpassningsteknik,

ergonomi, ekonomi och juridik. Sammantaget handlar det om cirka 1000 körkortstillstånds-

ärenden per år och antalet beviljade bilstöd är ungefär 2000 per år. Ett väl utbyggt och

bemannat centrum skulle kunna klara av denna volym. Nackdelen med detta kan vara att
kunderna kan få åka långa sträckor beroende på var de bor. Detta kan motverkas av att man

skulle kunna få en snabbare handläggning pga. att man har tillgång till all expertis samtidigt.

En annan modell skulle kunna vara att kompetenscentrumet bara tar hand om de mest kompli-

cerade fallen och resten löses lokalt. I det fallet skulle kompetenscentrumet dels fungera som
rådgivare till bl.a. de regionala trafikinspektörerna och dels kunna svara för utbildning och

informationsspridning inom kompetensområdet. Man kan också tänka sig att om man utökar

uppdraget för ett kompetenscentrum så att det arbetar mer generellt med mobilitetsfrågor för

personer med funktionsnedsättningar så kommer kundunderlaget att vara större, och då kan

det eventuellt finnas plats för flera centrum. Detta är en fråga som behöver utredas vidare.

Del III. Anpassning och bilstöd

I samband med handläggning av beviljat bilstöd kan Vägverket konsulteras för att bedöma val

av fordon och anpassningsbehov/anpassningsofferter. Vid förfrågan från Försäkringskassan
gör trafikinspektören ett sk. tekniskt yttrande.. Exempel på hur dessa kan se ut framgår av

Bilaga 5. Enligt enkätsvaren konsulteras de svarande trafikinspektörerna totalt ungefär 500

per år av Försäkringskassans handläggare. Totalt i landet skulle man kunna uppskatta, om
man inkluderar de inspektörer som inte svarade på enkäten, att det görs ungefär 575 förfråg-

ningar per år. Även anpassningsfirmor, sjukvården och personer med funktionsnedsättningar

vänder sig till inspektörerna för att få hjälp. Försäkringskassan får numera oftast betala för
dessa tjänster. Rutinerna varierar dock mellan regionerna. T.ex. i Göteborg får Försäkrings-

kassan betala cirka 400 kr/timme plus eventuella resekostnader. I vanliga fall brukar man
fakturera ungefär två timmar. Enligt Riksrevisionsverkets utredning (RRV, 1999) tog Försäk-
ringskassan kontakt med vägverket vid beslut om anpassningsbidrag endast i 475 av 1910 fall

16 VTI notat 65- 1999



1997, vilket är mindre än vad som kommer fram i denna undersökning. RRVs siffror grundar

sig på Vägverkets diarium och borde stämma. Skillnaden kan dels bero på att de som svarade

på enkäten ombads att uppskatta antalet ärenden per år och inte ett specifikt år och dessutom

beviljades det något färre antal bilstöd under 1997 jämfört med förgående år. Dessutom kan

det vara så att antalet tekniska yttranden har sjunkit pga. att man numera i större utsträckning

tar betalt för dessa. I RRVs utredning visade det sig i också att Vägverkets roll i bilstödsären-

den varierade kraftigt mellan olika orter. Hela 70% av de 475 fallen ovan kom från Vägver-

kets kontor i Malmö och Göteborg medan endast i åtta fall av 473 beslut i Stockholm var

Vägverket inkopplat. Samma tendens kom fram i denna undersökning där drygt 60% av de

tekniska yttrandena gjordes i Malmö eller Göteborgs regionen. Det är anmärkningsvärt att

trafikinspektörens bedömning inte utnyttjas i högre grad då Vägverkets uppgift i bilstöds- och

körkortsärenden inte minst är av trafiksäkerhetsmässig karaktär. De lokala skillnaderna är

också anmärkningsvärda.

Resultatet visar att hela 18 av 21 inspektörer ansåg att det kan vara svårt att bedöma anpass-

ningsbehov/anpassningsofferter, och för att få stöd diskuterar trafikinspektörerna med kolle-

gor, körskolor, sjukvården och den sökande. Liksom tidigare blir bedömningen främst knuten

till erfarenhet och kontakter i stället för till utarbetade direktiv och rutiner. Men det kan också

vara svårt att tolka anpassningsofferter. Ett sätt att underlätta bedömning och jämförelse

mellan olika offerter kan vara att införa regler för hur en offert skall ges och använda en
enhetlig blankett för offerter. Förslag till detta diskuteras i rapporten om regler och rutiner

(Fulland & Peters, 1999).

Drygt tre fjärdedelar av trafikinspektörerna ställer krav på bland annat utrustningen i anpas-

sade bilar och hur den monteras. Till viss del bekymrar man sig om den passiva säkerheten

vilket också kommer fram i svar och kommentarer. Enligt enkätsvaren ställs olika krav på
olika orter, och i vissa fall ställs inga krav alls. Det gör att funktionshindrade förares möjlig-

heterna att få en mer eller mindre trafiksäker och lämplig (ur förarens perspektiv) bil kan vara
olika på olika orter i Sverige. Om förändringar görs i den ursprungliga anpassningen, är det
endast två tredjedelar av trafikinspektörerna som ställer krav på att få besked om föränd-
ringen, vilket innebär att trafikinspektörens krav och rekommendationer skulle kunna kring-

gås. Ett sätt att styra upp detta är att införa någon form av reglerad leveranskontroll som har

till syfte att kontrollera att förarens funktionsnedsättning harkompenserats och att bilstödet
har lett fram till en säker och trygg mobilitet. Detta diskuteras ytterligare i rapporten om
regler och rutiner (Fulland & Peters, 1999) men kommer även att tas upp i det fortsatta arbetet
i projektet. Det är intressant att alla svarande trafikinspektörer var positivt inställda till en

certifiering/ackreditering av verkstäder som får utföra handikappanpassningar. Detta verkar

vara genomgående till och med bland anpassningsföretagen. Detta borde resultera i förslag till
förändringar och det är anmärkningsvärt att det inte framförs som åtgärdsförslag i RRVs

utredning (RRV, 1999).

Del IV. Körkortsprov, villkor och kontroll av anpassning

Ungefär 250 förarprov med funktionshindrade körkortsaspiranter utförs per år enligt enkät-

svaren. Enligt Vägverkets körkortsregister fanns det, i december 1998, totalt 17736 kör-

kortsinnehavare med villkorshandling. Uppgifter om hur många körkort med villkorskoder
som utfärdas per år finns inte tillgängliga i dagsläget. Trafikinspektörerna hade i medeltal ll

förarprov per år, i regel 5 eller färre, några har ungefär 20, och en har drygt 80 (se Figur 7).
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Antalet förarprov varierar således mycket mellan olika trafikinspektörer, vilket ger dessa olika

mycket erfarenhet. Ytterligare en intressant observation är att de inspektörer som gör många

remissyttranden och tekniska yttranden inte hade så många förarprov. Kanske berodde detta

på att andra inspektörer tar hand om förarproven. I varje fall tycks detta tyda på att det inte

alltid är den inspektör som får hand om en förare eller blivande förare med funktionsnedsätt-
ning som kommer att följa denna person hela vägen, vilket kan vara olyckligt inte minst med

tanke på att det är viktigt för inspektörerna att skaffa sig erfarenhet. Generellt är det också värt

att påpeka att vissa funktionsnedsättningar kan ge mycket speciella problem, t.ex. CP-skador.

För att kunna bedöma förare som har dessa funktionsnedsättningar krävs det lång erfarenhet.
Det kan vara svårt att få tillräcklig erfarenhet om man har för få förarprov. Det ställs väl

specificerade krav vid förarprovgenerellt för alla körkortsaspiranter. Dessa gäller även för

funktionshindrade förare, men vilka möjligheter har egentligen trafikinspektören att avgöra

om kraven uppfylls? Samma krav för alla, men olika metoder att undersöka? Är kraven i

förarproven utformade efter de problem som personer utan funktionsnedsättningar kan ha?

Borde förarproven vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning föraren har? Troligtvis
finns det risk för både för sträng och för mild bedömning av körkortsaspiranter med

funktionsnedsättningar. Stor erfarenhet finns både hos trafikinspektörer och utbildare men
tyvärr är litet dokumenterat av denna erfarenhet. Här finns det behov av insatser.

När det gäller körkort så finns det ett EU-direktiv (EEC 91/439) som beskriver kraven för

EU-anpassade körkort som numera gäller i Sverige. Direktivet beskriver olika typer av

körkortsklasser (A,B, C, D, E) och vilka krav som skall ställas vid ett förarprov. Dessutom

ställer man upp ett antal medicinska krav. I princip ställer man samma krav som i VVFS

1996:200 med avseende på rörelsehinder. Det vill säga att körkort skall inte utfärdas till en

person med funktionsnedsättningar om det finns risk för att rörelsenedsättningen kan medföra

fara med avseende på möjligheterna att köra bil. Undantag ges dock för körkort grupp 1 (A,

B, BE) under förutsättning att kompetent medicinsk myndighet utfärdar ett intyg baserat på

test/bedömning av personens möjligheter att köra med protes eller anpassad förarplats. Det

måste också framgå av intyget vilken form av anpassning som krävs för att inte äventyra

trafiksäkerheten. Om funktionsnedsättningen är progressiv måste det regelbundet kontrolleras

att föraren kan köra den anpassade bilen på ett säkert sätt. I tillägg (94/72/EC) kan man läsa

att Sverige tillsammans med Finland från och med 1998 skall omfatta EEC 91/439. I en bilaga
fastställer man att den fysiska utformningen av EU-körkortet skall följa ISO 7810 och ISO

7816-1 och att koderna 1 - 99 skall användas för tilläggsinformation om anpassning, funk-
tionsnedsättning och begränsningar. Koder över 100 kan användas för nationella behov.

Direktivet 97/26/EC specificerar huvudkoderna 1 - 99. Motsvarande svenska direktiv är

VVFS 1996:193, VVFS 1998:78, VVFS 1999:3 (Vägverket, 1996a, Vägverket, 1998,

Vägverket, 1999). Se Bilaga 3.

Kodsystemet som används på EU-körkorten anses av de flesta inspektörer vara ett generellt
bra system. Dessa koder infördes dock på ett något oplanerat sätt i Sverige och vi har i dag
gått längre med dessa koder än vad gällande EU-direktiv kräver. Det vill säga, i de svenska

direktiven används subkoder som ännu inte finns med i EU-direktivet. Dessa har kommit till

något förhastat beroende på att underlaget som Vägverket fick tillgång till när man skulle
utforma desvenska direktiven inte var korrekt. Förslaget med koder och subkoder har sin

upprinnelse i ett system som används i Holland och Belgien. Det finns ett motstånd bland

många EU-länder, bla. England att införa ytterligare (sub)koder i det nuvarande systemet, så
det är oklart hur det kommer att se ut i framtiden. Trots att vi har ett system med subkoder
verkar det finnas problem med att enkelt och entydigt beskriva funktionsnedsättningar och

anpassningskrav. Den kritik som framfördes av trafikinspektörerna tar främst upp problem
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med att kombinera koder för att beskriva komplicerade anpassningar och funktionsnedsätt-

ningar. Detta kan dels tyda på bristande utbildning/erfarenhet eller att systemet inte är helt

genomtänkt och färdigutvecklat eller rent av bygger på fel principer. I samband med att det

nya kodsystemet togs i drift genomfördes en viss utbildning, men av svaren på enkäten att

döma verkar det som det finns behov av ytterligare utbildningsinsatser. En trafikinspektör gav

uttryck för detta i sitt svar: Vet inte om jag använder dem rätt, har inte fått hjälp att

tolka/tillämpa, kanske är alla kodningar jag gjort fel? (se Bilaga 1). Delvis kan problemen

eventuellt förklaras av att trafikinspektörer har bytts ut på grund av t.ex. pensionering. Utbild-

ning i att använda kodsystemet ges inte regelbundet och det finns således en risk att vissa .

trafikinspektörer inte har fått någon utbildning. Det finns dock planer på att regelbundet

genomföra utbildning i framtiden. Nästa utbildning är planerad till maj 2000 i samband med

de sk. Kinnekulledagarna . Inför den utbildning som genomfördes när systemet togs i drift

tog man fram en exempelsamling (se Bilaga 4 för likande exempel) som beskrev hur man bör

använda koderna. Detta informationsmaterial granskades och kommenterades av bl.a. flera

länsstyrelser. Ansvarig för detta arbete var trafikinspektör Allan Sjölander i Göteborg. Han
kommer också att hålla i utbildningen nästa år.

Vägverket kan bli konsulterat för att bedöma det anpassade fordonet tillsammans med den

förare som fordonet är anpassat till efter slutförd anpassning. Detta sker inte generellt eller

utifrån bestämda direktiv eller rutiner, utan det beror helt på Försäkringskassans handläggare,

Länsstyrelsen, anpassningsfirman, den person ärendet gäller eller den trafikinspektör som

varit i kontakt med ärendet. Det kan även stå i villkorshandlingen att en sådan bedömning ska

ske. Denna bedömning sker då främst utifrån trafikinspektörens förnuft och uppfattning om

den aktuella förarens tillgänglighet till fordonet, samt trafiksäkerhet och komfort i fordonet.
Inga förutbestämda kriterier eller rutiner används således. Eftersom anpassningen är i sin

slutfas vid denna kontroll, är möjligheterna dessutom små att kräva några större förändringar i
anpassningen, Vilket särskilt framfördes av en trafikinspektör.

För att göra bedömningen av anpassningen låter ungefär två tredjedelar av trafikinspektörerna
den aktuella föraren utföra ett körprov. Hur detta görs vet vi inte. Troligtvis har de olika

inspektörerna sina egna särlösningar på detta. Det är tveksamt om det är möjligt att göra en
korrekt bedömning av en förares trafiksäkerhet och komfort utan att föraren får utföra ett
körprov, vilket kan ifrågasätta den resterande tredjedelen trafikinspektörers bedömning (de
som ej inkluderar körprov). Eventuellt kan detta svar bero på att dessa inspektörer enbart har
enkla fall att bedöma där man inte anser det nödvändigt med ett körprov, men det kan också
bero på att man inte inser värdet eller det potentiella värdet i ett körprov. Förvisso är det en
trafikinspektör som genomför förarprovet, men en kontroll av det anpassade fordonets funk-

tion, komfort och säkerhet för den enskilde föraren bör göras. Det är inte säkert att förarprovet
görs i den egna bilen. Det är också anmärkningsvärt att så få inspektörer dokumenterar det

körprov som görs. Men återigen, det finns inga kriterier för trafikinspektörerna att luta sig

mot.

Knappt hälften av trafikinspektörerna följer upp fordonsanpassningar. Detta borde göras för
att så långt som möjligt garantera att förare av anpassade bilar har fått rätt förutsättningar för

att kunna vara trafiksäkra, uppleva så lite obehag som möjligt och dessutom erhåller den

önskade mobiliteten. Trafikinspektörerna anser att bilprovningen är nödvändig, men att den

saknar en kontroll av anpassningen i förhållande till föraren. Detta stämmer med tanke på att

införa en leveranskontroll enligt den modell som planeras i detta projekt.

VTI notat 65-1999 . 19



Del V. Kontakter med andra myndigheter

Kontakterna mellan Vägverket och Länsstyrelsen anses fungera bra, även så kontakten med

anpassningsfirmor. Något mindre bra anses kontakten med Försäkringskassan fungera, och

kontakten med sjukvården anses fungera varken bra eller dåligt, vilket på sätt och vis var det

sämsta resultatet. Men det kan också tolkas som att man inte har mycket kontakt med sjuk-

vården.

Eftersom hela förmedlingsprocessen från ansökan om körkortstillstånd till färdigt körkort och

anpassad bil uppenbarligen till stora delar bygger på kontakter mellan olika instanser, är det

av största vikt att kontakterna däremellan fungerar bra. Vid flera tillfällen i enkätsvaren

kommenterades det att arbetet mellan och inom de olika instanserna ej är ordentligt reglerat.

Detta bidrar med stor sannolikhet till friktion mellan instanserna, varför kontakterna som idag
inte anses fungera riktigt bra skulle kunna förbättras, t.ex. genom att ge alla inblandade

instanser tydligare riktlinjer, kriterier, underlag för att göra bedömningar av fordon och förare,

och eventuellt erbjuda utbildning i främst handikappfrågor. Det måste även finnas en tydlig
ansvarsfördelning.

På senare tid har en diskussion om ett eventuellt kompetenscentrum pågått. Dit skulle perso-
ner med funktionsnedsättningar kunna vända sig i körkorts-/anpassningsfrågor. Den allmänna

åsikten är att ett sådant centrum skulle kunna höja kvaliteten på bedömning av funktionsned-

satta personers möjligheter att köra bil, snabba upp handläggningen och totalt förenkla för

målgruppen. Men det finns också skeptiker som menar på att det inte finns underlag för ett

kompetenscentrum och att man istället borde utveckla de rutiner som finns idag. Underlag

borde finnas särskilt om man utformar ett kompetenscentrum till ett mobilitetscentrum med

uppgift att lösa funktionshindrades mobilitetsproblem, det vill säga att utvidga området till att

omfatta alla former av transportmedel. Underlag borde dock finnas för ett centrum för

anpassningsfrågor som rör privata personbilar med tanke på att drygt 2000 bilstöd handläggs

om året. En svarande menade också att Vägverket skulle kunna ta överhela bilstödshan-
teringen.
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Slutsatser

Det framgår klart att trafikinspektörerna spelar en mycket stor och betydande roll i förmed-

lingsprocessen. Dock verkar det som om många inspektörer är dels underutnyttjade och dels

inte får det inflytande de borde ha som garanter för trafiksäkerheten, vilket även leder till att

de inte får den nödvändiga rutin de behöver för arbetet. Det verkar således vara påkallat att
utforma regler och rutiner så att deras inflytande ökar. Det borde vara så att trafikinspektören
fick följa körkortsaspiranten hela vägen fram till körkort och anpassad bil. Val av bil är till

exempel en punkt i processen där inspektören skulle kunna spela en betydligt större roll som
värdefull rådgivare till den blivande föraren. Man borde reglera rutinerna genom att införa

t.eX. standardformulär för anpassningsofferter, reglera rutinerna för slutkontroll med praktiskt

körprov som dokumenteras, föreskriva om uppföljning av anpassning och se över rutinerna
för villkorskodning av körkorten. Allt detta måste kompletteras med utbildning och bra ruti-

ner för stöd och hjälp via ett etablerat nätverk. Detta bör göras utifrån det överordnade målet

om säker, trygg och oberoende mobilitet för så många personer med funktionsnedsättningar
som möjligt. Vid eventuell etablering av ett kompetenscenter kommer den expertis och det

ansvar som trafikinspektören har att vara en nödvändig del som måste finnas representerad.
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Bilaga 1

Sid 1

Resultat av enkät till trafikinspektörerna vid Vägverket

Antal utskickade enkäter 27

Antal svar 24

Svarsfrekvens: 89 %

Kommentarer: Genom Vägverket centralt identifierades de trañkinspektörer som handläg-

ger körkortsärenden förförare medfunktionshinder, totalt 27 inspekto'rer. Tre av dessa kom

inte in med svar; av dessa var en sjuk och en hade gått i pension. Enkäterna skickades ut per

post och en påminnelse gjordes per telefon de som inte svarade inom angiven tid. I vissa fall

så har de svarande angett felaktiga alternativ t. ex. svarat både ja och nej på enfråga där

meningen var att man bara skulle svarja eller nej. I dessa fall harja/nej svaren redovisats i
en separat kolumn som är gråfärgad (se fråga 5). SWror inom parenteser vid kommentarer

indikerar antal svarande med samma kommentar.

Del 1. Allmänna frågor som berör handläggning av körkorts-
/bilstödsärenden (även remisser och yttrande) som berör förare

med fysiska funktionshinder

1. Hur län e (år) har du handla t ärenden som berör bilförare med f  siska funktionshinder?

  

   

4. Tycker du att antal ilstödsärenden har 'a

a
   

 

a. Motivera gärna: 15 kommentarer

Sammanfattning: Arbetar halvtid medförarprov och halvtid med ko'rkorthandikapp (lagom),

samarbetar med yngre kollega som skall ta Över, förfå med tanke på upptagningsområdet,
(förfå) men är under ökande, (lagom) många ärenden ger ökad kunskap och erfarenhet,

(lagom) men förfå med avseende på bilsto'd (yttrande-FK), (förfå)får ingen rutin (6 insp. ),
inga ärendenfrån FK de senaste åren, neddragningfrån FK, (förfå) bara lättare ärenden

lämnar Över svårare fall till annan kollega. De som anser sig haförfå ärenden menar att de
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Bilaga 1

Sid 2

intefår någon rutin och att de märkt en neddragningfrån FKgenom att antalet bilstöds-
ärenden minskat de senaste åren.

5. Tycker duatt Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för körkort ger tillräcklig led-

ning för att ditt arbete med funktionshindrade bilförare (VVFS l996°200)7

  

 

 

6. Vilka andra riktlinjer använder du när du skall bedöma körkorts'arenden för sökande med

 

rörelsehinder:

Antal svar: 19
Sammanfattning: SOSFS 1984:31 Råd och stöd, VVFS 1998:78, körkortslagen SFS

1998:488, körkortsförordningen 1998:980 (12§ p 4 - 5). Egen erfarenhet, teknisk kompetens

och rutin är mycket viktiga. Kontrollerar att den sökande harfysiska förutsättningar att köra

bil. Testar vid behov i lånad, anpassad bilfrånföretag eller tidigare kunder. Viktigt att kunna

kontakta kollegor, utnyttja nätverket. Tar hänsyn till den enskildes behov. Undersökerfordo-

nets lämplighet. Har länge ropat efter stöd och riktlinjer. Samråd med den sökande och

läkare. Suntförnuft.

7. Upplever du att det finns brister i rutinerna för att handla - a bilstödsärenden?

 

 

a. Eventuella kommentarer: 19 kommentarer
Sammanfattning: Samtliga svarande anser att detfinns brister i rutinerna för att handlägga
bilstödsärenden. Här några kommentarer.

- Bilstöd ges generellt och inte individuellt.

- Sammanblandning av FS och LST. Stora olikheter mellan kassorna.

- Kassorna utnyttjar inte möjligheterna. De lämnar bidrag. Bilar byggs om. Anpassning till

kundens handikapp blir felaktigt. Bilarna godkänns helt riktigt vid ASB, men uppföljning och
anpassning till individen uteblir och blir heltfel ibland.

- Ja, ingen kontakt med FK sedan vi skulle ta betaltför tjänsterna. Detta harfått till följd att

felaktiga eller onödiga lösningar har kostats på. Det har jag upptäckt vidförarprov senare.

- Idag finns inga rutiner att tala om. Ärenden har mer eller mindre godtyckligt lagts ut på

personal (FK) som inte har erforderlig kompetens. Detta harfått till följd att våra uppdrags-
givare söker hjälp på annat håll eller avgör själva från skrivbordet.

- Saknar en utförlig allmän handläggarpärm , samt gemensamma blanketter.
- Kunskapsbrister. Detta är ett problem, inget ärende är det andra likt.

- Alla anpassningar skall gå genom VV. Anpassarna raggar ofta kunder innan VV kommer

in i bilden. Jag påstår att Ojferterna blir onödigt dyra på grund av detta i mångafall. Hur är
kompetensen hos FKs handläggare för att avgöra vilken utrustning som är lämplig.
- Det har hänt att KK-sökande har beviljats stöd och bilköpföre KK-tillstånd. Inköpt bil har
varit olämplig att anpassa.
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Bilaga 1

Sid 3

- Mycket olika handläggning p.g. a. inga kvalitetskrav och bestämda rutiner - arbetsgång.

Saknar tillgång till fordonför utprovning.

- Saknar samarbete Läkare - LST - VV.

- Det skulle var bra att kunnafölja upp personen/bilen efter utförd anpassning. Attfå ett

kvitto på att detfungerar ur trafiksäkerhetssynpunkt.

- Hänvisar till den pågående utredningen som RRV hållerpå med.

- Upplever att FKs handläggare har en något trångsynt inställning.

Del II Remisser i samband med ansökan om körkortstillstånd

8. OHur mån er är?    

 

a remissärenden från Länsst relsen får du

  

     

12. Om du svarade ja på fråga 11, brukar du diskutera anpassningsbehov när du träffar den

sökande?

 

 

13. Brukar du testa den sökande för att kunna bedöma beränsnin ar och mö'ligheter?

  

 

a. Om du svarade ja på fråga 13, beskriv hur du brukar testa den sökande:

Antal svar: 23
Sammanfattning: Deflesta bedömer styrka i armar och ben, stelhet i leder och rörelseför-

måga (även nacke), greppfunktion i hand/fingrar. Om möjligt, bromsprov, körtest, eventuellti
en bil med anpassning som lånas. Provar om den sökande kan nå reglage. Det vore önskvärt

att kunna utföra mer omfattande tester särskilt då läkarna är osäkra. Ibland ber jag den

sökande ta kontakt med Hedemora innan jag skriver ut yttrande. En svarande har tillgång till

en bilattrappför att testa den sökande.
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Bilaga 1

Sid 4

14. Brukar du kräva att den sökande ska testas av någon annan i samband med ett remiss-
ärende från Länsst relsen?  

 

a. Om du svarade ja på frågal4, beskriv hur den sökande brukar testas:

Antal svar: 5
Sammanfattning: När det gäller medicinska frågor - läkarbedo'mning TMR - Trafik-

medicinska rådet . Tar hjälp av anpassningsfo'retag. Om hjärnskadaföreligger rekommen-
derar jag LST attförelägga om neuropsykologisk bedömning.

15. Händer det att du tycker att det är svårt att bedöma en sökande som du får på remiss?

 

 

a. Om du svarade jag på fråga 15, brukar du då ta hjälp av någon och i så
fall vem/vilka:

Antal svar: 19
Sammanfattning: De allraflesta tar hjälp av kollegor (många anger specifik kollega),

anpassningsföretag, läkare (som skrivit läkarutlåtana'et). Försöka ange villkorskod som skall

användas senare. Kan vara svårt attfåfatt i folk. Saknar ettfordon att göra utprovning i.

Del III Anpassning och bilstöd

16 Hur

   

 

17. Hur ofta blir du tillfrågad av Försäkringskassan om att bedöma anpassnings-
behov/anpassnin sofferter för en sökandetån e           

 

 

a.
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b. s'ukvården (- ån - er/år)?

 

C.

 

 

 

 

19. Ställer du några krav på anpassningsfirmornas arbete och vilka komponenter och detaljer

som används?

 

 

a. Om du svarade ja på fråga 19, vilka krav ställer du? Ge gärna något
exempel:

Antal svar: 14
Sammanfattning: Att utrustning är godkänd i Sverige och att efter anpassning få testa till-

sammans med kunden (3 inspekto'rer). Åtkomliga reglage, säkerhetsbälte, En svarande menar

att han har så få ärenden att det är svårt att svara, men om något anpassningsfäretag gör ett
dålig jobb så rapporterar han det till FK eller kollegor. Säkerhetskrav kan medföra att man
vill att anpassningsfo'retaget eventuellt skall använda konkurrenters detaljer i vissafall. Offe-
rerad utrustning skall vara nödvändig och att kunde kan använda den. Rekommenderar

kunder att inte använda handreglage som jag anser kan vara farliga vid en eventuell
sammansto'tning/krock. Stöd/stabilitetförföraren. Testade och godkända detaljer. Tillgång

och komfortförföraren.

20. Tycker du att man borde kräva en certifiering/ackreditering av verkstäder som får utföra

fordonsanpassningar (vilket föreslo s i Rätten till ratten SOU 1994:55)?
  

 

 

21. Ställer du krav på att få besked om eventuella förändringar som görs i anpassningen jäm-
fört med den ursprun li - a offerten?

    

 

22. Får du frågor om bilanassnin ar direkt från funktionshindrade personer?
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a. Om du svarade ja ovan, hur många samtal om anpassningar får du per
månad?

 

 

23. Brukar du kräva att anpassningsföretaget ska testa/mäta t.ex. styrka i armar, förflyttnings-

tid, reaktionstid i samband med förarlatsanassnin ar?   

 

 

a. Om du svarade ja på fråga 23 i vilka fall (typ av funktionshinder) är
det aktuellt med test?

Antal svar: 3
Sammanfattning:
- Maskelsvaghet, tex. MS.

- Jag har inte befogenhet att kräva något utan detfår ske på frivillig basis.

- Dår rörelsefo'rmåga och styrka är nedsatt i armar och ben och jag själv är osäker.

b. Om du svarade ja på fråga 23, vilka typer av test?

Antal svar: 2
Sammanfattning:
- Enklare fysisk bedömning, armkraft, ben kraft - möjlighet att sköta reglage.
- Anpassningsfo'retagen har inte atrastningför detta.

24. Händer det att du tycker att det är svårt att bedöma anpassningsbehov och anpassnings-

offerter?

 

 

a. Om du svarade jag på fråga 24, brukar du då ta hjälp av någon och i så
fall vem/vilka:

Antal svar: 18
Sammanfattning: _ .

- Anpassningsbehov inte svårt att bedöma men det kan vara svårt att tolka luddiga oferter -

kontaktar anpassningsförtag.
- Kollegor med mer erfarenhet.
- Körskolor med erfarenhet avförare medfunktionshinder.

- Samråd med den sökande.
- Kontakt med sjukvården.
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Del IV Körkortsprov, villkor och kontroll av anpassning

25 Hur'mån - a

  

 

26. På de nya EU-körkorten skall man med en kod ange vilken/a eventuella funktionshinder

innehavaren har och vilken typav anpassning som skall finnas i bilen.

a. Tycker duatt det är ett bra system?

 

 

Eventuella kommentarer: 9 kommentarer -
Sammanfattning:
- Kärkortsinnehavaren slipper den särskilda villkorshandlingen.

- Dock ej kombinationskoderna som inte stämmer in.

- Men ibland skulle man vilja ha en kod åtföljd av krav på bevis om attfordonet är lämpligt
anpassat med hänsyn tillförarens handikapp.

- Kodsystemet är inte täckande (Nej ).

- Bordefinnafler samlingskoder. Svårt koda mc-kk..

- Skulle vilja ha merflexibilitet t. ex. uppfällbar/skydd. Samlingskod - någon villkorskod.
- Dock ej heltäckande samlingskoder (Ja).

- Endast anpassning av bilen vad gäller kärreglage etc. framgår av körkortet iform av koder.
- Enkelt system. Lämplighetsbevis erfordras endast vid stora anpassningar.

b. Är det lätt eller svårt att använda koderna?

 

 

Eventuella kommentarer: 12 kommentarer
Sammanfattning:
- Använder inte samlingskoder.
- Det är inte alltid som koderna stämmer med anpassningsbehovet.

- Det är många bedömningar som skall gärasfo'r att rätt villkorskod skallföreslås. Endast
speciellt utbildad personal bordefå handlägga dessa ärenden.

- Med undantagför samlingskoderna som inte fungerar som tänkt.

- Svårt med mc-kk. Problem med långa kodningar p. g.a. bristande samlingskoder.
- Täcker inte alla tänkbara situationer.

- Bär kompletteras.

- Vet inte omjag använder dem på rätt sätt. Har inte fått någon som helt hjälp med att
tolka/tillämpaföreskrüten. Kanske är alltfel som jag gjort?

- Svårt med kombinationskoderna.

- Begränsningar ibland saknas eller kod.
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27. I vilka fall brukar du bli inkopplad för att bedöma en fordonsanpassning tillsammans med

den föraren som bilen anpassats till? Beskriv!

Antal svar: 20
Sammanfattning:

-förare medförlamningfrån midja och neråt, stel rygg och nacke

- när installerad anpassning inte stämmer medförarens behov med avseende på trafiksäker-
het (2).

- vid utfärdade av lämplighetsbevis (3)

- stora anpassningar t. ex. joystickstyrning

- om det saknas spec. kod i kk-tillstånd eller kod 200före kk-provet.

- i stort sett alla utom bagateller.

- när det står i villkorshandlingen att bilen skall visas uppför tjänsteman vid VV.

- när allt är klart; bilen inköpt och anpassad (för sent!)

- mycket sällan men jag begär attfå träjfa förare med bilför att göra en koll.
- vid leverans av fordonet(2).

- vid omfattande anpassning, då ringer anpassningsföretaget och vill ha vårt yttrande.

- vid kodning av kk (2), 10års utbyte av kk, vid kravfrån Länsstyrelsen.

- vid bilbyte (2), förnyelse av kk, förändring av handikapp.

- anmodanfrån anpassningsföretag(2), trafikskolor eller Länsstyrelsen.

- frågafrån användaren.

- på uppmaning från Försäkringskassan; träjf tillsammans med kund och byggare.

28. Vilka kriterier använder du när du bedömer en fordonsanpassning i förhållande till den

funktionshindrades behov? Beskriv så utförligt som möjligt, gärna ett typfall!!

Antal svar: 19
Sammanfattning:

Deflesta påtalar vikten av förarens tillgänglighet till fordonet ochförarplatsen, att reglage är

åtkomliga, allt utifrån säkerhetssynpunkt och den enskildes behov. Även förarens komfort lyfts
fram i ett par kommentarer som en viktig aspekt. Det sunda förnuftet och förarens ord värde-
ras högt. Tre ord kan sammanfatta svaren till fråga 28: Tillgänglighet, Trafiksäkerhet,

Komfort.

29. Ingår det praktiskt körprov när du bedömer en fordonsanpassning?

 

 

a. Om du svarade ja på fråga 29, för du protokoll vid körprovet?
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30. Anser du/ni att bilprovningens besiktning av en anpassad bil är(svara på både a och b)

 

 

Eventuella kommentarer: 12 kommentarer

Sammanfattning:

Flera kommentarer tyder på att bilprovningen fokuserarför lite på anpassningensfanktiona-
litet i förhållande tillföraren. Några kommentarer:

Bilprovningen ser bara till att installationerna är säkra tekniskt. (nödvändig, otillräcklig)

Även en efterkontroll behövs för att kontrollera förarens möjlighet att manövrera med den
anpassade bilen. (nödvändig, otillräcklig)

Borde ske en kontroll att anpassningen stämmer överens med den handikappade. (nöd-
vändig, otillräcklig)

För mycket intyg, för lite praktisk/teknisk prövning. (nödvändig, otillräcklig)
Lämpligheten av utrustningen är ibland tveksam. (nödvändig, otillräcklig)

Ovriga kommentarer:
En verkstad som utför anpassningar på fordon borde vara ackrediterade. Det skulle inne-

bära att fordonet en behövde genomgå en särskild besiktning vid bilprovningen. (onödig,
otillräcklig)

Besiktningen avser juen kontroll av gjorda ingrepp i vitala funktioner. (nödvändig, till-

räckligt)

31. Brukar du följa upp hur en fordonsanpassning fungerar?

 

 

b. Om du svarade ja på fråga 31, när brukar du följa upp? Efter.......... . .månader
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Del V Kontakter med andra myndigheter

32. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Vägverket och Länsstyrelsen?

ssaför alternativ!
   

24 9 13 2 0 O i V O

         

% 37,5% 54% 5,5% 0% 0% 0%

 

33. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Vägverket och Försäkrings-
kassan? Kr ssa för ett alternativ' '

  

 

     22 2 8 5 2

% 9% 36% 9% 23 % 14% 9%

          

34. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Vägverket och bilanpassnings-

företa en? Kr ssa för ett alternativ!

 

23 0 13 7 1

% 0% 57% 30% 4%

         

9%

 

35. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Vägverket och sjukvården?
Kr ssa för e_tt alternativ!

 

         

% 4% 25% 38% 25% 4% 4%

 

36. I några andra länder (Lex. England och Belgien) finns det så kallade kompetenscentrum
dit funktionshindrade personer kan vända sig för att få stöd och hjälp när det gäller deras
möjligheter att köra bil sj älva. Vid ett kompetenscentrum samlar man bl.a. medicinsk, teknisk
(hjälpmedel och anpassningar), utbildnings (körkort), ekonomisk/juridisk (bilstöd), trafik-

säkerhets expertis. Ett kompetenscentrum skall också kunna förmedla kunskap mellan olika

instanser som arbetar med funktionshinder och bilkörning. Ett kompetenscentrum bör vare sig
vara knutet till något företag eller någon myndighet. Tror du att det finns behov av ett sådant

kompetenscentrum i Sverige?

 

 

a. Synpunkter? 17 kommentarer
Det allmänna intrycket bland trafikinspektörer är att ett kompetenscentrum skulle höja kvali-

teten på bedömningen avfunktionshindrade personers möjligheter att köra bil, snabba upp
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handläggningen och förenklaför målgruppen. Farhågor rör bland annat centraliseringen av
expertis på området till en ort.

Ja: - Det måste vara positivtför den som behöver hjälp med dessa frågor, att en samlad

expertisfinns tillgänglig som gemensamt kan lösa uppgiften. Framförallt borde handlägg-
ningstiden kunnaförkortas avsevärt.

- Tror på detta, bara det inte sker i kommersiellt syfte och attförarproven sker inför personal
som ej är ansluten till centrat.

- Behovet kan troligen inte täckas med bara _eg i vårt långa land

Nej:- Det krävs befolkningsunderlag, som i varje fall vi saknar i vårt landskap, om detta ska
vara realistiskt.

- Utveckla dagens system medfastställda rutiner mellan VV, LST och FK så kan deflesta få
hjälp på hemorten.

- VV kan ta hand om hela bilstödsbiten

37. Till slut! Saknar du något som skulle underlätta handläggningen av bilstödsärenden?

Försök att få med så mycket som möjligt inom ramen för ämnet dvs.. bilstöd och förarplats-
anpassningar.

Antal svar: 18
Sammanfattning:

Saknarfastställda arbetsrutiner som reglerar arbetet inom och mellan VV, FK, LST, anpass-
ningsfirmor och sjukhus. Dessutom är ett önskemål fortbildning inom handikappanpassning

och utrustning för att bedöma den sökandes möjligheter att hantera olika reglage. Några
kommentarer och önskemålför att belysa problemen är:

- Jag önskar bättre utbildning inom området. Följa utvecklingen iframtagandet av nya
hjälpmedel, för att veta vad som finns att tillgå.

- FK är i händerna på anpassningsföretagen, det saknas kompetens hos de olika hand-

läggarna vid FK. Det uppstår ofta konjlikter mellan kunden och FK- vägverket, exempel-
visfarthållare, värmare etc.

- Jag tycker attförarprovsavdelningen ska ta sig en rejäl funderare på om den ska hand-

lägga de här remisserna eller inte. Antingen släpper man de här uppgifterna till någon

annan instans som HELHJÄRTAT satsar på arbetet, ELLER så gäller det att skapa en

organisation med någon kunnig person som tilldelas tid att vara tillgängligför enskilda
handläggare som behöver stöd.

- Vi kommer in i bilden alldeles för sent. Bidrag har redan beviljats, bil har köpts.
Anpassaren har oüFererat anpassning utan att ha haft den sökande i bilen. Vi konstaterar
att det ärfel bil. Det blirfel och dyrt mm.

- Det måste regleras hur LST och FK skaförfara i villkors och bilstödsärenden för att

förhindra bådefelaktiga och dyra lösningar. Idag har många körkort utan villkorfast de
har begränsade möjligheter attframföra fordon. Orsak: LST vet oftast inte om att FK
beviljat bilstök. VV vet långt ifrån alltid om en fordonsanpassning.

- Har känslan av att FK inte anlitar oss pga att vi tar avgift.

- Saknar en handbok där allt är sammanfört. (Administration, tekniska lösningar,
ombyggare, koder, förslag till standardlösningar mm)

- Saknar träffar med samtliga handläggare vid VV, träffar med FK, träjfare med LST.

- Saknar utprovningslokal. Utrustningför att mäta styrka i armar, händer och ben. Vilka
rörelseområden klarar personen. Anpassade fordonför provkörning.
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Adresser och telefonnummer till trafikinspektörer på Vägverkets förarprovskontor med

särskilt ansvar för förare med funktionsnedsättnin ar sorterade efter ostnummer

  

     

 

      

 

  /ø/z//ll/aaé/W/?a'ay
WWW/WWW \

 

       

 

           

   

                             

Lennart Åkerblom Storsätragränd 14 127 39 SKÄRHOLMEN 08-88 04 70 08-88 37 76

Thomas Sjöstrand Enighetsvägen 3 168 65 BROMMA 08-98 04 70 08-98 37 76

Lars-Göran Hult Box 4201 203 13 MALMÖ 040-669 60 52 040-669 60 60

Benny Salomonsson Box 4201 203 13 MALMÖ 040-669 60 13 040-669 60 60

Lars-Erik Svensson Box 4201 203 13 MALMÖ 040-669 60 24 040-669 60 60

Kjell Wallin Box 4 250 53 HELSINGBORG 042-16 32 11 042-16 07 32

Bernt Malmqvist Box 4017 300 04 HALMSTAD 035-18 03 31 035-18 87 08

1Göran Sundström Box 83 351 03 VÄXJÖ 0470-74 74 04 0470-74 74 10

Bengt Andersson Box 513 371 23 KARLSKRONA 0455-36 65 23 0455-36 65 40

Anders Svensson Box 14033 400 20 GÖTEBORG 031-63 53 18 031-63 53 72

Allan Sjölander Box 14033 400 20 GÖTEBORG 031-63 52 78 031-63 53 72

Martin Larsson Box 1170 462 28 VÄNERSBORG 0521-27 48 36 0521- 27 48 40

"Conny Johansson Box 208 503 09 BORÅS 033-48 00 09 033-48 00 11

Stieg-Lennarth Antonson Box 415 542 24 MARIESTAD 0501-629 96 0501-629 99

Bengt Johansson Box 415 542 24 MARIESTAD 0501-629 92 0501-629 99

Olof Bryngel Hamntorget 652 26 KARLSTAD 054-14 29 56 054-14 29 49

Jan-Elof Jansson Box 22043 702 02 ÖREBRO 019-35 30 20 019-35 30 49

Bength Eriksson Box 22043 702 02 ÖREBRO 019 - 35 30 24

Bengt Agrell Ängsgårdsgatan 4 721 30 VÄSTERÅS 021-13 33 65 021-13 62 72

Erik Palm Box 152 791 24 FALUN 023-847 30 023-847 40

Mats Norberg Box 902 801 32 GÄVLE 026-14 73 08 026-14 73 20

Kjell Strömqvist Box 388 831 25 ÖSTERSUND 063-19 47 52 063-19 47 77

"Gunnar Selander S Järnvägsgatan 37 A 852 37 SUNDSVALL 060-13 90 02 060-13 90 15

"Ove Sundström Nytorgsgatan 3 A 891 34 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-164 50 0660- 180 55

Rolf Norberg Magasinsgatan 7 903 27 UMEÅ 090-17 25 16 090-17 25 10

Michael Lundgren Bäckgatan 1 931 74 SKELLEFTEÅ 0910-836 03 0910-836 40

hGöran Rova Box 809 971 25 LULEÅ 0920-431 84 0920-431 80
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Villkorskoder för körkort

Utdrag ur författningssamlingen VVFS 1996: 193, VVFS 1998:78, VVFS 1999:3

Ur VVFS 1998:78

Bilaga 2 till föreskrifterna (VVFS 1998:78) om körkortets

utformning och innehåll

I fall då villkor föreskrivits i enlighet med 3 kap. 10 § körkortslagen (1998:488)
eller körkortets giltighet begränsas till att avse automatväxlad bil enligt
Vägverkets föreskrifter (VVFS 1998:53) om förarprov, behörighet B: skall detta

anges i körkortet enligt följande.

GEMENSKAPSKODER 1 - 99

FÖRARE (medicinska skäl, i enlighet med körkortsdirektivet 91/439/EEG,
bilaga III)

01.

02.

03.

04.

05.

Synkorrektion
01.01 Glasögon
01.02 Kontaktlinser
01.03 Skyddsglas/färgat glas
01.04 Färgad lins
01.05 Ögonlapp
01.06 Glasögon eller kontaktlinser

Hörapparat/kommunikationshjälpmedel
02.01 Hörapparat för ett öra
02.02 Hörapparat för båda öronen

Protes eller ortopediskt hjälpmedel
03.01 Protes/stödskena för övre extremitet(er)

03.02 Protes/stödskena för nedre extremitet(er)

Läkarundersökning
04.01 Skall åtföljas av ett giltigt läkarintyg

Körning med vissa begränsningar av medicinska skäl
05.01 Begränsat till färd i dagsljus (t ex en timme efter soluppgång och en

timme före solnedgång)
05.02 Begränsat till färd inom en radie av

bostadsort eller endast inom staden ...... ..
05.03 Körning utan passagerare
05.04 Begränsat till färd i hastighet ej överstigande ........ .km/h
05.05 Körning tillåten endast med medföljare
05.06 Utan släp
05.07 Giltigt endast för denna kategori

km från innehavarens

FORDONSANPASSNING

10. Anpassad växellåda
10.01 Manuell växellåda

10.02 Automatisk växellåda
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20.

25.

30.

35.
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10.03 Elmanövrerad växellåda
10.04 Anpassad Växelspak
10.05 Hjälpväxellåda

Anpassad koppling
15.01 Anpassad kopplingspedal
15.02 Handmanövrerad koppling
15.03 Automatisk koppling
15.04 Fällbar/borttagbar kopplingspedal

Anpassat bromssystem
20.01 Anpassad bromspedal
20.02 Förstorad bromspedal
20.03 Bromspedal anpassad för användning med vänster fot
20.04 Bromspedal för fotsulan
20.05 Vinklad bromspedal
20.06 Handmanövrerad färdbroms
20.07 Färdbroms med maximal förstärkning
20.08 Nödbroms inbyggd i färdbroms
20.09 Anpassad parkeringsbroms

20.10 Elmanövrerad parkeringsbroms
20.11 (Anpassad) fotmanövrerad parkeringsbroms
20.12 Fällbar/borttagbar bromspedal

Anpassat gasreglage
25.01 Anpassad gaspedal
25.02 Gaspedal för fotsulan
25.03 Vinklad gaspedal
25.04 Handmanövrerat gasreglage
25.05 Knämanövrerat gasreglage
25.06 Gasreglage med servoförstärkning (elektronisk, pneumatisk etc.)
25.07 Gaspedal till vänster om bromspedal

25.08 Gaspedal längst till vänster
25.09 Fällbar/borttagbar gaspedal

Anpassat/kombinerat broms- och gassystem

30.01 Parallella pedaler
30.02 Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå

30.03 Gas- och bromspedal med glidskena
30.04 Gas- och bromspedal med glidskena och stödskena
30.05 Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler
30.06 Förhöjt golv
30.07 Skiljevägg vid sidan av bromspedal
30.08 Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal
30.09 Skiljevägg framför gas- och bromspedaler
30.10 Häl/benstöd

Anpassade reglage
35.01 Reglage åtkomliga utan negativ påverkan på styrning och manövre-
ring
35.02 Reglage åtkomliga utan att släppa ratt/tillbehör (knopp, gaffelgrepp
etc)

35.03 Reglage åtkomliga utan att släppa ratt/tillbehör (knopp, gaffelgrepp
etc) med vänster hand

35.04 Reglage åtkomliga utan att släppa ratt/tillbehör (knopp, gaffelgrepp
etc) med höger hand
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35.05 Reglage åtkomliga utan att släppa ratt/tillbehör (knopp, gaffelgrepp
etc) och kombinerat gas- och bromssystem

40. Anpassad styranordning

40.01 Styrning med standardhjälputrustning (servo etc)
40.02 Styrning med förstärkt hjälputrustning
40.03 Styrning med reservsystem
40.04 Förlängd rattstång
40.05 Anpassad ratt (större och/eller tjockare rattsektion, minskad ratt-
diameter etc)

40.06 Vinklad ratt
40.07 Vertikal ratt
40.08 Horisontell ratt
40.09 Fotmanövrerad körning
40.10 Alternativt anpassad styrning (joy-stick etc)
40.11 Knopp på ratten
40.12 Handstödskena på ratten
40.13 Med orthes tenodes (operativt ingrepp på senor för rättande av hand-
/armställning)

42. Anpassade backspeglar
42.01 Yttre backspegel på höger sida
42.02 Yttre backspegel monterad på flygel
42.03 Extra inre backspegel för god uppsikt på trafiken
42.04 Inre vidvinkelbackspegel
42.05 Backspegel för döda vinkeln

42.06 Elmanövrerad yttre backspegel

43. Anpassat förarsäte
43.01 Förarsäte i höjd för god uppsikt och på normalt avstånd från ratt och
pedaler
43.02 Förarsäte anpassat till kroppsform
43.03 Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet
43.04 Förarsäte med armstöd
43.05 Förlängning av sätets längdjustering
43.06 Anpassat bilbälte
43.07 Bilbälte av typ sele

44. Anpassning på motorcykel
44.02 Anpassad handbroms
44.03 Anpassad fotbroms
44.04 Anpassat gashandtag
44.05 Handmanövrerad växling och handmanövrerad koppling
44.06 Backspegel
44.07 Körriktningsvisare och bromsljus
44.08 Säteshöjd som tillåter föraren att ha båda fötterna på marken
samtidigt i sittande ställning

45. Endast med sidvagn

50. Begränsat till särskilt fordon/chassinummer

51. Begränsat till särskilt fordon/registreringsnummer

55./56. Fordonet har byggts om på flera sätt (samlingskoder)
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De kursiverade rubrikerna nedan anger de typer av funktionshinder som
samlingskoderna avser att kompensera. På körkortet anges endast den (här
understruken) fyrsiffriga samlingskoden

Vänster nedre extremitet urfunktion

55.01: 15.03+30.07+90.01
02: 15.03+30.08+90.01
03: 15.03+15.04
.04: 15.03+15.04+30.07+90.01
05: 15.03+15.04+30.08+90.01

Funktionshinderpå höger nedre extremitet
55.10: 15.03+20.03

: 15.03+25.09+25.07
: 15.03+25.09+25.07+30.07+90.02
15.03+25.09+25.07+30.08+90.02
15.03+20.03+15.04
15.03+25.09+25.07+15.04

' 15.03+25.09+25.07+15.04+30.07+90.02
' 15.03+25.09+25.07+15.04+30.08+90.02

55 18: 20.06+20.12

Funktionshinder på nedre extremiteter (koordinations-

störning, nedre extremitet amputerad etc.)

55.20: 15.03+20.04+90.03+25.05+90.03+30.05
55.21: 15.03+20.04+90.04+25.05+90.04+30.05

.22: 15.03+20.06+20.12
23: 15.03+20.06+25.05+90.03+30.05
.24: 15.03+20.06+25.05+90.04+30.05

Nedre extremiteter urfunktion (amputering, förlamning, störd balans

sittande etc.) .

: 15.03+20.06+25.04+30.05
: 10.02+20.06+25.04+30.05
: 10.02+20.06+25.04+30.09
° 10.02+20.06+25.04+30.05+40.01+20.07+20.08
10.02+20.06+25.04+30.09+40.01+20.07+20.08

° 10.02+20.06+25.04+30.05+40.0l+43.03+20.07+
20.08

55 36: 10.02+20.06+25.04+30.09+40.01+43.03+20.07+
20.08

Höger övre extremitet urfunktion

_: 10.02+40.1 1+90.03+35.02+20.08
55.41: 10.02+35.02+20.08
5_5.51_2_: 10.02+40.01+35.02+20.08
M: 10.02+40.11+90.03+40.01+35.02+20.08

U
I P' .5
;
O

Vänster övre extremitet urfunktion

55.50: 10.02+35.02+20.08

5:151_ : 10.02+40.11+90.04+35.02+20.08

_§._5___: 10.02+40.01+35.02+20.08

5.5 : 10.02+40.11+90.04+40.01+35.02+20.08

LJ
]

N

U
]

U.
)

Reducerad muskelstyrka i övre extremiteter
55.60: 10.02+40.0l+20.08
55.61: 10.02+40.02+40.03+20.08
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Övre extremiteter urfunktion
55.70: 40.09+60.

Reducerad muskelstyrka i nedre och övre extremiteter
56.01:

56.02:

56.03:

56.04:

U
]6

U
:

O
\
0 L!

!
O O

U
]

0
\

O \
1

10.02+40.01+20.07+20.08
10.02+40.02+40.03+20.07+20.08
10.02+40.01+20.05+90.04+25.08+30.05+20.07+
20.08
10.02+40.02+40.03+20.05+90.04+25.08+30.05+
20.07+20.08

: 10.02+40.01+20.05+90.03+20.12+20.07+20.08
: 10.02+40.02+40.03+20.05+90.03+20.12+20.07+
20.08

: 10.02+40.08+40.02+40.03+20.05+90.04+25.08+
30.05+20.07+20.08

: 10.02+40.08+40.02+40.03+20.05+90.03+20.12+
20.07+20.08

Förlamning i vänster kroppshalva
: 10.02+35.02+20.08
: 10.02+35.02+20.08+30.07+90.01
: 10.02+40.l 1+90.04+35.02+20.08
: 10.02+40.1 l+90.04+35.02+20.08+30.07+90.01
: 10.02+40.0l+35.02+20.08
: 10.02+40.01+35.02+20.08+30.07+90.01
: 10.02+40.01+40.1 1+90.05+35.02+20.08
: 10.02+40.0l+40.1 1+90.04+35.02+20.08+30.07+
90.01

FÖrlamning i höger kroppshalva
56.20: 10.02+25.07+25.09+35.02+20.08
56.21: 10.02+25.07+25.09+35.02+20.08+30.07+90.02
56.22: 10.02+25.07+25.09+40.1 1+90.03+35.02+20.08
56.23: 10.02+25.07+25.09+40.1 1+90.03+35.02+20.08+

30.07+90.02
6.24: 10.02+25.07+25.09+40.01+35.02+20.08
6.25: 10.02+25.07+25.09+40.01+35.02+20.08+30.07+

90.02
6.26: 10.02+25.07+25.09+40.01+40.1 1+90.03+35.02+

20.08
56.27: 10.02+25.07+25.09+40.01+40.11+90.03+35.02+

20.08+30.07+90.02

U
l
i
!
!

U
I

Övre ryggmärgsskada

56.30: 10.02+10.04+30.03+90.03+25.06+30.05+40.02+
40.03+40.12+90.04+20.07+20.08+20.10+35.02+
43.03+43.04+90.03+90.04

: 10.02+10.03+30.03+90.03+25.06+30.05+40.02+

40.03+40.12+90.04+20.07+20.08+20.10+35.02+

43.03+43.04+90.03+90.04

: 10.02+10.04+30.03+90.03+25.06+30.05+40.02+

40.03+40. 1 3+90.04+20.07+20.08+20. 10+35.02+

43.03+43.04+90.03+90.04

: 10.02+10.03+30.03+90.03+25.06+30.05+40.02+

40.03+40.13+90.04+20.07+20.08+20.10+35.02+

KJ
]

O
\

0
)
H

U
]

0
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U
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U
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U
)

VTI nOtat 65-1999



Bilaga 3

Sid 6

43.03+43.04+90.03+90.04
56.34: 10.02+10.04+30.03+90.04+25.06+30.05+40.02+

40.03+40. 12+90.03+20.07+20.08+20. 10+35.02+
43.03+43.04+90.03+90.04

56.35: 10.02+10.03+30.03+90.04+25.06+30.05+40.02+
40.03+40.12+90.03+20.07+20.08+20.10+35.02+
43.03+43.04+90.03+90.04

56.36: 1002+10.04+30.03+90.04+25.06+30.05+40.02+
40.03+40.13+90.03+20.07+20.08+20.10+35.02+
43.03+43.04+90.03+90.04

5_6._3_Z: 10.02+l0.03+30.03+90.04+25.06+30.05+40.02+
40.03+40.13+90.03+20.07+20.08+20.10+35.02+
43.03+43.04+90.03+90.04

Reducerad kroppslängd
56.40: 10.02+ 10.04+20.09+30.01+40.01+40.05+43.01+

30.06
56.41: 1002+ l0.04+20.07+20.08+20.09+30.01+40.01+

40.05+43.01+43.0l+43.02+43.06+30.06

Övrigt

: 15.04+15.02

: 10.02+30.09+90.01

: 15.04+15.02+30.09

: 15.01+90.02+25.07

: 15.01+20.06+25.04+30.05+35.05+40.01

: 15.01+20.07

: 15.01+90.04+25.07+20.07

: 35.02+40.01+40.11+20.09+10.04

: 35.02+40.01+40.11

: 15.01+35.02+20.08

m
m
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ÖVRIGT

Utbyte av körkort m m

70. Utbyte av körkort nr . . i utfärdat av 0 i . (FN/ECE-symbol om det är fråga
om tredje land)

71. Dublett av körkort nr . . . (FN/ECE-symbol om det är fråga om tredje land)

Begränsningar till särskilda underkategorier av förarbehörigheter

72. Begränsat till fordon kategori A med en cylindervolym av högst 125 cm3
och en motoreffekt av högst 11 kW (Al)

73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling

(B 1)

74. Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten totalvikt av högst 7 500

kg (C1)

75. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förar-
platsen (D1)

76. Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten totalvikt av högst 7 500
kg (Cl) och till vilket ett släpfordon med en tillåten totalvikt av mer än 750
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kg är kopplat, under förutsättning att hela fordonskombinationens tillåtna
totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpfordonets tillåtna totalvikt
inte överstiger dragfordonets tjänstevikt (C1+E)

Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förar-
platsen (D1) och till vilket ett släpfordon med en tillåten totalvikt av mer
än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela fordonskombina-
tionens tillåtna totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna
totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och b) släpfordonet inte
används för persontransport (D 1+E)

Övrigt

78.

79.

90.

Begränsat till fordon med automatisk kraftöverföring.
(I enlighet med körkortsdirektivet 91/439/EEG, bilaga II, 8.1.1, andra

stycket)

(. . .) Begränsat till fordon som uppfyller specifikationerna inomparentes,
t. ex. 79. (max. 125 cm3), inom ramen för tillämpning av artikel 10, första
stycket, i direktiv 91/439/EEG.

Sekundära sub-koder (denna kod kan ej användas utan koppling till annan
sub-kod)

90.01 på vänster sida
9002 på höger sida
90.03 vänster
90.04 höger
90.05 för hand
90.06 för fot
90.07 brukbar

NATIONELLA KODER 100 och däröver
(enbart gällande inom svenskt territorium)

100
101
102
103

200

Prövotid (datum för prövotidens slut anges)
Ej yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
Får endast framföra fordon med minst tre hjul
Gäller ej för personbefordran i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen
(1998:490)
Särskilt villkorsbeslut för körkortstillstånd skall medföras vid färd
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Ur VVFS 1999:3

Vägverket föreskriver1 med stöd av 8 kap. 6 § körkortsförordningen
(1998:980) i fråga om föreskrifterna (VVFS 1998:78) om körkortets

utformning och innehåll att det i bilaga 2 skall införas en ny nationell
kod, 104, med nedan angivna lydelse. Avsnittet NATIONELLA
KODER 100 och däröver, kommer därvid att ha följande lydelse.

NATIONELLA KODER 100 och däröver
(enbart gällande inom svenskt territorium)

100
101
102
104

105

200

Prövotid (datum för prövotidens slut anges)
Ej yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
Får endast framföra fordon med minst tre hjul
Gäller ej för personbefordran i yrkesmässig trafik enligt yrkes-
trafiklagen (1998:490)

Villkorlig körkortsåterkallelse; personbil med alkolås (fordonets
registreringsnummer anges)
Särskilt villkorsbeslut för körkortstillstånd skall medföras vid färd

 

1 Jfr rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, (EGT L

237, 24.8.1991, s. 1, Celex 391L0439), senast ändrat genom direktiv

97/26/EG (EGT nr L 150, 7.6.1997, s.. 41, CeleX 397L0026).
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Datum Beteckning

1999-01-18
FÖI'EII'pI'OVSkOHtOTBt Ert datum Er beteckning

Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67

anders.svensson@vv.se

Länsstyrelsen Kopia till:
Västra Götaland . r

Körkortsenheten

403 40 GÖTEBORG

. Förslag

om villkor i körkort med behörighet A B C
(1 bilaga)

Vid sammanträffande med i, i samband med ett ärende från

försäkringskassan, konstaterades att hans körkort behöver kodas med villkor.

har nedsatt kraft och rörlighet i höger kroppshalva.,

säger sig inte längre vara i behov av sin A-behörighet. Av
undertecknad ansökan bifogas.

 

Det fordon använder ska vara anpassatenligt följande:

Fordonsutrustning Villkorskod

Automatisk växellåda 10.02

Gaspedal till vänster om bromspedal 25.07

Fällbar/borttagbar gaspedal 25.09

Reglage åtkomliga utan negativ påverkan på

styrning och manövrering 35 .01

Servostyrning 40.01
Rattkula 40.11

Vägverket föreslår därför att hans körkort med behörighet B C förenas med följande

villkor:

Kod 10.02 + 25.07 + 25.09 + 3501+ 40.01 +'40.11

  
A an jölander

Förarprovsavdelningen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax evpost

BOX 14033

400 20 GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B 031-63 50 00 031-63 53 85 vagverket@vv.se





Vi .

Så Vägverket ' YTTRANDE 1(1
ri Datum Beteckning

1999-03-09

Förarprovskontoret Ert datum Er beteckning
Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67 1999-02-01

anders.svensson@vv.sc

 

Länsstyrelsen KOpia till:
Västra Götaland

Körkortsenheten

Att: Christina Gotthardsson

542 85 MARIESTAD

Svar på

Konsultläkarens frågor

(1 bilagor)

  

Med anledning av Länsstyrelsens begäran om svar på två frågor angående

har jag träffat honom den 8 mars 1999.

har en Mercedes Vito 1998, som är anpassad för hans handikapp.

Fråga: Behövs ytterligare anpassning av bilen ?

Svar: Nej, på grund av att bilen är utrustad med bl.a. extra lättad styrservo, maximal

förstärkning av bromsservo, och att växelföraren är anpassad för honom mm.

Fråga: Klarar han att köra?

Svar: Ja, under besöket hos genomfördes ett körtest med honom., Körningen

genomfördes bl.a. med en del manövrerings uppgifter ex. backning runt gathörn,

vändning på väg, och parkering. Under körningen iakttog jag hur han agerar innan i
och efter gatukorsningar.

Under detta körtest framkom inte några svårigheter med att framföra bilen på ett ur

trafiksäkerhetsmässigt fullt godtagbart sätt. Vägverket tillstyrker därför fortsatt

körkortsinnehav.

Vägverket föreslår därför att för körkort med behörighet B bör följande villkor gälla:
Kod 51. FUU 989_

/7 l

 

Bilaga

Remisshandlingar

Förarprovsavdelningen
Postadress Besöksadress Telefon Telefax e-post

iBox 14033
400 20 GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B 031-63 50 00 031-63 53 85 vagverket@w.se

 





§5- Vägverket

 

YTTRANDE 1 (1)
Datum Beteeknino

1999-05-04

Förarprovskontoret Ert datum Er beteckning
Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67 1999-04-19

anders.svensson@vv.se

Länsstyrelsen Kopia till:
Västra Götaland * i v w

Trañkenheten

Att: Lisbeth Olsson

403 40 GÖTEBORG

Angående villkor i fortsättningen

(2 bilagor)

Med anledning av Länsstyrelsens begäran om lämplig kod i körkort för , har

jag träffat honom den 4 maj 1999.

har nedsatt rörlighet i sin högra höft, på grundav en MC olycka 1963.,

säger sig inte längre vara i behov av sin A=behörighet. Av

undertecknad ansökan bifogas.

Det fordon

Fordonsutrustning

 

Automatisk växellåda

använder ska vara anpassat enligt följande:

Villkorskod

10.02

Vägverket föreslår därför att för körkort med behörighet B bör följande villkor

gälla:

Kod 10.02

Allan Sjölander

Bilagor

Remisshandlingar

Ansökan

Förarprovsavdelningen

 

Postadress Besöksadress Telefon

Box 14033

400 20 GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B 031-63 50 00

Telefax e-post

031-63 53 85 vagverket@vv.se





h ..
:Vä- Vagverket YTTRANDE 1 (2)

  

Datum Beteckning

1999-08-05 '

Förarprovskontoret Ert datum Er beteckning
Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67

anders.svensson@vv.se

Länsstyrelsen Kopia till:
Västra Götaland .

Körkortsenheten
542 85 MARIESTAD

Förslag om

villkor i körkort med behörighet AB

Vid sammanträffande med '. samband med ett ärende från

försäkringskassan, konstaterades att hans körkort behöver kodas med villkor.

är rullstolsburen, och har nedsatt kraft och rörelsemöj lighet i övre

extremiteter, på grund av en olycka 1997.

Det fordon som använder måste byggas upp i förhållande till hans

handikapp, vilket innebär att det kommer att bli en betydande anpassning på hans

bil.

Fordonsutrustning

 

Automatisk växellåda.

Servostyrning, extra förstärkt

Fjärrstyrd elektriskt reglerad sidodörr.
Fjärrstyrd elektriskt reglerad rullstolsramp/ lyft..

Elektriskt reglering av tändning-och startanordning.
Elektrisk växelvälj are.

Handmanövrerad gas och färdbroms.

Elektriskt reglerad parkeringsbroms

Anpassade reglage för blinkers, hel-och halvljus och signal bl.a.

Justerbara armar för el.paneler.

Anpassat och vridbart förarsäte

Förarprovsavdelningen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax e-post

Box 14033

400 20 GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B 031-63 50 00 031-63 53 85 vagverket@w.se



([13 ..
la-Vä' Vägverket YTTRANDE 2 (2)

Datum Beteckning

1999-08-05 "

Förarprovskontoret Ert datum Er beteckning
Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67

anders.svensson@vv.se

Med hänvisning till den omfattande utrustningen föreslår Vägverket att hans körkort

med behörighet AB förenas med följande villkor:

För behörighet A Kod 44.02 + 44.03 + 44.04 + 45.

För behörighet B kod 51. DCZ 727

Allan ölander



as, ..
§75- Vagverket mmm 1(1)

Datum Beteckning

1998-08-24 *

Förarprovskontoret Ert datum Er beteckning
Anders Svensson, 031-635318, mobil 070-322 78 67 1998-07-11

anders.svensson@vv.se

Länsstyrelsen Kopia till:

Dalarnas Län -

Körkortsenheten

Att: Susan Östlund
791 84 FALUN

i Kodning av Villkor i körkort med behörighet AB

(2 bilagor)

Med anledning av Länsstyrelsens begäran om lämplig kod i körkort för ,

har jag träffat henne den 24 augusti 1998.

har nedsatt kraft och muskelstyrka på höger sida? på grund aven

förlossningsskada.

, äger sig inte längre vara i behov av sin A-behörighet. Av

undertecknad ansökan bifogas°

 

Det fordon använder ska vara anpassat enligt följ ande:

Fordonsutrustning Villkorskod

Automatisk växellåda 10.02

Vägverket föreslår därför att hennes körkort med behörighet B förenas med följande

villkor:

Kod 10.02

Allan Sjölander

Bilagor

Remisshandlingar

Ansökan

Förarprovsavdelningen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax e-post

Box 14033

400 20 GÖTEBORG Mölndalsvägen 30 B 031-63 50 00 031-63 53 85 vagverket@vv.se





ANSÖKAN

1999-09-06

LÄNSSTYRELSEN I

HALLANDS LÄN

301 86 HALMSTAD

Undertecknad, 123456-7890 Testsson Testis, Bakgatan 99, 123 45 Småstad, anhåller härmed

om att min behörighet A ogiltigförklaras.

Jag är medveten om att ansökan om körkortstillstånd och nytt förarprov krävs om jag åter vill

ha ifrågavarande delbehörighet.

Nytt förarprov krävs också Om ansökan om körkortstillstånd inte görs inom ett år från det att

behörigheten upphörde att gälla.

Behörighet B behålls.
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Egenhändig namnteckning





Bilaga 5

Exempel på tekniskt yttrande till Försäkringskassan

VTI notat 65-1999





FÖRSÄKRINGSKASSAN VÄGVERKET [BTanenummer

     

FK nr, handläggare, telefonnummer TEKNISKT Y I IRANDE

Anpassning av motorfordon

Byte av motorfordon

SÖKANDE
Efternamn och förnamn personnummer

Udelningsadress, postnummer och ortsnamn telefonnummer dagtid (även riktnr)

 

FYI 1 BEHOV AV UTRUSTNING, HJÄLPMEDEL M M
Med hänsyn till handikappet krävs för sökanden för bilens brukande följande:

Eautomatisk växellåda Dfärdbromsreglage för...= Dvänster arm Dhöger arm

Eservoassisterad styrning :lgasreglage för... Bvänster arm :Ihöger arm

:servoassisterad färdbroms, pedalkraft för fullbromsning kp Dgaspedal till vänster om bromspedal

:lövrigt Se tekniskt yttrande sida 2

[_IForts på nästa sida!

7] 2 BILVAL
Sökanden avser att köpa bil av fabrikat, typ och årsmodell

Har inte bestämt bilmärke.

Föreslagen bil och utrustning är [Yilämplig micke lämplig Int-[Bilen bör testas

Anmärkning Om valet blir Chrysler måste bilen golvsänkas.

I-_IForts på nästa sida!

 

3 BILBYTE
eller

  

7] 4 NY ANPASSNING
Bilens fabrikat, typ och årsmodell 'körd antal mil 'registreringsnummer

Chrysler Voyager LE, 1990 CDP 478

3 BILBYTE Tillstyrks av följande skäl [:|Avstyrks

4 NY ANPASSNING Tillstyrks av följande skäl |:|Avstyrks

thrafiksäkerhet Ddriftsäkerhet körtekniskt handikappanpassning

:Iannat

 

FIForts på nästa sida!

BILAGOR

X Kort beskrivning av handikappet, i samförstånd med den sökande [_-lövrigt

Henriksson är helt rullstolsburen och måste köra bilen från sin elektriska rullstol.

  

VÄGVERKET

1999-06-20 Allan Sjölander 031-635278
Datum (Egenhändig namnteckning av behörig tjänsteman) (Telefonnummer, även riktnr)

  



55] 1 BEHOV AV UTRUSTNING, HJÄLPMEDEL M M
Efternamn och förnamn

 

Anpassning för att kunna köra bilen.

1. Lättad styrservo ca. 50 %.

2. Handreglage för gas- och färdbroms.

3. Motoriserad parkeringsbroms.

4. Motoriserat solskydd.

5. Motoriserad inre backspegel.

Anpassning av reglage för blinkers, hel- och halvljus samt signal.

Anpassning av reglage för vindrutetorkare/spolare. Regndetektor för torkare om detta är möjligt att montera.

Start på knapp på utprovat läge.

Backningsvarnare av typ TV.

O.Bensindriven defrosteranläggning för is- och snöfria rutor på bilen under vinterhalvåret.

6

7

8

9

1

Anpassning för att kunna komma in- och ut i bilen samt komma fram till förarplatsen.

1. Rullstolslyft/ramp vid sidodörren.

2. Motoriserad sidodörr.

3. Motoriserat rullstolslås. Reglage på anpassat läge.

4. Utbyte av förarstol.

5. Förarstolen monterad på Riconunrerede med motoriserad körning fram- och back samt vridning.

6. Fjärrstyrning av sidodörr, lyft/ramp centrallås samt defrosteranläggning.

7. Anpassning av handtag på förardörren.

Anpassning för att monterad energikrävande utrustning ska fungera.

1. Nödbatteri med batteriseparering.

2. Batteriladdare.

3. Underhållsladdare i bilen för elektrisk rullstoL

 

T] 2 BILVAL

.Jag kommer att göra en förnyad utprovning när bilmärke är helt bestämt och ber att få återkomma

med ett reviderat yttrande.

   

E] 3 BILBYTE
eller

F_| 4 NY ANPASSNING

    



FÖRSÄKRlNGSKASSAN VÄGVERKET [Bianenummer

    

FK nr, handläggare, telefonnummer TEKNISKT Y l IRANDE

I Anpassning av motorfordon

Byte av motorfordon

SOKAN DE

Efternamn och förnamn personnummer

Udelningsadress, postnummer och ortsnamn telefonnummer dagtid (även riktnr)

 

X 1 BEHOV AV UTRUSTNING, HJÄLPMEDEL M M

Med hänsyn till handikappet krävs för sökanden för bilens brukande följande:

:lautomatisk växellåda Dfärdbromsreglage för... Dvänster arm Elhöger arm

Esarvoassisterad styrning Dgasreglage för... Dvänster arm Ehöger arm

:jservoassisterad färdbroms, pedalkraft för fullbromsning kp [jgaspedal till vänster om bromspedal

Zlövrigt Se tekniskt yttrande sida 2

Forts på nästa sida!

i?! 2 BlLVAL

 

Sökanden avser att köpa bil av fabrikat, typ och årsmodell

Chrysler Grand Voyager SE, 2000

 

Föreslagen bil och utrustning är Wlämplig rulicke lämplig WBilen bör testas

 

Anmärkning Bilen måste golvsänkas.

     

Forts på nästa sida!

3 BILBYTE
eller

71 4 NY ANPASSNING
Bilens fabrikat, typ och årsmodell 'körd antal mil 'registreringsnummer

Chrysler Grand Voyager, 1991 11500 FOS 720

3 BlLBYTE Tillstyrks av följande skäl :IAvstyrks

4 NY ANPASSNING Elnnstyrks av följande skäl [:|Avstyrks

Etrafiksäkerhet driftsäkerhet körtekniskt handikappanpassning

:lannat

[_-IForts på nästa sida!

  

 

BILAGOR

 

X Kort beskrivning av handikappet, i samförstånd med den sökande övrigt

 

Andersen är helt rullstolsburen och måste köra bilen från sin elektriska rullstol..

 

 

 

VÄGVERKET

1999-08-19 Allan Sjölander 031 -635278

Datum (Egenhändig namnteckning av behörig tjänsteman) (Telefonnummer. även riktnf)

 



x 1 BEHOV AV UTRUSTNING, HJÄLPMEDEL M M

Efternamn och förnamn

  

Anpassning för att kunna köra bilen.

. Styrsystem EDS CS av typ styrstångsstyrning.

. Gasreglage på styret.

. Färdbromsreglage på styret.

. Motoriserat växelreglage.

. Motoriserade reglage för värme, defroster samt värmefläkt.

. Vindrutetorkare regleras med regndetektor.

. Vindrutespolare/torkare regleras på anpassat reglage.

. Motoriserat solskydd.

. Motoriserad inre backspegel.

10.Anpassning av reglage för blinkers, hel- och halvljus samt signal till kontakter inlagda i rullstolens nackstöd.

11.Anpassning av reglage för vindrutespolare/torkare samt farthållare till kontakter för vänster armbåge.

12.Anpassning för tändning och start till reglage för höger armbåge.

13.Nödstoppreglage för höger armbåge.

14.Anpassning av reglage för fönsterhissar till anpassat läge.

15.Anpassning av bilbälte till typ " köra in i bilbältet "

16.Bensindriven defrosteranläggning för is- och snöfria rutor på bilen under vinterhalvåret.

Anpassning för att kunna komma in- och ut i bilen samt komma fram till förarplatsen,

C
D
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1. Fjärrstyrd motoriserad sidodörr.

2. Fjärrstyrd motoriserad rullstolsramp.

3. Fjärrstyrt motoriserat rullstolsfäste på förarplatsen.

Anpassning för att monterad energikrävande utrustning ska fungera i alla lägen.

1. Nödbatteri med batteriseparering.

2. Batteriladdare.

3. Underhållsladdare i bilen för elektrisk rullstol.

 

r:I 2 BlLVAL

Att kunna avge ett fullständigt relevant tekniskt yttrande på anpassning av bil för Andersén är mycket

svårt. Det kan tillkomma saker under byggnationens gång som jag idag inte har beaktat varför jag

ber att få återkomma med reviderat yttrande om detta kommer att visa sig vara nödvändigt.

  

|:] 3 BILBYTE
eller

7] 4 NY ANPASSNING

  




