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Förord

Detta notat har skrivits inom ramen för projektet Testmetoder för

handikappanpassade förarplatser i personbilar . Projektet har finansierats av

Vägverket, Fordonsavdelningen. Vägverket har ett särskilt ansvar för att såväl

personer med funktionsnedsättningar som äldre tillförsäkras samma villkor som

andra medborgare när det gäller tillgång till hela transportsystemet oavsett

transportmedel. Det innebär att det ställs krav på både säkerhet och tillgänglighet.

Vårt samhälle har kommit att utformas så fler personer har blivit beroende av bil.

För många personer med funktionsnedsättningar innebär möjligheten att själv

kunna köra bil en suverän sätt att klara av sitt transportbehov. Bilen måste dock

ofta anpassas eftersom den ursprungligen inte är byggd för personer med

funktionsnedsättningar. Trots att bilen anpassas är det inte säkert att anpassningen

är tillräcklig eller är utformad så att den optimalt passar för den enskilde föraren.

Idag genomförs inga särskilda test för att kontrollera anpassningen med avseende

på förarens behov. Det är känt att många förare med funktionsnedsättningar

inskränker sitt resande på grund av att det är för ansträngande att köra trots att

bilen är anpassad.

Avsikten med detta projekt har varit att påbörja en utveckling av en generell rutin

för leveranskontroll av bilar med handikappanpassade förarplatser som tillgodoser
funktion, säkerhet, komfort och trygghet för den individuella föraren.

Föreliggande notat är ett försök att beskriva en idé om hur en leveranskontroll

skulle kunna utformas. Författarna vill tacka alla som har kommit med

kommentarer och förslag till förbättringar.
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1 Inledning
Vi vill inledningsvis göra läsaren uppmärksam på att de idéer och förslag som

framförs i denna rapport angående leveranskontroll av anpassade fordon inte på

något sätt ska uppfattas som ett färdigt förslag. Författarnas avsikt är att ge ett

underlag för vidare arbete med att utforma vad som skulle kunna bli en leverans-

kontroll. Vi är väl medvetna om att detta är en mycket svår uppgift av många

orsaker bl.a. beroende på att det är många faktorer som ska vägas in och att det är

ett område som kväver kunskaperinom flera områden (tex. medicin,

rehabilitering, fordonsteknik). Idag finns det ingen leveranskontroll, i varje fall

inte i den mening avses här, vare sig i Sverige eller något annat land. Det är

således ett ganska oprövat område som tas upp här.

En annan viktig utgångspunkt för det som framförs här är att en leverans-

kontroll ska vara frivillig och fungera som ett stöd för framförallt förare med

funktionsnedsättningar men också för finansiären (dvs. Försäkringskassan) och

för trafiksäkerhetsansvarig myndighet (dvs. Vägverket). Vår tanke med en leve-

ranskontroll är att den ska kunna fungera som en konsumenthjälp. Det kan vara

mycket svårt för en enskild individ att bedöma om han/hon har fått den anpass-
ning som är dels nödvändig och dels är den som fungerar bäst. Det vill säga att

målsättningen är att på bästa sätt försöka realisera en säker och tillgänglig mobi-

litet för personer med funktionsnedsättningar som vill och kan köra bil under

förutsättning att fordonet anpassas. Ytterligare ett förhållande som är mycket

viktigt att påpeka i detta sammanhang är att det är anpassningen som ska utvärde-

ras i förhållande till förarens behov och resurser. Det är alltså inte föraren som

ska testas, men det är vikigt att anpassningen kontrolleras tillsammans med den

som ska bruka det anpassade fordonet. Därför måste föraren vara med vid leve-

ranskontrollen. Det är en brist i det svenska systemet att detta inte görs redan idag.

Den kontroll som görs av bl.a. Svensk Bilprovning är inte tillräcklig.

En av de svårigheter som finns med att utveckla en generell leveranskontroll av

anpassade fordon är att det finns ett brett spektrum av olika funktionsnedsätt-

ningar. Från mycket komplicerade till tämligen begränsade. Detta gör att en gene-

rell leveranskontroll kan uppfattas som alldeles för omfattande för en enklare

anpassning och kanske inte tillräckligt omfattande för en komplex anpassning. Vi

har ändock försökt att ta med så mycket som möjligt och försökt att utforma vårt

förslag så generellt som möjligt, utan att bli alltför otydliga. Vissa funktionsned-

sättningar ger upphov till mycket specifika anpassningsbehov, som vi inte har haft

möjlighet att inkludera i denna förslag. Hur pass detaljerad och omfattande en

leveranskontroll behöver vara är svårt att säga idag men Vi hoppas att ett fortsatt

arbete inom detta område kan ge svar på den frågan. En möjlighet som vi ser

framför oss är att man kan utveckla en rutin som är tillräckligt flexibel, så att man

gör bara de kontroller som är motiverade utifrån den aktuella förarens önskemål

och behov.

Även de olika anpassningar som är aktuella att kontrollera kan vara mycket

varierande. Det finns många sätt att lösa ett behov av förarplatsanpassning. Det

finns oftast inga generella lösningar. Detta innebär att i möjligaste mån bör en

leveranskontroll vara utformad så att det är funktionen som kontrolleras och inte

den tekniska lösningen. Detta går kanske inte att tillämpa i alla situationer men i

de flesta. Målsättningen för en anpassning ska vara att den ska kompensera för

förarens funktionsnedsättning. En leveranskontroll har till uppgift att undersöka

om målsättningen med anpassningen är uppnådd.
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Eftersom tanken är att en leveranskontroll ska vara frivillig så bör den inte

heller resultera i en godkänd/ej godkänd bedömning. En bra och fungerande

leveranskontroll ska ge svar på om anpassningen uppfyller olika kravnivåer m.a.p.

förarens behov, det vill säga ju högre krav den fyller desto högre marginaler finns

det. Dock bör det vara så att om en anpassning i flera avseenden inte fyller

baskraven bör anpassningen göras om och man bör rekommendera föraren att inte

köra den anpassade bilen. Detta är en aspekt av leveranskontrollen, som behöver

utvecklas mer och för detta behövs mer kunskap om vad som är rimliga baskrav.

Vem ska göra en leveranskontroll? Detta är en fråga som vi intekan att ge ett

klart svar på i nuläget. Vem eller vilka som ska göra den beror på vad som ska

kontrolleras. Därför har vi i texten valt att kalla den som utför leveranskontrollen

för testledare och det kan vara olika personer beroende på vilken kompetens som

krävs för just den test eller kontroll som ska göras. Mycket pekar på att en

fullständig leveranskontroll bör vara en lämplig uppgift för ett kompetenscentrum

enligt de tankar som presenterats i en tidigare rapport (Fulland & Peters, 1999).

Nästa steg för att vidareutveckla idéerna om en leveranskontroll bör vara att

man tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att arbeta vidare med de förslag

som presenteras här. En sådan arbetsgrupp bör vara sammansatt av dels represen-

tanter för brukarna (t.ex. olika handikapporganisationer) och dels representanter

för olika kompetensområden som trafiksäkerhet, medicin, paramedicin, rehabilite-

ringsteknik, utbildning, juridik och kanske några till. Arbetsgruppen borde till-

sättas på gemensamt initiativ av Vägverket och Riksförsäkringsverket. Parallellt

med detta arbete bör man arbeta vidare med att praktiskt prova det förslag till en

leveranskontroll, som förs fram i denna rapport.
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2 Generellt om Ieveranskontroll

Följande avsnitt har som syfte att ge en bakgrund till det förslag till en leverans-

kontroll som presenteras här. Flera rapporter har skrivits i detta projekt för att be-

skriva dagens situation och motivera behovet av förändrade rutiner. Enligt de

undersökningar som gjorts i projektet, visar det sig att de rutiner som tillämpas

idag inte garanterar att en anpassad bil kontrolleras i för hållande till förarens

behov. Det finns således anpassade bilar med avancerad utrustning som har

lämnats ut till en kund, utan att någon specialist har tittat på lämpligheten av ut-

rustningen. Visserligen har de flesta anpassade bilar gått igenom en registrerings-

besiktning efter anpassningen, men det finns en risk att anpassningen inte fyller

kravet på att den ska kompensera förarens funktionsnedsättning (se också avsnittet

nedan om bilprovningen). Det finns en risk att det slinker igenom bilar där anpass-

ningen har för dålig kvalite, eller där den inte är optimal för den person som bilen

är tänkt för. Detta betyder vanligen att bilen inte används i den omfattning som

det var avsett. Vilket kan leda till att den ibland stora investeringen som gjorts inte

kommer till nytta. Det finns också enrisk för att trafiksäkerheten kan komma att

bli lidande.

2.1 Från körkortstillstånd till körkort och anpassad bil - en
idéskiss

En utgångspunkt för framställningen i denna rapport beskrivs av flödesschemat i

figur 1. Schemat visar en förenklad och till viss del ideal bild av hur det kan gå till

att hjälpa en person med funktionsnedsättningar till körkort och anpassad bil, den

sk. förmedlingsprocessen. Processen startar överst i figuren med en mer eller

mindre omfattande bedömning av vilka möjligheter en sökande med funktions-

nedsättningar har att kunna köra bil själv under förutsättning att bilen anpassas.

Idag görs denna bedömning vid ansökan om körkortstillstånd då ansökan ska

kompletteras med medicinskt utlåtande och yttrande från trafikinspektör. I vissa

fall inkluderar denna bedömning olika typer av tester för att utröna den sökandes

begränsningar och resurser. Emellertid finns det inga standardiserade, tillförlitliga

eller enhetliga rutiner (olika tester, olika instanser etc.) för denna bedömning. Det

finns således ett behov av att vidareutveckla detta område. Bedömning som görs

bör leda fram till någon form av rekommendation om bilval och kravspecifika-

tioner för anpassning och utbildning. Så är inte fallet idag. Dessa kravspecifika-

tioner skulle kunna användas som underlag för att därefter begära in offerter. I

bilaga 1 presenteras ett förslag till hur man skulle kunna utforma ett formulär för

att specificera anpassningsbehovet. En kravspecifikation bör vara utformad så att

kraven i möjligaste mån beskrivs i funktionella termer. Det vill säga kravspeci-

fikationen ska inte ställa krav på ett visst fabrikat eller liknande. En kravspeci-

fikation bör vara så specifik att den kan användas som ett underlag för den som

ska lämna offert på utbildning eller anpassning.

När detta första beslut tagits om vilka möjligheter som finns kan bilen köpas in,

utbildningen påbörjas (om det är aktuellt) och även anpassning av fordon. I vissa

fall behöver bilen byggas om först för att utbildningen ska kunna påbörjas. Pilen i

figuren mellan utbildning och anpassning indikerar behovet av informationsutbyte

mellan utbildare och anpaSsare. I vissa fall sker detta utbyte men i många fall

saknas det. Efter utbildning och anpassning genomgår den sökande ett förarprov

och bilen registreringsbesiktigas om detta inte skett tidigare. Bara i undantagsfall
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görs det någon bedömning av om man lyckats få till en bra (optimal) lösning för

den aktuella föraren. Det vi har valt att kalla en leveranskontroll saknas således.

Denna kontroll ska svara på om anpassningen stämmer med vad föraren behöver
för att kunna köra säkert och oberoende.

 

Bedömning av funktionsnedsättning med

avseende på bilkörning

   

 

  

  

 

             

     

  

. . Nej
Posmvt ?

Rekommendation

om bilval

Anpassningsbehov Utbildningsbehov _

H - kravspecifikation - kravspecifikation

Anpassning av .Infoutbyteå Utbildning och
fordonet utbildare träning

Inte anpassare Inte

  

     

 

   

 

Registrerings Förarprov

  

^ besiktning

Godkänd Godkänd

Fyller ej

kraven Leveranskontroll:

med förare och

anpassning

Fyller kraven

Figur 1 Principskiss som beskriver vilka bedömningar, prov, tester och
kontroller som bör göras för att säkerställa attförare medfunktionsnedsättningar
erhåller ettfordon med rätt anpassning.
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Detta flödesschema liknar det som finns i rapporten Regler och rutiner för god-

kännande av handikappanpassade förarplatser i personbilar - med en internatio-

nell utblick (Fulland och Peters, 1999) men den har reviderats på följande sätt.

Ett moment har tillkommit Rekommendation om bilval en pil har tagits bort

nere till höger i figuren och slutligen har resultatet från leveranskontrollen ändrats

till fyller kraven och fyller ej kraven . Den första förändringen, rekommenda-

tion om bilval, har gjorts eftersom det är mycket väsentligt vilken bil det är som

ska anpassas. Det händer att föraren har valt en bil som kan vara mycket svår att

anpassa, vilket då inte är ett särskilt bra val. Det slutgiltiga valet bör ligga hos den

blivande föraren men det är Viktigt att han/hon får en rekommendation om vilket

fordon som kan vara lämpligt. Den andra förändringen som gjorts är att ta bort

pilen som skulle kunna tolkas som att leveranskontrollen även har till syfte att

kontrollera föraren. Detta stämmer inte med de tankar som framförs här. Leve-

ranskontrollen har till syfte att bedöma om anpassningen stämmer med förarens

behov och resurser. Den sista förändringen som gjorts, att ersätta (inte) godkänd

mot fyller (ej) kraven, indikerar att leveranskontrollen bara kan vara rådgivande,

en konsumenthjälp. Godkännandet av den anpassade bilen ligger hos bilprov-

ningen. Dessa förändringar har gjorts med tanke på att bättre kunna illustrera det

förslag till leveranskontroll som presenteras i denna rapport.

2.2 Sammanfattning av tidigare arbete i projektet

Ett flertal rapporter har skrivits inom ramen för detta projekt för att ge ett underlag

till det förslag till leveranskontroll som presenteras i denna rapport. I en rapport

beskrivs situationen i Sverige idag och den jämförs med ett antal andra länder. För

att ytterligare kartlägga hur man arbetar idag har tre enkätstudier genomförts med

anpassningsföretag, trafikinspektörer och handläggare av bilstödsärenden vid för-

säkringskassan. Vidare har personer som har ett centralt ansvar för besiktnings-

rutiner för anpassade bilar vid Svensk Bilprovning AB intervjuats.

2.2.1 En bakgrund - Sverige och några andra länder.

I rapporten "Regler och rutiner för godkännande av handikappanpassade förar-

platser i personbilar - med en internationell utblick" (Fulland och Peters, 1999)

ges en beskrivning av vilka arbetsrutiner och regler som tillämpas idag vid kör-

kortsärenden och förarplatsanpassningar i personbilar för personer med fysiska

funktionsnedsättningar. Syftet med rapporten är dels att identifiera brister i de nu-

varande rutinerna och att jämföra svenska förhållanden med vad som råder i andra

länder för att få uppslag till hur man skulle kunna förbättra situationen i Sverige.

Således beskrivs både nationella och internationella förhållanden i rapporten.

Rapporten inleds med en kort bakgrund som inkluderar en beskrivning av hur

några centrala begrepp som funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp

används i rapporten. Detta följs av en något förenklad och idealiserad beskrivning

av det som i rapporten kallas för förmedlingsprocessen, dvs. från den inledande

bedömningen av en funktionsnedsättning till anpassad bil och körkort. Därefter

följer en beskrivning av hur förmedlingsprocessen är organiserad och fungerar i

dagens Sverige. De följande avsnitten ägnas åt en beskrivning av förhållandena i

våra Nordiska grannländer. Efter detta behandlas några länder i Europa och vad

som är gemensamt inom EU. Det påföljande avsnittet tar upp några länder utanför

Europa. Standarder och kompetenscentrum har bedömts som så viktiga i detta

sammanhang att de fått var sitt eget avsnitt. Rapporten avslutas med några preli-
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minära slutsatser och rekommendationer med avseende på test/bedömning före ut-

bildning och anpassning, förarprov och besiktning, leveranskontroll, standarder

och myndighetsdirektiv, och kompetenscentrum. Författarnas avsikt är att

rapporten ska kunna användas som en idébank för ett fortsatt arbete i syfte att för-

bättra förmedlingsprocessen i Sverige framförallt med avseende på leverans-

kontroll.

2.2.2 Anpassningsföretagen och deras arbetsrutiner

En undersökning(enkätstudie) har gjorts i projektet för att närmar kartlägga hur

anpassningsföretagen arbetar. Då det i skrivande stund inte finns någon färdig

avrapportering av denna så redovisas den lite större omfattning i denna rapport än

motsvarande undersökningar för trafikinspektörerna och handläggarna. Under-

sökningen gjordes under 1998/99.

I stort sett alla företag som är verksamma inom branschen svarade på enkäten.

De 24 svenska anpassningsföretagen har varit verksamma i mellan 3 och 27 år,

och nio av dessa företag hade en kundkrets som sträckte sig utanför Sveriges

gränser. Utifrån den aktuella undersökningen utfördes totalt ca 3000 anpassningar

per år Detta kan jämföras med de genomsnittligt ca 2500 beviljade och uttagna

bilstöd per år (RRV, 1999). Dessa siffror kan tyda på att det förekommer export

eller att det finns kunder som själva (eller på annat sätt än med bilstöd) finansierar

sina anpassningar. De företag som utför flest anpassningar per år är de företag

som har en internationell kundkrets; ca 250 anpassningar per år och företag, vilket

kan jämföras med 130 då antalet anpassningar slås ut på alla företag. Spridningen

var emellertid mycket stor. En fråga berörde vilken typ av kvalitets kontroll man

tillämpade. Det visade sig att det är företag med internationell kundkrets som har

certifierade kvalitetssystem, och då framförallt enligt ISO standarder (tex. ISO

9000).

Handeln med anpassningsdetaljer mellan företagen visade sig vara utbredd och

utgjorde en grundsten för de svenska anpassningsföretagens verksamhet. Nio av

tio företag köper detaljer av andra företag. Lika stor andel tillverkade egna de-
taljer, som i många fall också såldes vidare.

Endast en tredjedel av företagen ansåg att det fanns ett behov av ett kompe-

tenscentrum dit personer kan vända sig i anpassningsfrågor. Det bör betonas att

frågan om kompetenscentrum var annorlunda utformad till anpassningsföretagen

jämfört med motsvarande fråga till trafikinspektörerna och handläggarna. Det

fanns ingen förklaring till hur ett kompetenscentrum skulle kunna vara uppbyggt

och fungera. De anpassningsföretag som inte tyckte att det fanns ett behov upp-

levde nog att de sj älva fyller uppgiften som kompetenscentrum.

När anpassningsföretagen tar fram anpassningsförslag testas i regel kunden i en

demonstrationsbil. Detta gör det möjligt för företaget att utvärdera vilka motoriska

resurser som kunden har. Det är betydligt mer sällsynt att perception testas. En

läkare gör förvisso en undersökning, men denna resulterar inte i riktlinjer av-

seende anpassningen. Dessutom anger endast 8 av 24 företag att de har tillgång till

detta utlåtande. Vilket är anmärkningsvärt. Vid ansökan om körkortstillstånd kon-

sulteras en trafikinspektör som bedömer den sökandes möjligheter att köra bil och

vilka villkor som dennes körkort preliminärt kommer att kopplas till. Endast 6 av

24 företag angav att de normalt har tillgång till dessa handlingar.

Under anpassningen av bilen konsulterar 2/3 av företagen antingen ergonom,

arbetsterapeut eller sjukgymnast för att ge kunden god komfort och en ergono-
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miskt korrekt förarplats. Vad gäller krocksäkerhet spelar sunt förnuft en viktig

roll. Företagen besitter normalt inte särskild kompetens inom detta område.

Krocktestad utrustning används oftast i de fall det finns tillgängligt.

När bilen är färdiganpassad följer i princip alltid en tekniker från verkstaden

med kunden i bilen för att kontrollera att målsättningen med anpassningen är upp-

fylld. Att ge basupplärning i bruket av alla de nya aggregaten är en naturlig del av

anpassningsjobbet. I samma moment genomgås den dokumentation som med-

följer, Lex. instruktionsbok med underhållsrutiner, varningssignaler osv. Det

händer att en trafikinspektör kräver att få följa med kunden i bilen efter slutförd

anpassning. Denna senare kontroll är långt ifrån fullständig. En komplett leve-

ranskontroll borde omfatta relativt avancerade manövrar, där föraren utsätts för

stora krafter framåt, bakåt och från sida till sida, eftersom det förekommer att

förare med dålig kroppsstabilitet får svårigheter att hantera sin bil i sådana situa-

tioner. Det bör även kontrolleras att föraren kan hantera vissa reglage, tex. broms

och styrning samtidigt i verkliga trafiksituationer. Det bör slutligen säkerställas att

föraren känner sig trygg och sitter ergonomiskt korrekt i bilen. När bilen registre-

ringsbesiktigas sker detta normalt utan att kunden är med. Bilprovningens

registreringsbesiktning kontrollerar inte anpassningen i förhållande till förare (se

även avsnittet om Bilprovningen). Det sker såleds ingen fullständig kontroll av

anpassningen utifrån ett användarperspektiv.

Alla utom något enstaka företag var positivt inställda till en ackreditering av

verkstäder som får utföra anpassningar. Det genomgående argumentet var att detta

skulle höja kvaliteten på anpassningar generellt och att oseriösa anpassare skulle

försvinna från marknaden. Det verkar emellertid inte som om företagen själva är

rädda för att de inte skulle nå upp till den nivå som en ackreditering skulle kunna

kräva.

2.2.3 Trafikinspektörer med ansvar för förare med funktionsnedsätt-
ningar

Följande är en sammanfattning av VTI notat (Peters och Östlund, 1999). En

enkätstudie genomfördes med trafikinspektörer som har ett särskilt ansvar för bil-

förare med funktionsnedsättningar. Enkäten bestod totalt av 37 frågor. Svars-

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

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

samband med bilstödärenden, körkortsprov och villkor, kontakter med andra

myndigheter. Totalt handläggs knappt 2000 ärenden årligen som berör körkort till

förare med funktionsnedsättningar. Fördelningen mellan inspektörerna är mycket

ojämn och många tycker att de har för få ärenden. En majoritet av inspektörerna

tycker att det finns brister i nuvarande rutiner. Ungefär 1200 remisser vid kör-

kortstillstånd handläggs årligen. Ungefär 80% tycker att det kan vara svårt att be-

döma en sökande. Drygt 550 tekniska yttranden görs på begäran av försäkrings-

kassan, det vill säga i ungefär 25% av alla bilstödsärenden. Alla svarande var

positiva till en certifiering av anpassningsfirmorna. Ungefär 250 förarprov med

funktionsnedsatta genomförs per år. De flesta trafikinspektörer gör 5 eller färre

prov årligen. Den nya villkorskodningen som används på körkorten upplevdes

som positiv även om det finns vissa brister. Bla. efterlyses mer utbildning. I stort

sett alla ansåg att bilprovningens besiktning av anpassadebilar är nödvändig, men

nästan 60% av ansåg att den är otillräcklig. Man efterlyser en kontroll som tar

hänsyn till föraren. Svaren på frågorna om kontakterna med andra myndigheter
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och anpassningsföretag visade att det fungerar genomgående bra med läns-

styrelsen, tills stor del bra med anpassningsföretagen medan det var både bra och

dåligt med försäkringskassan och sjukvården.

2.2.4 Bilstödshandläggare vid försäkringskassan

Följande är en sammanfattning av VTI notat (Peters och Östlund, 199%). En

enkätstudie genomfördes bland handläggare av bilstöd vid försäkringskassan.

Enkäten bestod totalt av 33 frågor. Svarsfrekvensens var drygt 65% (37 av 58).

Enkäten var uppdelad i fem olika delar: allmänna frågor, handläggning och beslut

om bilstöd, anpassningsärenden, rutiner efter utförd anpassning och kontakter

med andra myndigheter. Totalt handläggs mellan 3000 och 4000 bilstödansök-

ningar årligen och ungefär 2500 bilstöd beviljas per år. De som svarade på

enkäten handlägger ungefär 20% av alla bilstödärenden. Variationen mellan hand-

läggarna med avseende på erfarenhet och antal ärenden var stor. Av undersök-

ningen framkom att 20 - 25 ärenden per år verkar vara en lagom volym för att

upprätthålla kompetensen. Den genomsnittliga avslagsfrekvensen var 34% vilket

stämmer ganska väl med det verkliga genomsnittet 37% för de senaste 11 åren.

Trots att man anser sig har tillräcklig medicinsk kompetens för att handlägga bil-

stödansökningar så verkar det inte alltid vara lätt att tillämpa de kriterier som

gäller. Anpassningsärenden föranleder större problem bl.a. eftersom det kan vara

svårt att veta vad som är ersättningsberättigat. Man brukar sällan följa upp om an-

passningsåtgärderna har fyllt sitt syfte. Det visade sig att hälften av handläggarna

anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om anpassningar. Detta tyder på att det

finns behov av information och utbildningsinsatser. Det är endast få handläggare

(14%) som ställer särskilda krav på anpassningsfirmorna. Man anser att det är

kunden som ska göra detta vilket i och för sig är riktigt men inte rimligt. Vidare är

det bara hälften av handläggarna som kräver att bilen ska registreringsbesiktigas

innan anpassningsbidraget betalas ut. Det är ännu färre, bara 10%, som kräver att

anpassningen ska kontrolleras av en trafikinspektör. Resultatet pekar på att det

finns brister i hur man följer upp att målet med insatserna har uppfyllts. Det visar

också på att det finns ett behov av att utveckla rutiner och metoder för att göra

denna uppföljning. De fria kommentarerna visade också på att det finns ett behov

bland handläggarna om klarare riktlinjer, bättre utbildning, mer information och

bättre kommunikationer mellan involverade parter.

2.2.5 Svensk Bilprovning

Avsikten var att även genomföra en enkätstudie bland besiktningsmän och besikt-

ningsingenjörer vid svensk Bilprovning men efter diskussioner med den centrala

ledningen på Svensk Bilprovning så gjordes i stället en beskrivning av arbets-

rutinerna vid Bilprovningen. Denna beskrivning har verifierats av Bilprovningen.

Den har inte redovisats tidigare i projektet utan redovisas här i sin helhet.

2.2.5.1 Bilprovningens uppdrag

Vägverket (VV) är föreskrivande myndighet för bl.a. personbilar som ska god-

kännas vid registrering- och kontrollbesiktning för att användas i trafik i Sverige.

Detta görs med stöd av bl.a. Svensk Författningssamling och Vägverkets författ-

ningssamling (VVFS). Tidigare var det Trafiksäkerhetsverket som utfärdade när-

mare föreskrifter (TSVFS). Bilprovningens roll är att kontrollera att fordonen

uppfyller de krav som ställts av bl.a. VV. Det vill säga att kontrollera att krav på
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teknisk säkerhet och miljökrav är uppfyllda. Bilprovningen har alltså inte till upp-

gift att kontrollera att den anpassning som gjorts passar till den som ska köra

fordonet.

Förutom de nationella reglerna finns det idag även EG-direktiv som ska följas,

särskilt med avseende på helbilgodkända bilar. I stort sett finns det inga särskilda

regler, vid besiktning av fordon som anpassats för funktionshindrade. Det finns

några undantag som kommer att tas upp nedan. Det ställs således i princip samma

krav på en anpassad bil som på alla andra fordon. Det finns inga särskilt utforma-

de rutiner vid besiktning på stationerna för anpassade bilar. Emellertid kan det

förekomma lokalt utformade rutiner vid stationer där man har mer erfarenhet att

besiktiga anpassade bilar. Det finns heller ingen speciell besiktningspersonal som

ska besiktiga anpassade bilar och som är speciellt utbildade för detta.

2.2.5.2 Helfordonsgodkännande

Alla bilar som säljs inom EU från och med 1998 års modell är helbilsgodkända

när de lämnar fabriken. Det innebär att de kan importeras till andra EU-länder

utan att de behöver genomgå särskild registreringsbesiktning innan de införs i det

svenska fordonsregistret. Om någon väsentlig förändring görs i bilens konstruk-

tion eller utrustning, måste bilen dock registreringsbesiktigas om inte modifie-

ringarna är godkända sedan tidigare eller om undantag ges av Fordonsavdelningen

på Vägverket. Om en helbilsgodkänd personbil levereras med testade och

godkända anpassningsdetaljer och dessa omfattas av helfordonsgodkännandet

behöver bilen inte registreringsbesiktigas. Men om anpassningen görs efter

leverans, så måste den registreringsbesiktigas. Helfordonsgodkännandet kvarstår

om anpassningsdetaljer uppfyller kraven i relevanta EG-direktiv. Finns det

anpassningsdetaljer att tillgå som är krocktestade och godkända, ska dessa

användas i första hand. Om anpassningsdetaljer installeras som inte dokumenterat

uppfyller EG-direktiv kan inte helfordonsgodkännandet kvarstå. Bilen kan dock

komma att godkännas om den fyller nationella svenska krav eller krav i andra

reglementen eller standarder, dock fordras dispens från Vägverket.

2.2.5.3 Registreringsbesiktning och kontrollbesiktning.

Två typer av besiktning är aktuella för personbilar som anpassats för förare med

funktionsnedsättningar, dels registreringsbesiktning och dels den årliga kontroll-

besiktningen. Registreringsbesiktning utförs av en besiktningsingenjör medan en

kontrollbesiktning oftast görs av en besiktningsman. I princip ska alla anpassade

bilar registreringsbesiktigas. I några få undantagsfall kan det räcka med att bilen

genomgår en sk. begränsad registreringsbesiktning. Undantag från kravet på

registreringsbesiktning ges om bilen utrustats med sk. vänstergas (TSVFS
1984:28, pkt 11). Under denna punkt medges också att en sk. rattspinnare får

monteras. Denna kan då endast monteras på bil som inte omfattas av de särskilda

krav, s.k. krockprov som gäller för personbil av 1970 och senare års modell. Det

andra undantaget gäller färdbroms, denna får manövreras på annat sätt än med

höger hand eller höger fot (VVFS 1994:05 pkt. 6.5.2.3). I övrigt finns inga ytter-

ligare undantag för bilar anpassade för person med funktionsnedsättningar. Detta

innebär sålunda att bilar anpassade till personer med funktionsnedsättningar ska

även efter anpassningen uppfylla de krav som ställs på fordonet generellt. Det är

vid denna första besiktning som Bilprovningen har att ta ställning till om bilen

uppfyller ovan nämnda krav.
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Dispens kan ges för registreringsbesiktning av anpassad personbil trots att den

inte efter modifiering uppfyller kraven i relevanta EG-direktiv om:

Bilen avsedd för personligt bruk och behov av anpassning styrks av intyg.

Nödvändiga ändringar som gjorts och som inte uppfyller kraven ska moti-

veras.

v VV bedömer förslagna ändringar, anger krav som ska uppfyllas och be-

slutar om helfordonsgodkännandet ska kvarstå.

O
6

0
.
6

6
.
0
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Med dispens menas, i detta fall, att bilen kan registreringsbesiktigas och god-

kännas trots att den inte uppfyller de generella krav som gäller för icke-anpassade

bilar.

Ansvaret för att bilen blir registrerad i sitt slutliga utförande vilar på bil-

ägaren. Det vill säga att det är ägaren som ska se till att en anpassad bil blir regi-

streringsbesiktigad. Om anpassningen tas bort ska bilen ånyo registreringsbesik-

tigas. Vid en registreringsbesiktning ska det markeras i fordonshandlingarna att

bilen är anpassad. Detta görs genom en markering i fält 71 med textkoden T7lB,

vilken indikerar att bilen anpassad. Detta kan kompletteras med fritext i fält 71.

2.2.5.4 Kontrollbesiktning

Vid kontrollbesiktningen kontrolleras att fordonet inte försämrats i otillåten grad

genom slitage och åldring beträffande miljö- och trafiksäkerhet och att inga

ändringar gjorts som kan påverka säkerheten negativt. I fordonskungörelsen § 38

anges att krav på ny registreringsbesiktning erfordras om bilen ändrats från

tidigare godkänt utförande (se ovan). Vissa undantag från denna grundsyn finns

reglerade av VV, dock inte specifikt för bilar anpassade för personer med funk-

tionsnedsättningar annat än som nämnts ovan. Vid kontrollbesiktningen åligger

det besiktningsmannen att följa Vägverkets kontrollplan för kontrollbesiktning. I

kontrollplanen finns avsnitt som reglerar kontrollen av vissa registeruppgifter.

Kontrollen går ut på att verifiera en överensstämmelse mellan fordon och
registrerade uppgifter beträffande kopplingsanordning, karosserikod, uppgifter i

fält 71 samt färg. Detta innebär bl.a. att inga särskilda kontroller utförs specifikt

för bilar anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär också att

själva anpassningen inte nödvändigtvis kommer att kontrolleras vid en kontroll-

besiktning.

Det finns inga ytterligare rutiner idag för att vid kontrollbesiktningen fånga

upp bilar som inte är registreringsbesiktigade men som borde vara det.

2.2.5.5 Tolkning och tillämpning

Centralt på huvudkontoret skrivs kompletterade anvisningar om hur gällande

myndighetsföreskrifter ska tolkas och tillämpas. Om det framkommer att en före-

skrift inte tillämpas på det sätt som avsetts kan det bli aktuellt att göra visst för-

tydligande eller tillägg i berörd teknisk handbok. Detta har dock inte gjorts med

avseende på besiktning av anpassade bilar.
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2.2.5.6 Kommentarer till nu gällande rutiner besiktning av anpassade

personbilar

Här nedan följer ett antal kommentarer till hur man idag besiktigar anpassade

personbilar.

'3. Ett rimligt krav för utbetalning av bilstöd borde vara att bilen genomgått

60

0
0.0

66
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registreringsbesiktning, men så är inte alltid fallet. Detta har också före-

slagits i RRVs bilstödsutredning. Ett problem kan vara att bilen besiktigas

och godkänns innan den provats av kunden. Gör man då efterjusteringar så

ska bilen ombesiktigas, men om det inte görs så kan det slinka igenom. I

detta fall skulle ett kompetenscentrum fungera som en hjälp genom att

man där provade bilen med kunden för att se om anpassningen passar

kundens behov innan den besiktigas av bilprovningen.

Det fanns i december 1998 17736 körkortinnehavare med Villkorade kör-

kort men i bilregistret fanns det bara 5384 bilar registrerade som anpassa-

de (markering i fält 71 med textkod T71B) och av dessa var 17% felakigt

markerade som anpassade. Vad beror detta på? Markering i fält 71B ska

göras för alla anpassade bilar som registreringsbesiktigas. Undantag är

vänstergas, rattspinnare och viss anpassning av broms (se ovan).

Kontrollbesiktningen borde fånga upp anpassade bilar som inte är regi-

streringsbesiktigade. Här verkar det finnas brister i rutinerna.

I de nya EU körkorten anges ges en kod som beskriver förarens funktions-

nedsättningar och vilken anpassning som behövs i bilen (se VVFS

1996:193, 1998:78, 1999:3). Detta borde följas upp med att fordonets an-

passning också specificerades med hjälp av dessa koder för att underlätta

kontroll av bilen.

Kontrollbesiktningen borde innefatta kontroll av anpassningsdetaljer.

Detta är något som har framförts av förare med funktionsnedsättningar.

Det händer att anpassningsdetaljer förslits på samma sätt andra delar på

bilen.

I vissa fall kan det bli aktuellt att koppla ur säkerhetssystem (Lex. krock-

kudde) på grund av den anpassning som gjorts (Lex. rattspinnare) och

detta är något som borde ingå i bilprovningens kontroll av anpassade bilar.

Detta debatteras mycket i USA och NHTSA (National Highway Traffic

Safety Administration) har publicerat en rapport som tar upp Vilka

undantag som får göras. Problemen är kanske inte lika problematiska i

Sverige som i USA. Eftersom här finns inget krav på krockkudde vilket

det finns i USA. Dock bör man tänka över problemet med krockkuddar

och rattspinnare innan något händer.

Man borde undersöka möjligheterna ta fram särskilda direktiv för besikt-

ning av anpassade personbilar. Idag råder det en viss oklarhet om vad som
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gäller och hur direktiven tolkas. Detta vållar problem både för kunden och

anpassningsföretagen.

03° Bilprovningens roll i en eventuell försöksverksamhet med ett nationellt

kompetenscenter borde utredas. Ett kompetenscentrum skulle fungera som

en opartisk konsumenthj älp för förare med funktionsnedsättningar. Hur ett

kompetenscentrum skulle kunna fungera och vara sammansatt har skissats

i rapporten Regler och rutiner för godkännande av handikappanpassade

förarplatser i personbilar (Fulland och Peters, 1999).

2.3 Målsättning med en Ieveranskontroll

Målsättningen med en Ieveranskontroll är att öka möjligheterna för att förare med

funktionsnedsättningar uppnår en säker mobilitet som han/hon känner sig nöjd

och trygg med. Rapporten är avsedd att ge uppslag till hur man skulle kunna ut-

forma och realisera en kontroll. Kontrollen måsta vara så utformad att den är

tillräckligt omfattande för en avancerad anpassning och samtidigt kan vara enkel

för en enklare anpassning. Det är synnerligen vikigt att den form av leverans-

kontroll som beskrivs här verkligen uppfattas som en hjälp för de tilltänkta

kunderna (förare med funktionsnedsättningar) som är beroende av att deras bil är

riktigt anpassad. Den form av Ieveranskontroll som beskrivs här kommer på sikt

också att höja kvaliteten på anpassningar generellt.

2.4 Målgrupp för Ieveranskontrollen
Målgruppen för arbetet är de förare med funktionsnedsättningar som själva kör bil

och därför behöver en anpassad förarplats i sin bil. Leveranskontrollen ska kunna

fungera som en frivillig konsumenthjälp. Man den kan också fungera som en

kvalitetskontroll för Försäkringskassan. Vägverket och Försäkringskassan bör

gemensamt bestämma kravnivån som ska gälla för att uppfylla målet om en säker

och beroende mobilitet. Leveranskontrollen ska kunna ge svar på vilken kravnivå

som anpassningen uppfyller. Den lägsta nivån, basnivå, ska vara så definierad att

trafiksäkerheten kan anses vara väl tillgodosedd. Författarna menar också att även

enklare anpassningar ska kunna genomgå en Ieveranskontroll. En representant

från anpassarfirman bör vara tillgänglig för frågor under en Ieveranskontroll, men

ofta kan användaren och testledaren genomföra kontrollen sj älva.

2.5 Metod och praktisk arbetsgång
Leveranskontrollen ska genomföras efter att det tekniska godkännandet av bilen,

dvs. registreringsbesiktningen, är avklarat. Emellertid ska man vara medveten om

att den kontroll som idag görs av bilprovningen inte är tillfredsställande (se 2.2.5).

Detta innebär att den borde revideras och då kan delar av de tester/kontroller som

beskrivs här komma att ingå i bilprovningens åtagande. Meningen med leverans-

kontrollen är att föraren ska kunna demonstrera att den valda anpassningen passar

för henne/honom och att anpassningsfirman har gjort ett bra jobb. Ofta har använ-

daren slutfört sin körkortsutbildning, men det är intesäkert, så en leveranskontroll

ska också kunna göras med användare som bara har körkortstillstånd och som

ännu inte har körkort.

På sikt bör man ta fram en lärobok som kan användas vid utbildning av test-

ledare. En lärobok ska också kunna användas som en referens- och uppslagsbok

12 VTI notat 40-2000



för den som genomför ett test. Efter en tids praktiserade med leveranskontroll så

kan det finnas underlag till och anledning att sammanställa en exempelsamling

som stöd för blivande eller redan verksamma testledare. Det finns säkert all

anledning att ha återkommande utbildning för att dels lära upp nya testledare och

dels sprida erfarenheter om mera sällsynta fall. Man ska också tänka på att rutinen

med leveranskontroll är något som ska byggas upp och det kommer att ta en viss

tid. Vid själva genomförandet av enleveranskontroll så är det tänkt att testledaren

ska dokumentera kontroll- och testresultat på en checklista. Exempel på hur en

sådan skulle kunna se ut ges längre fram i rapporten (se även bilaga 2). Således

med hjälp av lärobok och en checklista ska testledaren kunna bilda sig en uppfatt-

ning om anpassningen är tillräckligt bra.

Eftersom det inte är fråga om någon obligatorisk kontroll så har vi valt att und-

vika begrepp som godkänd eller inte godkänd. Istället ska kontrollen ge svar på

om vilken kravnivå anpassningen fyller (baskrav, medelhöga krav, höga krav).

Vad dessa krav innebär konkret kan vi inte idag ge exakta svar på. Detta är något

som måste utvecklas med tiden när man fått viss erfarenhet av att genomföra leve-

ranskontroller. Till att börja med bör man fokusera på trafiksäkerhet och se till att

den blir tillräckligt tillgodosedd, detta skulle man kunna kalla en baskravsnivå.

Leveranskontrollen ät tänkt att bestå av fem olika delmoment: 1) till att börja med

en kontroll av anpassningen i tom stillastående bil, 2) därefter görs en kontroll

med föraren i stillastående bil, 3) därpå följer ett praktisk körmoment där föraren

testar anpassningen dels i ett manövertest och 4) dels vid körning i trafik över

någon tid, 5) kontrollen avslutas med en slutbedömning (se tabell 1). De aspekter

som bör beaktas vid en kontroll av anpassningen är enligt tidigare föreslag

(Fulland & Peters, 1999): passiv säkerhet eller kollisionssäkerhet, aktiv säkerhet

eller körfunktion, (dis)komfort och trygghet. Dessa kommer att beskrivas mer i

nästa avsnitt. Alla aspekter kommer att bedömas i flera moment. De olika

momenten är utformade så att de kan ge testledaren möjlighet att kontrollera de

fyra föreslagna aspekterna.

Tabell 1 Olika aspekter på anpassning som kontrolleras vid olika delmoment av
leveranskontrollen.

 

 

  

förare

 

2. Stillastående fordon med X

förare

 

3. Manövertest, funktionstest

       

X
X
X

X

X

4. Generell körning i trafik X

X5. Slutbedömning X X

  

Till att börja med görs en kontroll av anpassningen utan föraren. Under detta

moment gör testledaren en okulär kontroll av anpassningen med hänsyn till den

passiva säkerheten. Det vill säga en bedömning av risken/riskerna för skador vid

en eventuell kollision. Det bör nämnas här att en kontroll av den passiva säker-

heten inte kan bygga på tillgång till särskilt avancerad testutrustning. Det som

eventuellt kan behövas ska vara av typen måttband och enklare kraftmätare. Detta
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gäller för alla tester och kontroller som planeras ingå i en leveranskontroll. När

den första kontrollen är avklarad kontrolleras den passiva säkerheten hos anpass-

ningen igen, nu med föraren på plats. Om sen testledaren upptäcker ytterligare

problem/brister med den passiva säkerheten under arbetets gång, så ska dessa

noteras. Slutligen görs en sammanfattande bedömning av den passiva säkerheten.

Kontrollen av körfunktion eller den aktiv säkerhet har till syfte att kontrollera om

föraren har fått en sådan anpassning att han/hon kan klara av att köra bilen under

olika betingelser. Detta kontrolleras genom att föraren får köra bilen dels i ett

manövertest och dels på väg i trafik. Det är funktionen som ska kontrolleras för att

minska risken för tillbud och kollisioner på grund av att föraren inte kan klara av

att manövrera bilen. En sammanfattande slutbedömning görs även för den aktiva

säkerheten. Komfort har bytts ut mot diskomfort eftersom syftet är att kontrollera

att problem inte uppstår på grund av diskomfort. Detta förklaras mer i detalj i

nästa avsnitt. Diskomfort kan förekomma vid flera olika situationer och därför

måste detta kontrolleras vid flera tillfällen. Ibland måste det också göras upp-

repade gånger under ett moment. Avslutningsvis så bör man kontrollera förarens

upplevda trygghet med det anpassade fordonet. Detta är en aspekt som är svår att

kontrollera och som beror på många olika faktorer. Men den är trots det av-

görande för i vilken grad föraren kommer att använda sitt anpassade fordon. För

att få en uppfattning om förarens trygghet så bör man kontrollera denna dels innan

man inleder leveranskontrollen och dels efter.
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Tabell 2 Anpassningsåtgärder som kan kontrolleras vid de olika momenten (se
bilaga 1 för en översikt av anpassningsåtgärder).

 

            

    

Fordons-

rekommendation

Anpassning för att ta X X

sig i och ur bilen

Anpassning för att

lasta rullstol och/eller X X

bagage

Anpassat förarsäte X X X X X

Anpassning reglage

för växellåda X X X X

Anpassat X X X X

bromsreglage

Anpassat av X X X X

gasreglage

Anpassad styrning X X X X

Anpassning av

reglage för sekundära X X X X

funktioner

(säkerhetskritiska)

Anpassning av

kontrollreglage för X X X

andra Viktiga

funktioner (ej

säkerhetskritiska)

Andra krav X X

 

Tabell 2 ger en uppfattning om vilka anpassningsåtgärder som kontrolleras i de

olika momenten. Denna har infogats som ett stöd för presentationen av det prakti-

ska genomförande av leveranskontrollen som beskrivs i avsnitt 5.
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3 Allmänt om de olika kontrollaspekterna
I detta avsnitt beskrivs de olika kontrollaspekterna generellt för att ge en bakgrund

till det förslag till praktiskt genomförande av leveranskontrollen som presenteras i

nästa avsnitt. Omfattningen och detaljeringsgrad varierar mellan de olika beskriv-

ningarna av de kontrollaspekterna.

3.1 Passiv säkerhet- kollisionssäkerhet

Den passiva säkerheten kan kontrolleras genom olika typer av krocktester (simu-

lerade eller verkliga). Det finns en lång erfarenhet från en lång rad krockprover

och olycksanalyser med icke anpassade bilar som åtminstone delvis borde kunna

användas för att formulera kravpå anpassade fordon. I viss omfattning har krock-

tester gjorts på anpassningskomponenter Lex. rullstolsinfästningar. Säkerligen

behövs det mer specifik kunskap om förare med funktionsnedsättningar och an-

passningar för att utforma detaljerade krav med avseende på den passiva säker-

heten. Det är Viktigt att man ställer upp krav som går att testa och mäta på ett

enkelt sätt, dvs. man ska undvika krav som uttrycks i generella termer som t.ex.

anpassningen ska vara säker eller anpassningen ska vara av god kvalité.

Arbetet med att ställa upp krav på kollisionssäkerhet i anpassade bilar kräver

troligtvis stora insatser. Inom ramen för detta projekt kan man tänka sig att

kontrollera vilka detaljer i anpassningen som redan är krocktestade och godkända,

vidare ska man kontrollera att detaljer är korrekt installerade och att inga föränd-

ringar har gjorts på detaljer som är testade och godkända. Testledaren ska

kontrollera att provningsunderlag finns. Ett exempel är att man bör ställa krav på

att bilen inte ska gå att starta/köra förrän rullstolen är säkert förankrad om föraren

kör sittande i sin rullstol. Specifika krav på förankring av förarsäten finns och bör

tillämpas. Många anpassningsdetaljer, även säkerhetskritiska, kräver tillgång till

el och kan i vissa fall också förbruka mycket el. Det är i sådana fall Viktigt att

kontrollera och bedöma elförsörjningen i bilen.

I övrigt ska man kontrollera att säkerhetsbälten inte skaver mot skarpa kanter

eller dylikt. Om karossen har förändrats (t.ex. golvsänkning) ska provningsunder-

lag finnas som styrker att arbetet inte har försämrat kollisionssäkerheten. I övrigt

bör kontrollen omfatta en bedömning av islagszoner (polstring), avstånd mellan

förare och detaljer i förarmiljön, en bedömning bör också göras av risken för att

föraren ska skadas av anpassningsdetaljerna vid en kollision.

En bil med anpassad förarplats ska i möjligaste mån kunna erbjuda föraren

samma säkerhet som originalbilen. Om man betraktar en bil med mycket avance-

rad anpassning, kan detta verka närmast omöjligt, men tack vare lång erfarenhet,

Visar det sig att många anpassningsfirmor vet hur man ska lösa detta problem så

långt det är möjligt. I vissa fall hittar man dock dåliga lösningar därekonomin

kanske har prioriterats framför kvalité och säkerhet. Här har testledaren ett ansvar

för att sätta en minimigräns för vad som kan accepteras - en basnivå. Detta kom-

mer med tiden att leda till att krocksäkerhetskrav kommer att vara inkluderade i

anpassningsofferter. I sin tur, kommer detta att leda till att kvalitetskraven kom-

mer att höjas sakta men säkert mot en högre nivå - detta kan medföra något högre

kostnader till att börja med, men det är inte säkert att det blir dyrare i längden.

Kostnader för skador efter trafikolyckor är så höga att den eventuella merkost-

naden kanske bara utgör ett enda dygns vårdtid på sjukhus efter en olycka.
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Syftet med att kontrollera den passiva säkerheten i den anpassade bilen är inte

att föraren ska klara sig helt skadefri från en krock i alla lägen, men att i

möjligaste mån minska riskerna för skador vid en kollision. Detta kan också ses

som ett led i att försöka komma något närmare en nollvision även för förare med

funktionsnedsättningar. Författarnas inställning är att det finns en hel del att göra

för att förbättra säkerheten i anpassade bilar. Det kan dock finnas de som tycker

att man får acceptera en högre risk som en kostnad för att få mobilitet, vilket

skulle kunna vara ett argument för att man inte behöver göra något, men ett sådant

resonemang stämmer inte överens med författarnas inställning. Det kan t.ex. vara

lätt att argumentera för att en rullstol, i sig själv, är farlig att använda som förar-

säte i ett fordon. Till detta kan sägas att rullstolsproducenterna nu börjar intressera

sig mycket mera för detta sätt att använda en rullstol - och efter de Europeiska be-

stämmelserna om "produktansvar" och utförda "riskanalyser" - måste rull-

stolsproducenten nu alltid ta ställning till om deras produkter ska tillåtas för detta

ändamål eller inte.

3.2 Aktiv säkerhet -funktion

Att formulera krav på den aktiva säkerheten eller körfunktion är betydligt svårare

än det är för passiv säkerhet. För det första ska man ha klart för sig att i stort sett

varje anpassning är unik: En unik förare med sin uppsättning förmågor och be-

gränsningar, en unik bil och en unik anpassning som ska passa ihop. Vidare finns

det inga täckande eller entydigt utformade krav på funktion för att uppfylla kraven

på aktiv säkerhet. Normen som ska uppfyllas är att ge föraren en möjlighet att

kunna köra lika säkert som andra förare som inte är beroende av att bilen an-

passas. Emellertid räcker inte detta, utan man måste också se till att finns en

resursmarginal, på så sätt att det inte ska krävas att föraren behöver prestera på

toppen av sin förmåga för att kunna klara av att köra säkert. Att köra bilen får inte

bli alltför belastande för föraren eftersom man då inte kommer att kunna uppnå

den mobilitet som bör vara målsättningen. Bilen uppfyller i sin grundutformning

en rad väldefinierade funktionskrav, bromsförmåga, styrförmåga, väghållning etc.

Men dessa är inte relaterade till förarens förmåga utan förutsätter att föraren

fungerar perfekt . Det blir således viktigt att den anpassade bilen testas med den

blivande föraren för att undersöka om anpassningen uppfyller de krav som är

rimliga att ställa, dvs. att funktionsnedsättningen kompenseras. Vissa krav på

aktiv säkerhet som inkluderar föraren kan man dock relativt enkelt ställa upp och

utvärdera t.eX. bromsreaktionsförmåga. Den möjlighet som föreslås i föreliggande

rapport är ett manövertest i en bana uppbyggd av koner på ett större inhägnat om-

råde eller parkeringsplats (utan annan trafik). Ett liknande manövertest (inbroms-

ning på raksträcka, inbromsning i kurva och undanmanöver) har använts för att

studera joystickskontrollerade fordon (Östlund & Peters, 1999) men detta test be-

dömdes som dels för svårtoch dels inte täckande. Syftet med ett dylikt test är inte

att testaföraren utan att se till attföraren harfått en tillräckligt bra anpassning.

Det viktigaste i en funktionskontroll är att kontrollera de primära kontrollfunk-

tionerna, men även de sekundära behöver kontrolleras. De primära kontrollfunk-

tionerna är att styra, gasa och bromsa fordonet. Det vill säga funktioner som

föraren måste ha kontroll över hela tiden och där det krävs en snabb och säker

reaktionsförmåga för att föraren ska kunna behålla kontrollen över fordonet.

Primära kontroller är säkerhetskritiska. Sekundära kontrollfunktioner är alla

andra funktioner som på ett eller annat sätt behövs för att köra t.eX. sätta på ljuset,
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skifta mellan hel- och halvljus, signalera, ställa in värmen, ställa in radion osv. De

sekundära kontrollerna används bara temporärt och är inte lika säkerhets- och

tidskritiska som de primära (om de inte interfererar med de primära). En kontroll

av vissa sekundära kontrollfunktioner bör gå till på så sätt att man undersöker om

föraren klarar av att handtera dessa under körning. Ett funktionstest bör således

kunna utformas så att man testar alla de funktioner som är nödvändiga för att

kunna köra trafiksäkert.

3.3 Diskomfort, belastning, sittande och klimat

3.3.1 Komfort/diskomfort

Att köra bil är en uppgift som ställer både fysiska och mentala krav på föraren. I

detta avsnitt kommer främst de fysiska kraven att tas upp. Uppgiften får inte vara

alltför belastande eller upplevas som diskomfortabel av föraren. Om så är fallet

finns det en risk att förarens prestation försämras, vilket i sin tur kan leda till en

minskad trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten är ett av de viktiga krav som en leve-

ranskontroll bör ha till uppgift att bedöma. Föraren bör således uppleva det som

tillfredsställande komfortabelt att köra bil eller snarare får det inte vara alltför

diskomfortabelt. Komfort/diskomfort är ett svårdefinierat begrepp. Detta visar

bl.a. Alm (1989) i en litteraturstudie om komfortbegreppets möjligheter att an-

vändas för att mäta tillfredställelse med olika transportmedel. Komfort och

diskomfort är heller inte direkt motsatta begrepp. Zhang et al. (1996) har visat i en

studie om upplevelse av komfort/diskomfort i kontorsstolar att man i allmänhet

associerar komfort med mera estetiska värden inte enbart som avsaknad av

diskomfort. Enligt samma undersökning innefattar diskomfort begrepp som be-

lastande, obekvämt, tröttande, smärta etc. Således bör en leveranskontroll ta sikte

på att, som ett baskrav, kontrollera frånvaron av diskomfort. Vi kommer således

att i forsättningen tala om närvaro eller frånvaro av diskomfort.

Följande resonemang om vad som behöver kontrolleras med avseende på

diskomfort, bygger ett orsakssamband mellan otillfredsställande anpassning,

arbetsbelastning, diskomfort och konsekvenser med avseende på hälsa, trafik-

säkerhet och mobilitet (se figur 2). En kontroll av diskomfort bör omfatta en be-

dömning av förarens möjligheter till att ta sig i och ur fordonet, sitta riktigt och

sist men inte minst klara av körsituationen. Det visar sig ofta att ett kritiskt mo-

ment, med avseende på diskomfort, är hur föraren tar sig i och ur bilen. Detta kan

vara både tröttande och belastande om inte anpassningen är tillfredsställande,

Vilket i sin tur kan leda till negativa effekter på trafiksäkerheten. Att behöva de-

montera och lyfta in sin rullstol i bilen kan medföra att föraren får göra felaktiga

och rent skadliga lyft, som kan resultera i en försämrad hälsa. Att sitta illa i förar-

stolen kan dels leda till ohälsa och dels till försämrad prestation. Sj älva körningen

kan vara belastande ur två perspektiv, dels dynamiskt fysiskt ansträngande (stora

och/eller kraftiga och/eller ofta återkommande rörelser) och dels statiskt belast-

ande (fixerade lägen och avsaknad av rörelse). Diskomfort är symptom som oftast

uppträder efter en längre tids exponering, i vårt fall vid bilkörning. Det är inte

säkert att diskomfortproblem kommer fram vid kortare körningar. Därför är det

viktigt att en kontroll av diskomfort är utsträckt i tiden. En del i kontrollen av

diskomfort bör således utformas så att föraren dels får utföra manövrer som kan

vara krävande och dels får köra en längre sträcka, förslagsvis minst en timme.
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dålig anpassning dåligt utformat dåligt utformade

med avseende på i- förarsäte och och illa placerade

och urstigning posturalt stöd reglage

          

för stor belastning på föraren

 

     

Diskomfort
 

   

 

   

försämrad hälsa minskad trafiksäkerhet begränsad mobilitet

  

 

Figur 2 Otillfredssta'llande anpassning kan leda till belastning och diskomfort-
problem vilket kan få konsekvenser med avseende på hälsa, trafiksäkerhet och
mobilitet. Posturalt stöd = bålstöd.

3.3.1.1 Diskomfort och hälsorisker

Rent allmänt kan sägas att en för hög belastning på kroppen under lång tid leder

till försämrad hälsa och indirekt till nedsatt mobilitet. Däremot leder inte enbart

hög belastning eller enbart belastning under lång tid, till försämrad hälsa. Det

krävs en kombination av debägge faktorerna. I fallet med bilkörning, och därmed

också vid en leveranskontroll bör, man försöka bedöma såväl belastningen i abso-

luta termer (dvs. hur stor kraft krävs för att kunna vrida på ratten) som i temporala

termer (dvs. i hur lång tid - utan paus - behöver man applicera denna kraft). Man

ska inte behöva använda för mycket av sin muskelkapacitet för att kunna köra sin

bil. Anledningen är att man dels behöver ha resurser över till någon extraordinär

situation (dvs. på grund av trafiksäkerhetsaspekter), dels att bilkörning inte bör

medföra en alltför hög belastningskvot (en kvot mellan momentan belastning mått

som krav på förmåga och maximal förmåga). Upplevd diskomfort kan vara ett

symptom på att belastningskvoten av en eller annan orsak är för hög.

3.3.1.2 Diskomfort och trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet i allmänhet är ett mångfacetterat ämne där orsakssambanden långt

ifrån är heltklara. Säkerheten för en bilförare påverkas av en mängd olika fak-

torer. Som påpekats ovan så kan belastning och diskomfort påverka trafiksäker-

heten. Med trafiksäkerhet menas den totala säkerheten för trafikanten. Med avse-

ende på bilkörning kan säkerheten delas upp i två aspekter, dels aktiv och dels

passiv säkerhet. Med passiv säkerhet avses säkerheten vid en kollision, medan det

med aktiv säkerhet menas körsäkerhet eller säkerheten med avseende på risken att
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kollidera. Båda dessa aspekter på säkerhet ingår i det förslag till leveranskontroll

som framställs här. Manövertestet (beskrivet på ett annat avsnitt) har till syfte att

kontrollera den aktiva säkerheten. Men man kan av olika orsaker inte driva ett

manövertest för långt, dvs. göra det för avancerat, p.g.a. risker, etiska skäl etc.

Vad man då kan göra för att komplettera manövertestet är att uppskatta reserv-

kapaciteten. Detta kan man göra genom att undersöka hur belastande och

eventuellt diskomfortabelt det är för föraren. Man kan således mäta belastnings-

kvot och belastningsindex (se nedan) för att få en helhetsbedömning av körsäker-

heten. Körningen bör inte ta hela eller nästan hela förarens kapacitet i anspråk,

eftersom man kan förvänta sig att det vid en kritisk situation krävs att föraren har

reservkapacitet (såväl fysisk som psykisk) för att kunna bemästra denna. I analogi

med detta resonemang kan tillfogas, att en funktionsnedsatt förares sittposition

(säte och sittstöd) ska kunna tillförsäkra föraren en god manövreringsförmåga,

även i en kritisk situation, ett krav som kan vara svårt att testa konkret, men som

likväl kan bedömas genom att använda nedanstående resonemang och förslag till

bedömningskriterier.

3.3.1.3 Diskomfort och mobilitet

Upplevd diskomfort kommer med all sannolikhet också att leda till att viljan,

motivationen och lusten till att nyttja det anpassade fordonet reduceras och

därmed möjligheterna till spontan och fri mobilitet för den enskilde. Detta kan

vara svårt att förutse för både anpassare och förare. Upplevd otrygghet och otill-

fredsställelse kan bero på att man som förare med funktionsnedsättningar inte har

känslan av att anpassningen man har i sitt fordon uppfyller de krav man ställer för

säker bilkörning. Bristen kan härledas till tekniska faktorer likaväl som till fysiska

faktorer hos den funktionshindrade, eller som en blandning av båda. Detta kan

vara svårt att bedöma vid en enklare, ofta rent teknisk, bedömning av anpass-

ningen utan att föraren har varit med. En annan, till synes trivial, orsak till upp-

levd diskomfort kan vara att det hjälpmedel som den funktionsnedsatte föraren är

beroende av behöver bytas ut, men att detta i sin tur har konsekvenser för

fordonsanpassningen och därmed mobiliteten. Föraren upplever osäkerhet om

anpassningen av fordonet verkligen kan fungera även med det nya hjälpmedlet

och är därför inte benägen att byta, trots att behov föreligger. Han/hon tvingas till

ett val mellan att ge upp delar av sin mobilitet i form av bilkörning eller att

anpassa sig till en förhöjd nivå av diskomfort vad gäller det illa fungerande

hjälpmedlet. Det är således en mängd faktorer som är viktiga för att säkerställa att

en fordonsanpassning fyller sin avsedda funktion, dvs. att bidraga till ökad säker

mobilitet. En väsentlig faktor är dock hur stor belastningen är, såväl i som

omkring körsituationen. Belastning bör ställas i relation till funktionsnedsätt-

ningens karaktär samt köruppgiften som sådan.

3.3.1.4 Kompetens för att bedöma diskomfort problem

Arbetsterapeuter eller sjukgymnaster kan ibland bli involverade i arbetet med att

anpassa en bil till en person med funktionsnedsättningar. Dessa har kompetens,

och får med åren erfarenhet av, att bedöma olika situationer ur vad vi skulle kunna

kalla ett hälso-, belastnings- och komfortperspektiv. De kan dock vara sämre

skickade att bedöma vilka konsekvenser en dålig anpassning kan medföra med

avseende på trafiksäkerheten, vilket har stor betydelse för den kontroll som bör

göras vid en leveranskontroll av en anpassad bil. Kompetens och erfarenheter från
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arbetsterapeut- och sjukgymnastområdet är således viktig men inte tillräcklig

vid den typ av kontroll som avses här. Detta har naturligtvis konsekvenser för vem

som ska utföra kontrollen och mycket talar för att det, åtminstone i komplicerade

fall, handlar om ett lagarbete där olika kompetenser ingår.

3.3.1.5 Metoder för att mäta diskomfort

Vid en kontroll av närvaro/frånvaro av diskomfort får man troligtvis dels fråga
föraren och dels lita på expertbedömningar. Ett sätt att mäta diskomfort kan vara

att försöka mäta hur stor arbetsbelastningen är för föraren. Det finns väl utarbeta-

de och validerade subjektiva skattningsmetoder för att bedöma arbetsbelastning

som även inkluderar fysisk arbetsbelastning, t.eX. NASA-TLX, SWAT, OW som

har använts i många andra sammanhang, främst militära. För en beskrivning och

en jämförelse mellan de olika skalorna se Hill et al. (1992). Koppa (1990) an-

vände en liknande skattningskala, den så kallade modifierade Cooper-Harper, när

han testade olika handaggregat för funktionsnedsatta förare. Det finns även etab-

lerade metoder för att bedöma risker för skador orsakade av belastningar på

kroppen tex. WMSD (Work Related Musculoskeltal Disorders) som finns be-

skriven i Hagberg et al. (1995). Ingen av de nu nämnda metoderna har bedömts

som direkt användbar men har använts som en utgångspunkt för det förslag som

läggs fram här. Inriktningen är att försöka mäta belastningen och där ur uppskatta

risken för diskomfort och eventuella negativa konsekvenser.

3.3.2 Generellt om belastning och belastningsskador

Belastning är ett relativt begrepp som kan vara svårt att kvantifiera utan att ta hän-

syn till resurserna hos den som påverkas av den. Således bör belastning mätas som

en kvot mellan momentan belastning mätt som krav på förmåga ochmaximal för-

måga.

 

Belastning = Momentan belastning mätt som krav på förmåga/ maximal

förmåga

   

Vid en kvot mindre än ett givet värde kommer belastningen att vara gynnsam för

förarens rörelseapparat medan vid kvoter nära ett (1) kommer risken för belast-

ningsskador att öka. Dock är det inte bara hög belastningskvot som kan vara skad-

ligt för individens rörelseapparat. Även en för låg belastningskvot kan i längden

vara negativ eller rent av förödande, då kroppen inte använder sina resurser, vilket

i sin tur kan leda till atrofier. Risken för detta bedöms inte som särskilt stor vid

bilkörning.

Ett sätt att praktiskt hantera problemet med att bedöma belastningskvot kan

vara att försöka bestämma den maximala förmågan, genom att upprepa den belast-

ande övningen ett flertal gånger till dess föraren säger sig inte orka mer, alterna-

tivt att prestationsnivån försämras så pass att övningen inte längre kan anses vara

korrekt utförd. Ett enklare och mer skonsamt sätt kan vara att låta föraren utföra

den belastande övningen upprepade gånger (t.ex. 10) för att sedan bedöma utfallet
genom att jämföra prestationen i början med den i slutet. En liten prestationsför-

sämring antyder en låg belastningskvot (dvs. kvoten är avsevärt mindre än 1).

Därmed har man på ett praktiskt sätt försökt hitta ett funktionellt belastande mått.
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Belastningen kan också mätas utifrån ett biomekaniskt synsätt, så till vida att
belastningen ställs i relation till var den appliceras på kroppen (rörelseapparaten).

Ju mer proximalt, destohögre absolut belastning tål kroppen. Ju mer distalt, desto

mindre absolut belastning tål kroppen. Omvänt så ger en distal angreppspunkt

större utbyte av en rörelse (kraft) än en proximal applikationspunkt. Detta innebär

att mer statiska uppgifter i körningen, som till exempel att gasa, bör vara anpassa-

de så att de inte får en belastningskvot nära 1. Det vill säga de bör appliceras mer

proximalt vid en anpassning. Ett sätt att åstadkomma detta är att stabilisera/under-

stödja leden närmast proximalt från den led/de leder som kommer att användas

vid handhavandet av reglaget. Ett konkret exempel kan vara att man stabiliserar

handleden med hjälp av specialanpassat armstöd då gasreglaget sköts med

handens fingerrörelser. Härigenom har man åstadkommit en angreppspunkt som
indirekt placerats mer proximalt.

När det gäller styrning blir det en aning mer komplicerat, eftersom styrning till

stor del är en relativt statisk belastning, men i krissituationer förvandlas till en

dynamisk aktivitet. Således bör en anpassning av styrfunktionen inte bara ta hän-

syn till behovet av att applicera belastningen proximalt, utan även till kravet på ett

maximalt utbyte av en rörelse vid styrning i krissituationer (dvs. den absoluta be-

lastningen placeras i en mer distal angreppspunkt). Den optimala anpassningen tar

således utgångspunkt i bägge ovanstående krav och kommer att resultera i en av-

vägning mellan dem.

Belastning kan även uttryckas som kraft i relation till tid. Rörelseapparaten är

flexibel och ett belastningsmått kan vara ett index (belastningsindex = BI) och

bestå av faktorerna:

 

BI = Kraft * Hävstång * ((belastningstid * antal belastningar) -

(avslappningstid*(K * antal avslappningar)))

  

där K utgör en okänd positiv konstant större än 1. Införandet av K syftar till att

förklara att pauserna har en större relativ effekt på BI än belastningarna.

Ett exempel på hur denna formel kan tillämpas är följande: En person med en

funktionsnedsättning, vilken medför reducerad kraft i bägge armar/händer men

med bibehållen räckvidd och motorik/känsel, behöver en anpassning av styrfunk-

tion samt vindrutetorkarfunktion.

Styrning under körning är en mer eller mindre konstant belastande process,

dvs. belastningstiden är lång medan avslappningstiden är kort och antalet pauser

litet. Det innebär att tredje ledet i formeln ovan utgör en stor faktor. BI bör redu-

ceras för att möta den funktionshindrades krav. Detta kan göras genom att redu-

cera antingen kraft (t.ex. genom att förstärka servoverkan på styrningen och/eller

genom att utnyttja en annan typ av styrreglage än den traditionella ratten, såsom

joystick eller miniratt) eller genom att reducera hävstången (t.ex. genom att app-

licera styrorganet närmare kroppen). Allra bäst är naturligtvis att kombinera en

reduktion av hävstång och kraft, då belastningstiden inte går att reducera p.g.a. att

styrning är så centralt i köruppgiften.
För enkelhetens skull antar vi att kraften för att kontrollera vindrutetorkar-

funktionen är densamma som för att styra fordonet (efter det att man vidtagit

kraftreducerande åtgärder, enligt resonemanget ovan). Man skulle då kunna anta

att behovet av att minska hävstången (dvs. flytta reglaget närmare föraren) skulle

vara lika stort som för styrningen. Dock är detta inte helt riktigt enligt formeln för
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BI. Belastningstiden för Vindrutetorkarfunktionen är väldigt kort och avslapp-

ningstiden är mycket lång. Dessutom är antalet som multipliceras med belast-

ningstid lika stort som antalet som multipliceras med avslappningstid i formeln

ovan. Det innebär att konstanten K kommer att reducera denna delfaktors in-

verkan på BI. BI för Vindrutetorkarfunktionen blir således lägre än för styrfunk-

tionen, givet att kraft och hävstång är lika. Behovet av att reducera hävstången

(dvs. flytta reglaget närmare föraren) blir därför inte lika stort som var fallet när

det gällde styrningen.

3.3.3 Sittandets problematik

För att undvika trycksår (decubitus) krävs att föraren kan justera sin sittställning

tillräckligt ofta och utan att för den skull påverka primäruppgiften (bilkörningen).

Detta sker automatiserat hos den icke funktionshindrade föraren genom att

han/hon gör små förflyttningar i sittställningen när det börjar kännas obekvämt.

För att detta ska fungera utnyttjades det sensoriska/motoriska och posturala

systemet. Sensoriska systemet är uppdelat i ett tryckkänsligt, ett värmekänsligt

och ett lägeskänsligt (proprioceptivt) system. Beroende på funktionen i dessa

system bör kontakt/trycket analyseras olika. Ett sätt att illustrera detta är följande

schema:

 

Sensorisk funktion

                

Tryck/ Smärta Läge Temperatur

Vid bortfall risk för : Vid bortfall risk för : 1 Vid bortfall risk för :
vävnadsskada pga. vävnadsskada pga. fel placerad del vävnadsskada pga.

yttre tryck inte förnimms av extremitet t ex klämmning l ytre temperatur är
för hög eller för låg

 

 

    

7' 3

  

  

 

  

 

    

Observera: Observera: Observera:

att personen kan övervaka att personen kan övervaka att personen inte utsätts
& minimera hudpåverkan i sina extremiteter , för ogynnsamma temperatur
& omkring kontaktytor , exponeringar ,

Kompensationsstrategi: Kompensationsstrategi: Kompensationsstrategi:

möjlighet till micro-förflyttning möjlighet att kunna visuellt Undvika moment där
posturala korrigerings överblicka delar av kroppen risk för extrem värme respektive '

möjligheter som befinner sig i riskzoner köidexponering kan förekomma '

 

  

   

Figur 3 Sensoriska funktioner av relevans för kontroll av belastnings- och
diskomfortproblem orsakade av dålig sittställning.

Sensorisk och motorisk förmåga är intimt sammankopplade och fungerar som ett

återkopplat system. Likafullt kan man utgå från sensorisk förmåga vid bedömning

av vissa anpassningar, för att sedan gå vidare med utgångspunkt från motorisk

förmåga. Till exempel bör man, innan man bedömer ett anpassat bilsäte, känna till

personens sensoriska förmågor. Utifrån mallen ovan (se figur 3) kan man sedan
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(givetvis med beaktande av personens motoriska förmågor) finna kompensations-

strategier om bortfall föreligger.

Således är användandet av posturalt stöd (bålstöd) givetvis beroende av den

funktionshindrades motorik, men även i högsta gradpå dennes sensoriska för-

mågor. Stöd och anpassningar av sittfunktioner bör därför medge microförflytt-

ning och korrektion av sittställningen. Dessa stöd ska kunna nyttjas i samspel med

trepunktsbältet, där det senare ensamt fyller funktionen av ett säkerhetsbälte.

Eventuella komfortkrav/stödfunktioner ska inte åtgärdas med hjälp av säkerhets-

bältet.

3.3.4 Tryckbelastningen över tid

Belastningen i enskilda punkter på kroppen är beroende av tryck, yta och tid.

Dessa tre faktorer har en multiplikativfunftion. Trycket är beroende av förarens

tyngd och G-krafter (under färd). Trycket kan fördelas genom att ytan ökas. En så

stor understödsyta som möjligt att fördela trycket på är att eftersträva. Den totala

exponeringen är slutligen avhängigt av tidsrymden, förarens sensoriska och moto-

riska förmåga samt friktionen mot underlaget, vilken avgör kapaciteten att micro-

förflytta kroppens tyngdpunkt (och därmed minska belastningen på enskilda

punkter).

Vid en leveranskontroll bör testledaren kontrollera att föraren har möjlighet att

utföra microförflyttning antingen under färd eller när bilen står stilla. Vilket krav

man ska ha vid denna bedömning är beroende på funktionshindret. Vid vissa

funktionshinder, som t.ex. höga traumatiska ryggmärgsskador, bör kravet vara att

föraren kan utföra detta åtminstone i stillastående eller tom. med hjälp av annan

person. För andra funktionshinder kan kravet vara att man kan utföra det under

färd.

3.3.5 Klimat

Klimat hänger ihop med friktion så till vida att ökad värme ger ökad fuktutsönd-

ring från föraren lokalt. Detta ökar friktionen mellan hud och kläder samt mellan

kläder och sitt-/stödanordningar. Dessutom - och det är av stor betydelse - så ökar

risken för trycksår på en fuktig hud jämfört med en "normaltorr" hud. Även

extremt torr hud ökar risken för trycksår.

Rörlighet i kroppens distala delar är beroende av fungerande leder och musku-

latur. Muskulaturen försörjs av blodkärl som blir allt finare ju mer distalt de är

lokaliserade. Vid kyla påverkas de distala blodkärlen mest varför fingrar och

fötter kommer att snabbast kylas av, dvs. fungera sämre. Om fordonets hantering

(kontroll) är beroende av finmotoriska rörelser, påverkar ett för kallt klimat fram-

förandet mer negativt för funktionshindrade förare beroende av distala muskel-

grupper än proximala muskelgrupper. Distala muskelgrupper är ofta de till om-

fånget mindre musklerna. Det innebär att en anpassning för en specifik förare som

bygger på tex. att de primära funktionerna sköts med hjälp av en mycket kort-

slagig joystick, hanterad endast med handens motorik, kräver i högre grad ett

rumstempererat klimat än en anpassning där föraren styr med rattkula, applicerad

på den ordinarie ratten. I det senare fallet använder föraren muskelgrupper i arm,

axel och bål för att styra fordonet.
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3.3.6 Kontroll av belastnings- och diskomfortnivåer

En bedömning av en anpassning kan utgå från nedanstående modell där diskom-

fortbedömning kontrolleras i tre steg. Vid manövertestet genomförs kontroll av

belastning och eventuella belastningsproblem vid flera tillfällen (se avsnittet om

manövertest).

 

2. Stillastående for-

don med förare Bedömning 1

      

   

   

3. Manövertest Kontroll av belastning.I ' 2

Badomn'ng \ och diskomfort

      

 

4. Generell körning i
trafik Bedomnlng 3

       

'5. Slutbedömning

 

  

Figur 4 Olika delsteg i bedömningen av belastning och diskomfort.

3.4 Trygghet

Tanken bakom att inkludera begreppet trygghet i ett test av fordon med anpassad

förarplats, är att även om de tre tidigare berörda områdena; säkerhet, funktion och

diskomfort är testade och bedömda som acceptabla, så finns det en risk att föraren

inte använder sin anpassade bil. En trolig orsak till detta kan vara att föraren inte

känner sig trygg. Begreppet trygghet är inte direkt entydigt eller enkelt att be-

skriva. Vad trygghet är uppfattas säkerligen olika mellan olika individer och för

olika situationer. Det är säkert såatt den som inte upplever situationen som otrygg

inte ens tänker på att han/hon är trygg. Men när man kommer att tänka på trygg-

het/otrygghet så finns det naturligtvis någon formav upplevt hot eller risk som på-

verkar tryggheten. Begreppet trygghet (eng. trust) har studerats i samband med

operatörer i processkontroller och deras tilltro till automatiska funktioner och i

vilken grad man använder dessa ( trust in automationii) (Lex. Muir & Moray,

1996). Den teoretiska utgångspunkten för många av dessa studier har ofta utgått

från socialpsykologiska studier om relationer mellan människor vilka överförts till

relationer mellan människor och maskiner. Detta kan nog också vara en fruktbar

utgångspunkt för studier som rör bilförares trygghet i sina anpassade fordon.

Några studier om hur funktionshindrade bilförare upplever sin trygghet, finns

så vitt känt inte. Om man funderar vidare kring begreppet trygghet och funktions-

nedsatta bilförare, så skulle man kunna göra en uppdelning av trygghet i dels det

som skulle kunna kallas intern trygghet och dels i extern trygghet. Med intern
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trygghet menas förarens tilltro på att han/hon har förmåga att klara av en oväntad

situation som kan uppstå p.g.a. att bilen inte fungerar som man förväntat sig. Med

extern trygghet menas då förarens tillit/tilltro till bilen och anpassningen

(tekniken) att den inte kommer att försätta föraren i oväntade situationer. Denna

uppdelning användes i den tidigare refererade studien av joystickkontrollerade

fordon (Östlund & Peters, 1999). Det framkom då att denna uppdelning var möjlig

att göra för de förare som deltog i försöket. Frågorna ställdes dels före och dels

efter att de genomfört manövertestet, som upplevdes av deflesta som ganska

svårt. Efter manövertestet var den genomsnittliga skattningen av den interna

tryggheten lägre än före manöverprovet under det att den externa tryggheten var

oförändrat hög. Man kände sig således något mindre trygg med avseende på sin

egen förmåga att klara av bilen i svåra situationer.
Försök har även gjorts att mäta vad motsatsbegreppet trygghet/otrygghet står

för, på samma sätt som man gjort med komfort/diskomfort (Jian, Bisantz, &

Drury, 1998) men man fann inte samma entydiga resultat som för komfort/dis-

komfort. Fortsatta studier skulle vara av stort värde för att klara ut vad man lägger

i begreppet. Vad trygghet står för, hur man mäter det och vilka krav man ska ställa

på trygghet, bör eventuellt bli föremål en separat projekt i framtiden.
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4 Förslag till utförande av leveranskontroll

4.1 Moment 1: Stillastående fordon utan förare

4.1.1 Kontroll av passiv säkerhet

Testledaren måste förbereda en leveranskontroll genom att begära dokumentation

från anpassaren på serietillverkade anpassningsprodukter som har använts (t.ex.

handaggregat) och som bör vara typgodkända i Sverige eller i något annat land

(t.ex. av TUV i Tyskland). Vid kontrollen måste anpassningen kontrolleras först

utan förare och därefter med föraren på plats i bilen. Under den praktiska kör-

ningen, måste testledaren hela tiden ha i minnet att titta efter förflyttningar som

kan tyda på att föraren har balansproblem, som kan leda till en eventuell krock.

Vad som avses med detta är att man måste beakta både risker på grund av att föra-

ren eller detaljer i utrustningen kastas framåt vid kraftig retardation, men också på

faror vid användning av säkerhetsutrustning så som bilbälte och krockkudde.

Kontrollelementen bör vara: frontalkrock, sidokrock, krock bakifrån och

rullning Över tak. (se bilaga 2).

Vid registreringsbesiktningen av bilen ska alla tekniska aspekter, som styr-

ningens eftergivlighet, bältes- och sätesinfästning mm vara kontrollerade och god-

kända och eventuella dispenser ska vara inhämtade. Under leveranskontrollen bör

testledaren ha en möjlighet att "tycka till" och öppna en dialog med anpassare och

föraren. När man börjar utveckla och använda en leveranskontroll mer allmänt, så

kommer man att genomgå en läroprocess som alla parter måste delta i och ta del

av.

4.1.2 Dokumentation

Anpassningsfirman måste uppge vilka av bilens originalutrustningar de har gjort

ändringar på. Tittar man på förarsätet till exempel, kan detta se ut som ett original-

säte, trots att man har ändrat detta med en vridplatta, sitslyft eller motoriserad
ryggstödslutning. Bestämmelserna (bl.a. ECE Reglemente 14) kräver att fästet för

bilbältet ska vara krocktestat, och om det centrala bältesfästet sitter vid sittdynan,

ovanför vridplattan, måste denna detalj vara typbesiktigat i form av en krocktest.

Demontering av säkerhetsdetaljer ska vara dokumenterade, speciellt om de är

svåra att inspektera. Vad som avses här är krockkuddar och pyrotekniska bältes-

spännare. Vid demontering bör tändsatser vara borttagna för att öka säkerheten.

Enbart en omprogrammering av bilens dator, med syfte att stoppa krockkudden,

har visat sig vara otillräckligt. Statisk elektricitet eller andra felsignaler kan fort-

farande få kudden att lösa ut.

4.1.3 Besiktning

Testledaren ska noga kontrollera alla detaljer framför föraren, i det området där

det har visat sig att föraren kan träffas av interiördetaljer under och efter en krock.

Det mesta av polstringar ska finnas kvar och så mycket som möjligt av stag och

mekaniska anpassningsdetaljer ska täckas med polstring. Alla synbara

leder/länkar och skruvförbindelser ska vara skyddade med mjukt material eller

vara väl avrundade. Grepp och rattspinnare på själva ratten ska vara eftergivliga

vid vridning runt rattkransen, eller ha brottsanvisningar där de ska gå av i

kontrollerade former och ramla av. Ett typisk exempel på detta är invändiga speg-
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lar som är limmade på vindrutan och släpper vid en beröring med en kraft som

överstiger 250N.

4.1.4 Detaljer om vissa utrustningselement

Polstring ska helst vara av originalutförande. Om annan polstring används, ska

materialkvaliteten vara dokumenterad. Materialets hårdhet ska anpassas till de

krafter som kan uppstå vid en krock. (inte för mjukt - inte för hårt) med syfte att

på bästa sätt skydda föraren.
Ratt- och styrningsdetaljer kan ha bytts ut, men rattens eftergivenhet (nor-

malt flexibel finns (7) en del ovanför lagringen i ratthylsan) ska vara bibehållen.

Denna del gör att ratten viker sig något och låter sig tryckas in vid hård

belastning. Om en rattaxelförlängare är monterad på ovansidan av mjukdelen, är

den inte farlig. Om förlängaren har ersatt mjukdelen, kan fara uppstå.

Rattstommen (axeln) ska vara så gjord att deformationer i framvagnen inte ska

medföra att axeln och därmed ratten skjuts in i bilen. Denna funktion måste vara

bibehållen trots anpassningen. För andra typer av styrning (horisontell eller joy-

stick), måste man kontrollera att transmissioner och infästningsdetaljer är gjorda

så att de viker sig vid belastning från personens kropp, när föraren åker framåt

eller åt sidan vid en krock. I regeln kan man alltid finna en "worst case" situation

där skador kan uppstå, men detta bör vara i de minst ofta förekommande situatio-

nerna.

Extra handtag monterade för att underlätta in/urstigning, måste vara flexibla

på så sätt att dom inte ger skador vid en krock (gäller även sidokrock).

Handaggregat måste alltid ha en mekanisk förbindelse mellan sig och peda-

lerna. Om dessa förbindelser är placerade ovanför (på baksidan av) original-

polstringar, är detta bra. "Nakna" stag, länkar osv. måste löpa mest möjligt

parallellt med färdriktningen och i alla fall ha väl avrundade former. Synliga led

och skruvförbindelser bör ha extra polstring gjord av godkänt material.

Broms-, gas- och styraggregat som måste sitta nära användaren, konstrueras

så att de ger vika vid en kraft på maximalt 250 N.

Bilsätet ska vara stabilt och säkert. En vridplatta ska inte försämra stabiliteten

eller ge oljud som irriterar. Om sitslyft eller annan motoriserad rörelse har byggts

in i originalsätet, ska detta dokumenteras med krockprov. Om ändringar av sitsens

stoppning skett, utom i sitsens sidor för bättresidstöd, ska stoppningens hårdhet

motsvara originalet. Vid användning av extra kuddar eller stoppning för kort-

vuxna, ökar faran för underglidning betydligt! Lösa kuddar får inte användas (se

sidokrock och rullning).

Om specialsäten har monterats in som ersättning för originalsitsen, ska produ-

centen av detta lämna med dokumentation som visar att sätet är avsett att passa in

i den aktuella bilmodellen.

Vridplattan tar mycket plats för baksätespassageraren. Ibland kan detta med-

föra att det är oacceptabelt att passagerare sitter bakom förarsitsen. Detta ska vara

bedömt vid registreringsbesiktningen och framgå av registreringsdokumentet.

4.2 Moment 2: Stillastående fordon med förare (I och ur,
sittställning, sikt etc.)

4.2.1 Kontroll av passiv säkerhet med föraren på plats

När föraren har tagit plats, kan testledaren upptäcka flera risker än de som kunde

upptäckas under besiktningen utan förare. Ett fast grepp för handen på ratten (t.ex.

28 VTI notat 40-2000



med infästning av handprotes) kan vara extremtfarligt om krockkudden utlöses

när armen korsar rattdiametern. Det är inte bara armen som kan skadas, utan även

delar av den eventuella protesen kan kastas i ansiktet/huvudet på föraren och ge

förödande skador. Här måste man alltid bedöma om en demontering av krock-

kudden ger en bättre total säkerhet än om den sitter kvar.

Kroppsstabilitet är viktig också för krocksäkerheten. Om användaren faller om-

kull i sätet precis före en krock, kommer inte bilbältet eller krockkudden ge den

effekt som var avsett. Vissa typer av handaggregat kan orsaka förödande skador

på föraren vid en sidokrock. Troligen kan en sådan risk inte elimineras helt, men

testledaren bör kontrollera den aktuella utformningen - och eventuellt ge förslag

till förbättringar. Dock kan den optimala lösningen vara svår att hitta.

4.2.2 Detaljer om vissa utrustningselement

Bilbältet ska inte vara kapat och sedan ihopsytt utan att det har testats, godkänts

och dokumenterats. Förlängning av bälten får bara göras av producenten. Kom

ihåg att ett förlängt bälte ger mer elasticitet och behov av mera utrymme framför

föraren.

När föraren har bältet påsatt, ska det ligga an rätt mot höftbenet och över

vänstra skuldran. Det ska inte ligga an mot halsen eller falla ner från skuldran.

Övre fästpunkt ska vara placerad högre än skuldran och bakom, litet till vänster.

Användaren ska veta att hon/han ska strama till/spänna höftbältet genom center-

beslaget, så att slack från kläder och annat tas bort. Användaren ska alltid kunna

öppna bälteslåset själv! Speciellt de som kör sittandes i rullstol ska beakta att

bältet inte passerar skarpa veck eller annat som kan ge en brottanvisning på bältet.

Bältet ska inte gå utanpå rullstolens hjul eller armstöd, något som kan ge förlängd

väg och ligga an fel mot kroppen. Speciellt är detta viktigt om bilen har

krockkudde.

Kortvuxna personer behöver ofta en modifiering av bilbältena. Dels är det

viktigt att bältet ligger rätt över kroppen (nästan som en barnsäkring), men också

underglidning, dvs. att personen slinker ner under höftbältet är ett stort problem

(se också om bilsätet längre fram).

Bältesspännare kan vara farlig för förare med svagheter i skellett eller musk-

ler. Om spännaren deaktiveras, måste utrymmet framför föraren noga kontrolleras.

För personer som sitter i rullstol, speciellt manuell, konstrueras ibland extra

nackskydd som viks ut från bilsidan, eller ner från taket. Sådana skydd är farliga

(ger Whiplash-skador) om inte en ryggförstärkning har integrerats, så att perso-

nens huvud och rygg trycks till samtidigt vid en krock bakifrån.

Krockkudden (airbag) kan utgöra en fara för föraren under vissa förhållanden.

Avståndet mellan ratten och användarens huvud bör vara minst 35 cm för att

kudden inte ska vända om huvudets rörelse från fram till bakåt (huvudet möter

den växande kudden). Inom kuddens arbetsområde (ut till rattdiametern och

vidare bakåt i bilen) får det inte finnas anpassningsdetaljer som kan riva sönder

kudden eller slungas bort av den. Speciellt rattspinnare, protesgrepp och fjärr-

kontroller (IR kontroller för sekundära funktioner) som sitter på tvärgående fäst-

system i ratten kan vara farliga. Om man bedömer att det finns en risk av det som

beskrivits så bör krockkudden deaktiveras. Testledaren bör också bedöma hur

förare som använder manuell rullstol lastar in denna. Om detta är en fastramsstol

där huvudramen läggs i högra framsätet, bör också krockkudden på passagerar-

sidan kopplas bort.
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Mobiltelefonen måste ofta placeras nära föraren för att det ska vara möjligt att

använda den. Handsfreesystem måste vara Obligatoriskt, men trots detta kan

telefonen medföra en ökad risk då det kan bli konflikt med krockkuddens funk-

tion. Här ska man inte kompromissa - telefonens optimala placering måste kom-

ma i andra hand.

Bilsätet kontrolleras igen med föraren på plats. Sittställningen ska vara god

och naturlig. Förare som behöver ska också få ett tillfredsställande stöd för att

kunna ha bra bålstabilitet under körning.

Rullstolsinfästning ska vara godkänd efter svenska bestämmelser eller vara

krocktestad efter standarden ISO 10542 och dokumentation ska finns tillgänglig.

Bilen ska inte gå att köra förrän rullstolen är ordentligt fastlåst och tillhörande

varningslampor är släckta. Det händer att rullstolen inte kommer in i rätt läge och

att fästet bara tar på ena sidan och det är inte säkert att föraren får en varning för

att stolen inte sitter fast ordentligt. Det bör påpekas här att det generellt (gäller alla

bilar) får bilen inte köras utan att stolen är ordentligt infäst. Detaljerade krav på

infästning av förarstol finns och ska tillämpas. Elektriska rullstolsfästen ska ha en

mekanisk nödutlösning så man inte ska behöva använda verktyg för att få loss

rullstolen i en nödsituation. Det kan vara acceptabelt att en medhjälpare utför de

nödvändiga åtgärderna för att få loss rullstolen. Föraren ska dock veta hur man

gör.

När det gäller varningar för ofullständig eller felaktig infästning av rullstolen,

finns det olika åsikter om vilken logik som är bäst- dvs. ger minsta risk för miss-

förstånd. Ett sätt att lösa det på, äratt en röd varningslampa lyser när det inte finns

någon rullstol i fästet och som släcks när rullstolen är korrekt infäst. En annan

lösning är en grön varningslampa, som bara lyser när rullstolen är på plats och

korrekt fastspänd. Det senare alternativet verkar vara att föredra före det första. I

de flesta fall har föraren ingen möjlighet att sj älv kontrollera visuellt om låsningen

är korrekt utförd eller ej. Det händer att föraren försöker skaka på stolen och på så

sätt känna efter om rullstolen hävs eller sänks i det ögonblick låsningen tar tag.

Detta kan ge en falsk trygghetskänsla.

Rullstolsfästet bör vara utrustat med goda körspår/räls, så att föraren vet att

hon/han kommer rakt in i fästet, och en solid stoppunkt, så att föraren lätt känner

att stolen är heltinne i fästet. Det ska vara omöjligt att köra för långt, dvs. över

stoppunkten, sedan rullstolen då inte alltid kan ta sig tillbaks igen utan hjälp från

extern hjälpare. Det ska inte krävas för lång tid att få rullstolen på plats och

korrekt förankrad.

Vid leveranskontrollen ska man utvärdera möjligheterna för föraren att ta sig

ur bilen i en nödsituation. Det bör finnas en evakueringsplan vilken bör gås

igenom viden leveranskontroll. Om en rullstol fungerar som förarsäte, behöver

rullstolen inte tas med ut ur bilen om det går att lösa på annat sätt att föraren

kommer ut på ett tillfredsställande sätt. Alla motoriserade dörrar ska kunna öpp-

nas inifrån utan elektrisk kraft. På grund av eventuella krockskador, måste detta

gälla flera än en dörr. Om inte användaren kan öppna dörren sj älv, ska han kunna

förklara för medresenär eller hj älppersonal hur det görs.

4.2.3 Kontroll av diskomfort vid i- och urstigning

När det gäller att bedöma diskomfortaspekter vid en leveranskontroll är det nöd-

vändigt att ta särskild hänsyn till olika funktionsnedsättningar, eftersom de kan ge

upphov till olika typer av besvär. Till att börja med så bedöms diskomforten vid i-
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och urstigning. Förarens medicinska status (funktionsnedsättning) bör vara känd

för att man ska kunna bestämma vilken bedömningsnivå som bör tillämpas. Ett

förslag till olika bedömningsnivåer ges nedan. Dessa bör också tillämpas vid

Övriga bedömningar av diskomfort.

l. Föraren har en funktionsnedsättning där risk för överbelastning (dvs. vid

en belastningskvot nära 1 i kombination med ett högt BI) medför bestå-

ende och förvärrade funktionsnedsättningar (t.ex. vid RA, OI, Myositis

ossificans, post polio syndrom).

Föraren har en funktionsnedsättning där risk för överbelastning (dvs, vid

en belastningskvot nära 1 i kombination med ett högt BI) inte medför be-

stående och förvärrade funktionsnedsättningar, utan endast prestations-

försa'mringar för vissa uppgifter (t.ex. vid MMC, Muskelsjukdomar som

Myastenia gravis).

Föraren har en funktionsnedsättning där risk för överbelastning (dvs. vid

en belastningskvot nära 1 i kombination med ett högt BI) inte medför be-

stående och förvärrade funktionsnedsättningar, men spasticitet kan ut-

läsas av vissa specifika rörelser/belastningar och därmed leda till presta-

tionsförsa'mringar (t.ex. vid CP, traumatiska ryggmärgsskador).

Föraren har en funktionsnedsättning som inte behöver medföra några

speciella diskomfortproblem vid i- och urstigning av fordonet (t.ex. vid
anomalier såsom avsaknad av vänster hand).

Vid bedömning av hela i- och urstigningsprocessen bör följande aspekter tas

hänsyn till:

Om föraren använder förflyttningshjälpmedel i samband med i- och

urstigning, vad händer då om hjälpmedlet byts till ett annat med

motsvarande funktion för föraren? M.a.o. - finns det kritiska mått för

hjälpmedlet samt för fordonet (inklusive anpassningen) att ta hänsyn till?

Exempel på detta kan vara rullstolens bredd (är den t. ex. så bred att den

på grund av bilens begränsade dörröppningsvinkel inte kommer till-

räckligt nära förarsätet vid överflyttning från rullstol till förarsäte), rull-

stolens vinkel ned till fotplatta (dvs. hur nära kommer föraren förarsätet

vid förflyttning från rullstol?), sitthöjd på rullstol (dvs. behöver föraren

förflytta sig uppåt/nedåt för att komma in på förarsätet?), rullstolens

rymdmått i hopfällt skick - ryms den på avsedd plats?, går den att för-

flytta dit? (t.ex. genom att lyftas över till passagerarsidan? Behov av

extra längd på skenor för förflyttning av förarstol bakåt?) I begreppet

diskomfort ingår även förarens vetskap (trygghet) om att vid behov

kunna byta hjälpmedel utan att för den skull bilkörning i det anpassade

fordonet omöjliggörs. Den konkreta implikationen av detta resonemang

är att marginalerna framförallt vad gäller mått (såväl storlek, vikt samt

kraft) bör vara väl tilltagna. En bedömning bör således även beakta detta.

Om föraren har en funktionsnedsättning av fortskridande karaktär;

kommer anpassningen av fordonet att möjliggöra för föraren att
kunna fortsätta köra även vid en försämring? Om ja - vilka är margi-

nalerna? Detta resonemang bygger på funderingar presenterat ovan.

Kärnpunkten är hur stor del av den maximala kapaciteten behöver föra-
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ren använda för att utföra t.ex. i- och urstigning. Belastningskvoten bör

vara avsevärt under 1. Ett tänkt BI bör vara så lågt som möjligt. BI kan

reduceras genom att kravet på kraft minskar (t.ex. genom att ilastnings-

proceduren av en rullstol delas upp i flera moment, efter det att rullstolen

plockats isär i sina delar), hävstången minskas (genom att rullstolens

delar befinner sig närmare den specifike föraren som ska lyfta in delarna)

och antalet pauser ökas (genom att detta moment delas upp i flera delar).

Progression av funktionsnedsättningar kan beskrivas grovt som två typer;

den gradvisa konstant pågående försämringen (t.ex. vid Duchennes

Muskeldystrofi) samt den stegvisa (i skov) svårpredicerade försämringen

(t.ex. vid RA och MS). En anpassning bör ta hänsyn till en fortskridande

funktionsnedsättning, på så sätt att föraren bör kunna känna att varje för-

sämring inte oundvikligen leder till ett behov av förnyadanpassning.

Detta innebär att marginalerna bör vara väl tilltagna.

I praktiken är det förmodligen mycket svårt att mäta på så pass komplexa rörel-

ser/manövrer som i- och urstigning med hjälp av ett mått av typen BI. Ett enklare

och mer praktiskt mått på belastning kan man få genom att upprepa en manöver.

Föraren bör klara av att repetera manövern 10 gånger i rad. Kravet bör vara att

även vid den 10:e upprepningen ska föraren ha resurser kvar för att kunna köra

bilen. Ett annat sätt att uttrycka detta, är att föraren inte ska behöva använda maxi-

mala resurser för något som bör vara så trivialt som i- och urstigning. Antalet, 10

gånger, ska ses som ett förslag som måste testas i praktiska prov med represen-

tanter för olika funktionsnedsättningar.

Lyft vid i- och urstigning
Resonemanget kring i- och urstigning kan appliceras på lyft också. Lyft i sin tur

kan vara lyft av hjälpmedel eller lyft av gods. Det första bör bedömas enligt ovan.

Lyft av gods är mer individuellt men bör beaktas i en mer övergripande bedöm-

ning - t.ex. vilka krav ställer föraren på denna funktion?

Förslag till punkter i checklista: Utifrån ett val av nivå för bedömning (l - 4 där

behovet av marginaler vad gäller mått är högst för nivå 1 och fallande till 4) görs

en bedömning av hela i- och urstigningsprocessen. I denna bedömning vägs så-

ledes också funktionsnedsättningar, sjukdomens fortskridande och hjälpmedels-

behov in. Ett konkret förslag är att metoden med upprepad mätning används för

att bedöma belastningskvot (BI). Tiden det tar att stiga i och ur bilen upprepade

gånger mäts. Varje upprepning bör inte ta avsevärt mycket längre tid än den före-

gående. Hur mycket längre beror på vilken nivå man har på bedömningen (se nivå

1-4 ovan). Generellt kan man säga att en bedömning på nivå 1 inte bör tillåta lika

stora tidsskillnader som nivå 4.

På samma sätt mäts med måttband de kritiska fysiska marginaler som ska be-

dömas med avseende på anpassningen. Likaså tas här hänsyn till nivån på bedöm-

ningen (1-4, enligt ovan) men i detta fall kan tänkas att kraven för nivå 3 över-

stiger kraven för nivå 1, 2 & 4. Anledningen kan vara att spasticitet utlöst av spe-

cifika rörelser på grund av för snålt tilltagna fysiska marginaler, kraftigt försämrar

eller omöjliggör övergång från instigning i fordonet till att köra det. Således bör,

som en del av denna bedömning, ingå att föraren ska kunna övergå till manöver-

test utan att behöva vidta ytterligare åtgärder (som till exempel ytterligare juste-
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ring av sittställning, Vila och inställning av sekundära funktioner (tex. back-

speglar).

Att ta sig i och ur bilen kan beskrivas på följ ande sätt:

0 låsa upp

Öppna dörren

komma till position för att ta sig i bilen/sätet

förflyttning av kroppen till förarsätet

flytta ben och fötter in i bilen

eventuellt lasta rullstol

eventuellt justera säte/sittställning

eventuellt justera/ställa in speglar eller liknande

sätta på säkerhetsbälte

ta av säkerhetsbälte

eventuellt lasta ur rullstol

flytta ut ben och fötter

förflyttning av kroppen ur förarsätet

stänga dörren

extra; eventuellt i och urlastning av bagage

Dessa moment kan vara punkter i en checklista där testledaren markerar om an-

passningen fyller kraven. Vid bedömningen ska testledaren ta hänsyn till förarens

eventuella behov av marginaler. Förslagsvis kan testledaren dokumentera resul-

tatet genom att markera med kryss i lämplig ruta och eventuellt ge förslag på

lämplig åtgärd.

 

I :I Ej baskrav I [J Baskrav I I: Medelhöga krav I |:] Högt ställda krav |

C' Eventuella åtgärder som behöver göras för att anpassningen ska uppfylla

baskrav

    

Vid mer omfattande anpassningar eller vid svårbedömda situationer kan det finnas

behov av att identifiera eller markera var på kroppen föraren upplever belastningar

som orsakar diskomfort. Då kan man använda sig av en figur för att markera var

på kroppen föraren upplever diskomfort och en skattningsskala för att ange graden

av diskomfort (se figur 5).
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No discomfort Worst imaginan
at all ' discom ort

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  

RATING SCORE
DISCOMFOHTAHEA

RIGHT LEFT

  

Neck

 

Shoulder

 

Chest

 

Elbow

 

Hand / wrist

 

Hip/ thigh

 

Knee

 

Lower leg

 

Ankle / foot

 

Other

     

(over)

 

Figur 5 Exempel på hur man kan beskriva diskomfortproblem (Hagberg et al.,
1995)

4.2.4 Några punkter att beakta vid en kontroll av anpassningen med
stillastående bil med förare i

4.2.4.1 Instigning - generellt

Kontrollera att föraren kan Öppna och stänga dörren naturligt och att det inte be-

hövs för mycket kraft. Detta får lov att ta tid bara det inte inkräktar på Övriga

trafikanter. Kom ihåg att detta blir mycket mer krävande i med-/motlut, beroende

på situationen och förarens kraftresurser. Var observant på om det förligger risk

för spasticitet på grund av ansträngning. I dessa fall bör man ställa högre krav på

att det inte ska vara för belastande att ta sig i (framför allt) och ur bilen.

4.2.4.2 Instigning, specifikt

Några hjälpmedel som bör kontrolleras och bedömas med avseende på förarens
möjligheter att ta sig in i bilen.

Dörrlås: nyckelanpassning/nyckelfritt lås /magnet/fjärrmanövrering (kan föraren

byta batteri i nyckel/lås sändaren?)

Dörröppning: extra handtag/motorisering/fj ärrmanövrering/stropp för stängning

Hjälpmedel: glidplatta/personlyft/vridsits/småramper för tom rullstol

Rullstolshiss: kran i bagageluckan/vinsch i dörröppning

Lift: påkörning av ramp vid lutande väg/fasthållning/avrullningsskydd/precis be-

tjäning

4.2.4.3 Sittställning, generellt

Sittställningen ska upplevas som bekväm av föraren och han/hon ska själv kunna

ställa in eller justera Sittställningen så att han/hon kan nå alla nödvändiga reglage

och kontroller, men också så att det går att undvika att föraren får problem med
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diskomfort. Det är således viktigt att föraren sitter så att han/hon kan köra säkert

men också att sittställningen inte leder till en försämrad hälsa.

4.2.4.4 Sittställning specifikt

Stöd för ben: upphöjt golv (kortvuxna)

Stöd för rygg: sidostöd/korsryggstöd/justering ska vara enkel och tydlig

Stöd för huvud: modifierat/extra/utsvängbart/fara för tryckskador?

Avstånd till pedaler: Alla kan användas enkelt och bekvämt?
Avstånd till handaggregat: Kan användas enkelt och bekvämt? Kontrollera

växelvälj are om det finns extra armstöd.

Avstånd till ratt/styrkontroll: bekväm sittställning?/tillräcklig räckvidd?

Hjälpmedel för balansproblem: remmar/stroppar/väst/låsning Öppnar vid

IOOON?

Rullstolsinfästning: Dokumentation för ISO 10542?/Acceptabel montering/Nöd-

utlösning (utan el)

4.2.4.5 Sikt, generellt

Föraren ska ha den sikt som krävs för att kunna manövrera fordonet säkert. Man

ska kontrollera att det inte finns döda vinklar som orsakas av att föraren inte kan

vrida på huvudet eller av liknade orsaker. De befintliga speglarna ska komplet-

teras i den mån det behövs. Det är viktigt att kontrollera att anpassningen av for-

donet inte har medfört att sikten försämrats jämfört med den som fanns i original-

utförandet. Om föraren sitter i rullstol och kör i en bil med sänkt golv kan den

medföra att sikten inte är tillfredsställande. Sikten går ganska lätt att kontrollera

genom att testledaren flyttar sig runt fordonet och med en markör kontrollerar var

gränserna går för vad föraren ser. Det finns anledning att även kontrollera sikten

uppåt-framåt med tanke på vägskyltning i form av portaler.

Om det inte finns risk för att föraren oavsiktligt kommer att slå emot och ändra

inställningen av de inre backspeglarna så kan man gör avkall på att föraren ska

kunna ställa in dessa utan hjälp. Annars bör föraren ha hjälpmedel så att han/hon

kan klara av att justera dessa själv. Utvändiga speglar behöver ofta justeras på

grund av att man stöter till dom. Dessa måste föraren kunna justera själv och detta

får lov att ta tid, bara det blir rätt innan man kör iväg.

4.2.4.6 Sikt, specifikt

Framåt: titta över instrumentpanel/spegel skymmer/reflexer i vindrutan/vind-

rutetorkare

Sidan: B-stolpen skymmer/vinkelspegel/

Bakåt: extraspeglar/avståndshjälpmedel/backnings-TV

Instrument/varningssignaler: god synvinkel/bländning från varningsljus

IT-hjälpmedel: rätt placerade?

4.3 Moment 3 Manövertest - funktionstest
4.3.1 Allmänt om primära och sekundära kontrollreglage

I en engelsk rapport med anpassningsriktlinjer (DOT, 1992) anger man följ ande

rekommendationer med avseende på Vilka krav på stryka som bör ställas för att
gasa, bromsa och styra. Några liknade rekommendationer finns inte i Sverige.
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0 gasreglage 10% av max kraft

0 bromsreglage 30% av max kraft (normalt 105 - 210 N, panik 490 N)

0 styrreglage (ratt eller spak) 10 - 30% av max kraft (normalt 20 N och högre )

Dessa får anses som en bra utgångspunkt när man kontrollerar förarens möjlig-

heter att manövrera sitt fordon. Men det bör påpekas att det behövs mer forskning

för att kontrollera om dessa riktlinjer är riktiga eller om de behöver justeras. Innan

man påbörjar manövertestet så bör man ha kontrollerat att anpassningen stämmer

överens med de ovan givna riktlinjerna.

4.3.2 Utförande av funktionstest och manövertest

Innan körningen börjar har testledaren kontrollerat att både primära och sekundära

kontrollreglage och brytare kan användas på ett enkelt och bekvämt sätt i det före-

gående momentet. Om det är tänkt att bilen ska köras av flera personer, bör man

kontrollera att föraren kan ställa in ratten om denna kan justeras i höjd- eller

längdled. Fällbar ratt ska vara lätt att fälla upp och fälla tillbaka i låst läge på ett

sådant sätt att inget tvivel kan uppstå om att ratten är läst i rätt läge. Start-

nyckel/knapp ska var placerad så att föraren snabbt kan starta om vid motorstopp.

Växelväljaren ska var vara utformad så att föraren snabbt kan använda den utan

för mycket ansträngning. Parkeringsbroms kan vara viktig om bilen inte är auto-

matväxlad. Om det bedöms som viktigt för körsäkerheten så ska man kontrollera

att föraren enkelt och bekvämt kan använda parkeringsbromsen. Det kan vara

viktigt att föraren kan manövrera värmeanläggningen under färd och man bör

kontrollera att föraren kan göra detta utan att det inkräktar för mycket på körför-

magan.

Primära kontrollreglage

Gasreglaget ska kunna användas på ett mjukt och säkert sätt. Kontrollera att inte

returfjädern är för hård och att inte gasen går på med ett ryck. Om gasreglaget

släpps, ska motorn snabbt gå till tomgång.

Bromsen ska kunna kontrolleras mjukt men också snabbt och effektivt. Om

broms- och gaskontroll ligger i samma aggregat, måste testledaren kontrollera

noga att föraren inte av misstag ger gas när han har tänkt att bromsa. Kontrollera

att reglaget kan användas till sin fulla slaglängd, dvs. att föraren räcker och att

handtaget inte slår i instrumentbrädan eller andra detaljer. Under registrerings-

kontrollen ska bilprovningen ha kontrollerat att reglaget också fungerar om en

bromskrets faller bort. Det kan finnas anledning att kontrollera om detta är gjort.

Dessutom ska bromsreglaget vara utformat så att det är möjligt att uppnå samma

bromseffekt som om man använt originalpedalen vid ett bromskretsbortfall.

Styrning ska kunna kontrolleras snabbt och effektivt. Kontrollera att föraren har

ett fullgott rattgrepp och att föraren inte har besvär med att vrida ratten runt.

Händer eller kläder får inte haka i andra anpassningsdetaljer som rattspinnare eller

liknande när ratten vrids.

4.3.3 Syfte och innehåll med manövertesten

Avsikten med att genomföra ett manövertest som en del i en leveranskontroll är

att undersöka om föraren har fått rätt anpassning för att säkert kunna manövrera
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sin bil i olika situationer. De manövrer som ingår i testet har utformats så att de

ska vara realistiska och på samma gång kunna avslöja eventuella brister hos en

anpassning. Det finns några viktiga aspekter som bör beaktas vid testet. För det

första, förarens möjligheter att kontrollera gas, broms och styrning under påverkan

av yttre krafter som kommer från bilens rörelse. Om inte föraren sitter säkert så

kan bilens rörelser göra att föraren kommer ur balans eller position i förhållande

till de primära kontrollreglagen. Det finns också en risk för interferens mellan for-

donet och föraren om anpassningen inte är riktigt utformad. Med interferens

menas att en rörelse i fordonet fortplantar sig till föraren, som i sin tur påverkar

kontrollreglaget, som leder till en rörelse i fordonet. Under ogynnsamma be-

tingelser kan det ske en förstärkning av rörelsen i fordonet som till slut kan göra

att föraren hamnar i ett okontrollerbart läge. För det andra måste föraren kunna

använda hela kontrollområdet för en funktion (gas, broms, styrning). Det vill säga

anpassningen ska inte begränsa förarens möjligheter att kontrollera fordonet. För

det tredje ska anpassningen inte begränsa förarens möjligheter att reagera snabbt i

en kritisk situation. Därför blir det vikigt att bedöma förarens kroppsliga balans

och räckvidd under manövertestet.

Förutom bedömningen av anpassningen med avseende på förarens möjligheter

att säkert kunna manövrera bilen, så bör man under manövertestet kunna göra en

delbedömning av komfort/diskomfort med avseende på anpassningen. Vad som

ska bedömas i detta fall är i vilken grad föraren upplever diskomfort under man-

övertestet. Under testet utsätts föraren för en typ av belastning som kan ge en upp-

fattning om anpassningens kvalite' med tanke på avsaknad eller förekomst av

diskomfort.

Den viktigaste delen i manövertestet är att bedöma de primära kontrollfunk-

tionerna (gas, broms och styrning) men även några sekundära kontrollfunktioner

som föraren ska kunna användas under färd (Lex. blinkers, hel/halvljus, vindrute-

torkare, signalhorn) bör också kontrolleras. Manövertestet är utformat med tanke

på att det ska gå att använda oavsett vilken typav anpassning som gjorts. Det vill

säga det är funktionsinriktat.

Testet innehåller fyra olika delmoment för att kontrollera broms- och gas-

kontroll, backning och körfältsbyte/undanmanöver.

4.3.4 Utformning av manöverbana

Manöverbanan bör byggas upp på något inhägnat eller avskilt (utan övrig tra-

fik) område, t.eX. en större parkeringsplats eller industritomt. Vägverket har

t.ex. manöverbana för sina MC -prov. Totalt behövs en yta på ungefär 20 x

100 meter inklusive säkerhetsmarginaler. För att bygga upp banan behövs 16

plastkoner (se figur 6). Manövertestet förutsätts genomföras med fullt funk-

tionsduglig bil och anpassning och med fullgoda däck, på asfalt med god frik-

tion. Det kan således vara svårt att genomföra en manövertest vintertid.
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Figur 6 Utformning av bana med konerför manövertest.

4.3.5 Generellt att tänka på vid ett manövertest

Manövertestet får inte upplevas som omöjligt att klara av och det får absolut inte

ses som någon form av förarprov, utan det är viktigt att betona att det är en kont-

roll av anpassningen. Avsikten är att undersöka om anpassningen fungerar som
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det var tänkt (dvs. att den kompenserar för förarens funktionsnedsättning) och att

minska risken för att man i framtiden måste bygga om eller ändra anpassningen.

Innan manövertestet påbörjas, är det viktigt att kontrollera att föraren har full

räckvidd i förhållande till sina reglage (dvs. att han/hon kan klara av reglagets

hela manöverområde) och att det finns tillräckligt med manöverutrymme för t.ex.

bromsreglaget vid ett eventuellt bromskretsbortfall. Anpassningen ska inte be-

gränsa förarens möjligheter att kontrollera bilen även i ett nödläge. Anpassningen

ska kompensera för funktionsnedsättningen, men man måste vara medveten om

att det finns fler faktorer som kan påverka framförandet av bilen vid ett speciellt

tillfälle. Därför är det vikigt att fråga om det föreligger några medicinska problem

tex. risk för onormal trötthet vid belastning, motoriska problem vid snabba för-

flyttningar, spasticitet, ofrivilliga rörelser eller liknande. Man kan mycket väl

acceptera att manövertestet genomförs med uppehåll för att vila. Däremot ska man

inte acceptera uttryck från föraren som - på grund av min funktionsnedsättning

så kan jag inte detta , - jag gör det saktare och försiktigare , - jag utsätter mig

inte för detta . Detta kan vara tecken på att anpassningen inte är tillfredsställande.

Man bör naturligtvis också ta hänsyn till om föraren vid tillfället inte är van vid

anpassningen.

4.3.6 Delmoment 1: Bromsa på kommando

Detta delmoment har till syfte att bedöma förarens möjligheter att bromsa bilen.

På marknaden finns många olika bromsaggregat eller bromsreglage att tillgå.

Exempel på enklare typer av anpassningar är förhöjt pedalställ för kortvuxna

förare, olika typer av mekaniska handaggregat som kan vara placerade mellan

framstolarna eller uppe på både höger och vänster sida om ratten. Ofta är de kom-

binerade med ett gasreglage men de kan också vara separata. När förarens krafter

inte räcker till så måste man förstärka bromseffekten med någon form av servo,

t.ex. med hjälp av vakuum eller hydraulik. Exempel på mer avancerade typer är

elektromekaniska eller elektrohydrauliska bromssystem, vilka kan kontrolleras

med olika typer av reglage t.ex. joystick. En översikt av funktionellt olika typer av

reglage ges i det norska temahäftet Betjeningshjelpemidler i bil (SINTEF,

1991). Oavsett vilken typ av bromsreglage man använder, så måste föraren kunna

använda systemet på ett naturligt sätt och använda hela slaglängden utan att det

inverkar negativt på kroppens balans och medverka till eventuell diskomfort.

4.3.6.1 Beskrivning av manöver

Detta delmoment ska utföras på följande sätt (se figur 6).

0 Starta vid startkonen (Position 1) och säg till föraren att accelerera till ca

40 km/h första gången. Innan detta delmoment är färdigt så ska föraren kunna

hålla ca 50 km/h.

0 Vid Position 4 ska föraren börja bromsa vid de första konerna, så hårt som

han/hon kan och stanna före Position 5. Klarar föraren av att bromsa utan att

träffa stoppkonen vid Position 5, med en ingångshastighet av 50 km/h, så får

man anse att förarens möjligheter att bromsa är tillfredsställande.

0 Backa rak kurs från Position 5 genom Position 4 och Position 2 stanna så nära

Position 1 som möjligt (stoppkon).

0 Prova några gånger och se om det blir någon skillnad över tid.
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Tabell 1 Tillgängliga bromstider vid olika hastigheter med avseende på avstån-
det mellan Position 4 och 5

 

Km/h m/s Tillgänglig

 

bromstid (21m)

20 5,56 3,78

30 8,33 2,52

40 11,11 1,89

50 13,89 1,51

 

4.3.6.2 Testledaren ska göra följande bedömning vid detta delmoment

Balans: Vid accelerationen så ska föraren ha fullgod balans på kroppen. Det får

inte vara så att föraren tappar gasreglaget för att han/hon inte har full kontroll över

sin kropp på grund av de G-krafter som accelerationen orsakar. Det får inte gå åt
för mycket kraft för att föraren ska kunna uppnå denna kontroll, då kapacitet för

andra delar av köruppgiften måste finnas kvar. Likaså kan en stor kraftansträng-

ning för att upprätthålla kroppens balans under lång tidsrymd,verka negativt på

förarens kropp (se även under rubriken Generellt om belastning och belastnings-

skador ). Det får således inte finnas risk för att föraren tappar balansen och därför

måste ta ett nytt tag om gasreglaget för att erhålla full acceleration.

Räckvidd: Föraren måste behärska hela slaglängden på sitt aggregat. Detta gäller

oavsett om föraren använder standardpedaler eller någon form av anpassning. Det

måste finnas marginaler för rörelseområdet på aggregatet om det blir bromskrets-

bortfall. Det får alltså inte vara så att t.ex. föraren slår i panelen om handaggre-

gatet trycks i riktning mot instrumentpanelen för att bromsa. Detta är en del i leve-

ranskontrollen som också tas upp när det gäller passiv säkerhet. Det kan

förekomma en mängd olika aggregat och det är testledaren som ska kontrollera att

aggregatet är det mest lämpliga för den aktuella föraren eller om det finns något

att invända angående placering, utformning och kvalitet. Om man använder aggre-

gat som kontrolleras med hydraulik eller pneumatik så måste man kontrollera att

slangdragningen inte inkräktar på platsen för att erhålla full slaglängd och att

slangdragningen vid en eventuell olycka inte ökar skaderisken. Under registre-

ringsbesiktningen ska man ha kontrollerat att själva arbetscylindern har tillräcklig

slaglängd.

Man kan mycket väl passa på att utföra andra tester, som att slå på helljus,

Spolare, torkare och på detta sätt få reda på att föraren kan utföra dessa moment

samtidigt som han/hon kör bilen. Bromsningsövningen kan man genomföra ett

flertal gånger och se om det blir några förändringar över tid. Tanken med att stu-

dera förändringar över tid är att se om föraren fått en anpassning som verkligen

hjälper honom/henne att bromsa effektivare och rätt anpassning (vid behov) för att

t.ex. slå på helljus, etc. När man är klar med denna del av testen låter man föraren

backa i rak kurs mot startkonan. Vid denna manöver studerar man att föraren har

full kontroll och balans på kroppen under hela Vägen. Vidare kan man bedöma,

mycket noga, om föraren har tillräcklig sikt bakåt, antingen via direkt ögon-

kontakt eller med någon form av spegelarrangemang.
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Bedömning: Anpassningen/utrustningen uppfyller

 

I [3 Ej baskrav | B Baskrav | :I Medelhöga krav I I: Högt ställda krav I

 

|:| Eventuella åtgärder som behöver göras för att anpassningen ska uppfylla

baskrav

    

|:| Testet kunde inte genomföras. Beskriv orsaken:

    

4.3.7 Delmoment 2: Broms - gas - broms

Nästa delmoment innehåller en uppgift som kan tyckas vara självklar, nämligen

att bromsa, släppa bromsen och på nytt börja bromsa. Detta moment kan vara

svårt för många på grund av att de inte har fått rätt anpassning av sin bil. Det är

inte säkert att man i tillräcklig grad har tagit hänsyn till förarens behov av att sitta

ordentligt (stadigt) och det finns en risk att man därigenom inte uppnår tillfreds-

ställande trafiksäkerhet. Felaktig sittställning kan också leda till problem med

diskomfort. Detta delmoment har till syfte att bedöma att föraren har fått rätt an-

passning, så att han/hon kan kontrollera både gas och broms. Testledaren ska

också kontrollera att föraren kan manövrera gas och broms på ett tillfredsställande

sätt utan fördröjning vid förflyttning mellan fartökning och fartminskning och

utan att det inverkar på kroppens balans och orsakar diskomfort.

4.3.7.1 Beskrivning av manöver

Detta delmoment ska utföras på följande sätt (se figur 6).

Starta vid startkonen (Position 1) och accelerera till ca 40 km/h.

Påbörja en inbromsning (på kommando) vid det första konparet (Position 4)

Släppa bromsen vid det sista konparet (Position 4) för att öka farten.

Börja bromsningen igen på kommando, bromsa fullt och stanna före stopp-

konen vid Position 5.

0 Backa rak kurs från Position 5 genom Position 4 och 2 stanna så nära Position

l (stoppkon)som möjligt

0 Prova några gånger och se om det blir någon skillnad över tid.
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4.3.7.2 Testledaren ska göra följande bedömning vid detta delmoment

Balans: Titta på förarens kropp och huvud. Notera om hans/hennes kropp är i full

balans både vid acceleration och inbromsning. Det får inte råda något tvivel om

att föraren har kontroll över bilen under hela momentet, trots G-krafternas på-

verkan på kroppen. Kontrollera också förflyttningstider mellan fartökning och

fartminskning, motoriken vid förflyttningar mellan reglage samt anslagskraften

vid påbörjande av acceleration och bromsning. Detta ska göras mjukt, men än-

dock distinkt och utan att det orsakar diskomfort. Om föraren använder för stora

kroppsrörelser så kommer detta att inverka på de finmotoriska momenten och kan

sluta med att föraren inte har full kontroll över sin kropp. Detta i sin tur kan leda

till att man måste justera kroppen på bekostnad av kontrollen över fordonet och

därmed indirekt trafiksäkerheten.

Räckvidd: Vid manövern ska det vara naturligt för föraren att utföra både accele-

ration och bromsning utan ansträngning. Föraren ska inte behöva byta grepp för

att kunna utföra full acceleration (Kickdown) och full bromsning. Föraren får inte

vid något tillfälle tappa kontrollen över fordonet på grund av att aggregatet är fel-

placerat eller felkonstruerat. Om man har installerat någon form av special-

aggregat för att uppnå full kontroll så ska man kontrollera att dessa är riktigt ut-

formade med tanke på förarens behov och resurser. Det kan förekomma att föra-

rens hand är fixerad hela tiden i någon form av specialgjutet handgrepp till t.ex.

joystickreglage. Om så är fallet får föraren under inga omständigheter tappa

greppet under färd, för då har han/hon inte möjlighet att återfixera sin hand i

greppet.

Bedömning: Anpassningen/utrustningen uppfyller

 

I I: Ej baskrav I I: Baskrav I :I Medelhöga krav | :I Högt ställda krav I

:I Eventuella åtgärder som behöver göras för att anpassningen ska uppfylla

baskrav

    

:I Testet kunde inte genomföras. Beskriv orsaken:
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4.3.8 Delmoment 3: Körfältsbytelundanmanöver

Nästa delmoment har som syfte att undersöka om föraren har full kontroll över

styrningen. Detta görs genom att föraren får göra sidoförflyttningar i den upp-

byggda testbanan, vilket bedöms med avseende på hur väl anpassningen stämmer

med förarens behov. Uppgiften i detta delmoment är avsett att efterlikna sidoför-

flyttningar eller körfältsbyten i trafiken. Det finns många tekniska lösningar som

kan användas för att anpassa styrfunktionen till förarens behov. Det viktigaste för

testledaren är att kontrollera styrfunktionen utifrån den enskilde förarens förutsätt-

ningar att utföra detta, dvs. det kan finnas flera olika sätt att utföra en anpassning

på, som alla kan vara bra lösningar. Det viktiga är att de tekniska hjälpmedlen

väljs efter det behov föraren har, utifrån sin funktionsnedsättning. På den svenska

marknaden finns många olika typer av styrhj älpmedel. Olika typer av rattspinnare

är den enklaste formen av hjälpmedel. Andra styrhjälpmedel är olika typer av

servo för att minska kraven på kraft för en manöver (tex. lättat (egentligen för-

stärkt servo) servo, superlättat servo) hydraulisk spakstyrning, elektromekanisk

styrning, joystick (bara styrning eller kombinerat styr/gas/bromskontroll) och

miniratt. En bra översikt av olika principer för styranpassningar finns i det norska

temahäftet Betjeningshjelpemidler i bil (SINTEF, 1991). Oberoende av vilken

typ av anpassning som gjorts, så ska föraren utan svårigheter kunna utföra denna

sidoförflyttning mellan konerna. Det vill säga föraren får inte köra på några koner.

Ett observandum angående rattspinnare! Tänk på säkerheten om det finns ratt-

spinnare monterad på ratten och ratten är försedd med krockkudde. Troligtvis så

behöver man koppla bort krockkudden.. Det finns utländska rattspinnare som är

krockgodkända och är sådana monterade, då måste det finnas dokumentation på

detta. Om föraren sitter fixerad i sin rattspinnare så måste krockkudden vara ur-

kopplad, se även under avsnittet om passiv säkerhet. Rattspinnaren får under inga

omsändigheter vara monterad så att den sticker ut utanför rättens diameter då det

finns risk för att den kan fastna i förarens kläder.

4.3.8.1 Beskrivning av manöver

Sidoförflyttningsmanövern ska utföras på följande sätt (se figur 6).

0 Starta i Position l (Startkonen), fartökning till ca 15-20 km/h.

0 Vid Position 2 sidoförflyttning till Position 3 (mellan konerna) med bibehållen

hastighet (helst).

0 Fortsätt igenom konerna, ny sidoförflyttning till Position 4 (mellan konerna).

0 Riktning mot Position 5 stanna vid stoppkonen. Om det går för sakta så kan

testledaren inte bedöma om det finns styrproblem. Därför är det vikigt att man

kommer upp i tillräcklig hastighet.

0 Backa rak kurs från Position 5 genom Position 4 och 2 stanna så nära Position

l (stoppkon) som möjligt

0 Prova några gånger och se om det blir någon skillnad över tid

Att tänka på: Man kan mycket väl börja i lägre fart i första försöket, men man ska

absolut kunna göra det i 20 km och hinna med styrningen. Föraren kan mycket väl

komma med massor av ursäkter och förklaringar varför han/hon inte kan klara av

styrningen (som också nämndes inledningsvis). Till exempel jag är trött idagi,

,j ag sitter inte ordentligt , , jag tappade greppet om rattspinnaren , 9j ag förstod inte

riktigt vad du menade , ,så fort som du vill attjag ska göra detta kommer jag
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aldrig att köra . Detta är inte acceptabelt utan beror troligtvis på att anpassningen

inte passar till föraren. Om handen är fixerad hela tiden i någon form av special-

gjutet grepp så får det under inga omständigheter finnas möjlighet att föraren

tappar detta under färd, då han/hon inte har någon möjlighet att få tillbaka sitt

grepp. Testledaren ska vara speciellt uppmärksam när han/hon testar superlättade

servostyrningar. Ett fenomen som kan uppstå, är att det behövs relativt mycket

kraft för att Öppna styrventilen sedan behövs ingen kraft längre, vilket får till följd

att föraren måste anstränga sig i initialskedet. Belastningen blir då stor på över-
kroppen och det finns risk för att föraren tappar balansen. Detta skulle också

kunna orsaka muskelspänningar och eventuellt leda till framtida belastningsskador

eller utlösa spasticitet. Oberoende av Vilken typ av styranpassning som används så

måste föraren kunna behärska styrningen till fullo. Är det frågan om specialan-

passningar så är det viktigt att bedöma resultatet av manövertesten utifrån förarens

behov av tekniska hjälpmedel för att uppnå god kroppslig balans, räckvidd och

minimera risken för diskomfort.

4.3.8.2 Testledaren ska göra följande bedömning vid detta delmoment

Balans: Det är viktigt att föraren har bibehållen balans på kropp och huvud under

hela manövern. Studera och bedöm noga kroppen och huvudet under tiden som

föraren accelererar och sedan hur själva styrningen utförs. Det är av vikt att titta

på att han/hon kan kontrollera styrning och samtidigt hålla farten och eventuellt

accelerera. Det som kan hända är att föraren påstår att han/hon inte gör kör-

fältsbyten så snabbt som efterfrågas eller att han/hon överhuvudtaget inte gör

några sidoförflyttningar. Då måste man förklara att detta är inget extremt test utan

att detta speglar vad som är realistiskt vid en vanlig körning på väg. Om det be-

hövs, hjälp föraren att finna en riktig metod för att genomföra manövern. Ett tips

är att instruera föraren att börja " styra tidigare", "inte styra så kraftigt". Eventuellt

kan man behöva flytta en rattspinnare till ett annat läge på ratten. Tillåt föraren att

få träna manövern innan själva bedömningen görs, detta är viktigteftersom det

inte är föraren utan anpassningen som ska bedömas. Om problemen trots detta

kvarstår så finns det anledning att mistänka att anpassningen inte är tillfreds-

ställande. Det man då kan anta är att föraren är rädd för att tappa balansen på

grund av att han/hon inte sitter tillräckligt stabilt i förarstolen och på grund av

detta inte vågar eller kan utföra en sidoförflyttning tillfredsställande° Detta skulle

man kunna kalla för en form av diskomfortproblem. Anpassningen för gas-,

broms- och styrfunktion är riktigt utförda, men man har missat förarens sittställ-

ning och sittstöd.

Räckvidd: Vid manövern ska det vara naturligt för föraren att kontrollera både

acceleration, bromsning och styrning utan ansträngning. Om föraren måste byta

grepp för att gasa eller bromsa så får det inte inverka negativt på rörelseförmågan,

räckvidden eller orsaka diskomfort. Om föraren är fixerad med någon form av

specialgjutet handgrepp, så måste han/hon ha tillräcklig räckvidd för full accele-

ration och full bromsning med marginal mot instrumentpaneler eller andra eventu-

ella hinder i bilen, även vid ett eventuellt bromskretsbortfall. Detta gäller oavsett i

vilket läge ratten och rattspinnaren befinner sig. Vid sidoförflyttningen så har test-

ledaren också möjlighet att studera att själva rattningen sker på ett naturligt sätt,

utan inverkan på räckvidd eller orsaka diskomfort. Här måste testledaren vara

observant på att föraren har tillräcklig kraft att utföra hela styrmomentet och att
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han/hon har tillräcklig räckvidd att utföra styrningen. Om föraren byter grepp på

ratten under styrningen, så ska detta ske utan negativ inverkan på snabbhet/tids-

fördröjning, dvs. ske naturligt och inte belasta överkroppen. Räckvidden för att ut-

föra styrningen ska heller inte begränsas av sittställningen.

Bedömning: Anpassningen/utrustningen uppfyller

 

I |:| Ej baskrav I :I Baskrav I I: Medelhöga krav l D Högt ställda krav 1

:I Eventuella åtgärder som behöver göras för att anpassningen ska uppfylla

baskrav

    

|:| Testet kunde inte genomföras. Beskriv orsaken:

    

4.3.9 Delmoment 4: Körfältsbyte/undanmanöver med påföljande
acceleration

Detta delmoment har som syfte att undersöka om föraren har full kontroll över

acceleration, styrning och bromsning. Skillnaden mot föregående delmoment
ligger i att nu ska man också kontrollera hastighetsförändringar vid sidoförflytt-

ningar. Uppgiften i detta delmoment kan mycket väl efterlikna sidoförflyttningar

eller körfältsbyten i trafiken med påföljande acceleration. Det förekommer, som

beskrivits i de föregående delmomenten, många olika typer av anpassningar som

kan vara aktuella att bedöma. Alla med syftet att föraren ska kunna kontrollera

acceleration, styrning och bromsning. Det viktigaste för testledaren är, även nu,

att kontrollera anpassningen utifrån den enskilde förarens behov och förutsätt-

ningar. Man kan säga att det finns inga patentlösningar som kan tillämpas gene-

rellt. I detta avslutande delmoment ska testledaren alltså kontrollera att föraren

klarar av att utföra en manöver som innebär en kombination av styrning och

fartförändring. Oberoende av vilken typ som används så ska föraren utan svårig-

heter kunna utföra denna sidoförflyttning mellan konerna. Det vill säga föraren får

inte köra på några koner.
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4.3.9.1 Beskrivning av manöver

Sidoförflyttningsmanövern ska utföras på följande sätt (se figur 6):

0 Starta i Position 1 (Startkonen), fartökning till ca 15-20 km/h.

0 Vid Position 2 sidoförflyttning till Position 3 (mellan konerna) med bibehållen

hastighet (helst). Om det går för sakta, så kan man inte bedöma om det finns

styrproblem. Därför är det vikigt att man kommer upp i tillräcklig hastighet.

Man kan mycket väl börja med lägre fart i de första försöken, men man ska

kunna göra manövern i 20 km/h och hinna med styrningen.

0 När man har kommit in i Position 3 så får föraren i uppgift att ge full acce-

leration upp till ca 60 km/h och fortsätta rakt fram mot Position 6. Det är

möjligt att man får prova sig fram i lägre farter de första gångerna. När detta

test är klart så ska föraren kunna klara av att komma upp i 60 km/h och från

denna hastighet kunna bromsa med full kraft så att bilen stannar så snabbt

som möjligt.

Det är testledaren som ger kommando när föraren ska börja att bromsa, med

full kraft så att bilen stannar så snabbt som möjligt. Är bilen utrustad med

ABS-system så ska systemet aktiveras. Föraren ska kunna stanna innan

han/hon kommer fram till Position 6. Föraren kan mycket väl komma med

olika ursäkter och förklaringar till varför han/hon inte kan klara av manövern

på samma sätt som beskrivits ovan. Testledaren måste då förklara att detta är

ett relevant krav för att kunna verifiera att anpassningen fyller baskraven. Om

det behövs, så låt föraren få träna ännu mer. På samma sätt som i tidigare

delmoment så är det vikigt att testledaren är uppmärksam på problem som

kan uppstå då förarens hand är fixerad i någon form av specialgjutet grepp.

Testledaren ska vidare vara speciellt uppmärksam när han/hon testar super-

lättade servostyrningar, av samma orsak som angavs under delmoment 3.

Oberoende av vilken typ av styr-, gas- och bromsanpassning som gjorts så

måste föraren kunna kontrollera fordonet till fullo. Är det fråga om special-

anpassningar som vi tidigare belyst så är det viktigt att bedöma utifrån

förarens behov av tekniska hjälpmedel för att uppnå god balans räckvidd och

minska risken för diskomfort.

0 Från Position 6 ska föraren backa med rak kurs genom Position 3 mot Position

7 och stanna så närma som möjligt (stoppkon ).

0 Prova några gånger och se om det blir någon skillnad Över tid.

4.3.9.2 Testledaren ska göra följande bedömning vid detta delmoment

Balans: Det är viktigt att föraren har bibehållen balans på kroppen under hela

manövern. Studera och bedöm noga kroppen under tiden som föraren accelererar

och sedan hur själva styrningen utförs. Det är av vikt att titta på att han/hon kan

kontrollera styrning, både vid sidoförflyttningen och då bilen rätas upp, och sam-

tidigt hålla farten. När föraren har rätat upp bilen så får han/hon order av test-

ledaren att ge full acceleration. Testledaren ska då kontrollera att föraren har god

och följsam rörelseförmåga och balans när han/hon gör detta. Testledaren ger sen

nytt kommando när föraren har kommit upp i en fart av 60 km/h: bromsa så hårt

du kan . Detta ska föraren kunna göra med bibehållen balans och verkligen kunna

aktivera ABS bromsning.

Det kan hända att föraren påstår att han/hon inte gör körfältsbyten så snabbt

som ni vill eller att han/hon inte överhuvudtaget gör några sidoförflyttningar och
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aldrig tillämpar denna hårda inbromsningsteknik. Då måste testledaren, även nu,

förklara att detta är inget extremt test utan att detta speglar vad som är realistiskt i

vid en vanlig körning på väg. Om det behövs så ska testledaren hjälpa föraren att
finna en riktig metod för att genomföra manövern. Det kan vara tips som tex. att

börja "styra tidigare", "inte styra så kraftigt", "flytta rattspinnare till ett annat

läge", "tryck hårdare på bromspedalen/aggregatet". Om problemen trots detta

kvarstår finns det anledning att misstänka att anpassningen inte är tillfreds-

ställande. Det man också kan misstänka kan vara att föraren är rädd att tappa

balansen på grund av att han/hon inte sitter tillräckligt stabilt i sin förarstol och på

grund av detta inte vågar eller kan utföra sidoförflyttningenoch/eller bromsningen

tillfredsställande. Detta skulle kunna tyda på att anpassningen för gas-, broms-

och styrfunktion är riktigt utförda men man har missat sittkomforten/stabiliteten.

Räckvidd: Vid manövern ska det vara naturligt för föraren att kontrollera acce-

leration, bromsning och styrning utan ansträngning och reglagens arbetsområde

ska ligga inom förarens räckvidd. Om föraren måste byta grepp för att klara av

gas och broms så får det inte inverka på motoriken, räckvidden eller orsaka

diskomfort. Fixering i någon form av specialgjutet handgrepp kan också vara ett

potentiellt problem som bör beaktas även här. Vid sidoförflyttningen så har test-

ledaren också möjlighet att studera hur föraren klarar av själva rattningen. Här

måste testledaren vara observant på att föraren har tillräcklig kraft och räckvidd

för att utföra hela styrningen. Om föraren byter grepp på ratten under styrningen,

så ska detta ske naturligt och inte belasta överkroppen. Räckvidden för att utföra

styrningen ska inte begränsas av sittställningen. Om föraren är fixerad med

specialrattspinnare så ska han/hon ha full räckvidd och styrka att utföra rattningen

inom hela rörelseområdet. Detta ska inte heller begränsas av sittställningen.

Bedömning: Anpassningen/utrustningen uppfyller

 

3 Ej baskrav | :I Baskrav | B Medelhöga krav I |:| Högt ställda krav 1

:I Eventuella åtgärder som behöver göras för att anpassningen ska uppfylla

baskrav

    

|:| Testet kunde inte genomföras. Beskriv orsaken:
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4.3.1OSammanfattande bedömning och dokumentation av testresul-
tat för manövertest

Efter genomfört test, ska testledaren göra en sammanfattande bedömning av test-

resultatet för manövertestet. Utgångspunkten är att resultatet från manövertestet

ska kunna ge ett delsvar på frågan om anpassningen som gjorts i bilen fyller sitt

syfte, nämligen att kompensera för förarens funktionsnedsättning så att han/hon

kan köra lika säkert som andra bilförare. Detta är en del som kommer att behöva

vidareutvecklas när man funnit en mer färdig form för att genomföra ett man-

övertest. Manövertestet bör vara en mycket viktig del i en leveranskontroll efter-

som den kan ge svar på om anpassningen är funktionell och kan anses uppfylla

rimliga krav på trafiksäkerhet.

Sammanfattande bedömning: Anpassningen/utrustningen uppfyller

 

[EI Ej baskrav I I: Baskrav I |:| Medelhöga krav | :I Högt ställda krav?

:I Testet kunde inte genomföras. Beskriv orsaken:

    

4.3.11 Kontroll av diskomfort- och belastningsproblem vid manöver-
test

Troligen kommer behovet att nivårelatera bedömningen utifrån funktionshindret

inte att vara av samma vikt vid denna bedömning .som vid bedömning av i- och

urstigning (bedömning 1) samt vid landsvägskörning (bedömning 3). Anledningen

är att det är relativt korta moment som prövas och belastningen kan visserligen

momentant bli hög, men över tid ändå ge ett lågt belastningsindex (BI). Trots

detta bör förarens medicinska status (funktionsnedsättning) vara känd för att man

ska kunna bestämma vilken bedömningsnivå som bör tillämpas. Samma bedöm-

ningsnivåer som beskrivits tidigare i avsnitt 5.2.3 kan användas ävenhär.

Vid bedömning av risken för eventuella diskomfortproblem i manövertestet bör

testledaren ta hänsyn till följande aspekter (på samma sätt som vid tidigare be-

dömningar av diskomfort):

0 Om föraren använder hjälpmedel i samband med körning, t.eX. om föraren kör

fordonet sittande i sin rullstol, vad händer om hjälpmedlet byts till ett annat

med motsvarande funktion för föraren?

0 Om föraren har en funktionsnedsättning av fortskridande karaktär, kommer
anpassningen av fordonet att möjliggöra föraren att kunna fortsätta köra även

vid en försämring?

4.4 Moment 4: Generell körning i trafik
Efter manövertesten avslutas leveranskontrollen med att föraren får köra i vanlig

trafikmiljö. Avsikten med detta moment är att kontrollera att anpassningen funge-
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rar tillfredsställande även i en naturlig trafikmiljö. Bedömningsgrunden ska vara

att anpassningen inte får göra att köruppgiften blir så fysiskt och mentalt kräv-

ande, att det finns risk för att föraren inte kan köra trafiksäkert. Eller så kompli-

cerad att föraren inte hinner med sj älva körningen. Det vill säga att testledaren ska

kontrollera att föraren har tillfredsställande möjligheter att interagera med den öv-

riga trafiken. Denna kontroll ska genomföras i varierande trafikmiljö eftersom det

då finns möjligheter att också kontrollera om det finns några diskomfortproblem

som kan uppträda vid lite längre exponering (se nedan). Testledaren bör under

körningen beakta följ ande punkter:

0 Hastighet: Kontrollera att föraren kan följa hastighetsbestämmelser och följa

trafikrytmen inom tillåten hastighetsgräns.

0 Manövrering: Kontrollera att föraren kan manövrera sitt fordon i olika trafik-

situationer, såsom att flytta bilen i sidled i samband med körfältsbyte, stanna

till vid trottoarkanten, starta och stanna i uppförsbacke, komma in i på en

parkeringsplats utan allt för storasvårigheter. Man kan mycket Väl också låta
föraren genomföra någon form av backning och på detta sätt få reda på om

han/hon har full kontroll över sin bil i en sådan situation. Eventuellt kan test-

ledaren låta föraren köra sin bil långsamt nedför en lutande väg eller plats. På

given signal stannas bilen och föraren ska nu lägga i backen och köra tillbaks

samma väg som han/hon kom. Syftet är att se hur föraren kan kontrollera

broms och växelväljare på samma gång. Många förare kan vara beroende av

att använda parkeringsbroms för att få en hand fri till växelväljaren, medan

andra anpassningslösningar kan vara att föredra. Det är vikigt att kontrollera

att denna form av manövrar inte tar för lång tid. Om så är fallet kan det finnas

anledning att rekommendera en annan lösning.

0 Trafikuppträdande: Kontrollera att föraren har möjlighet att även hinna med

att följa olika trafikregler och kan planera sin körning i god tid så att trafik-

säkerheten blir tillfredsställande.

0 Uppmärksamhet: Kontrollera att föraren har fått en anpassning som medger

att han/hon hinner med att se sig runtomkring och hinner med att upptäcka

eventuella riskfyllda trafiksituationer.

4.4.1 Kontroll av diskomfort och belastningsproblem vid generell
körning i trafik

Syftet med denna del i bedömningen är att kontrollera att anpassningen svarar mot

kravet att körningen inte ska vara alltför krävande. Om föraren upplever det som

mycket krävande, så kan detta väsentligt inskränka mobiliteten. Statisk belastning

och/eller för stora krav på kraftresurser, kan leda till diskomfortproblem vid

längre körning. Sträckan, eller snarare tiden, ska inte vara extrem men rimlig i för-

hållande till den individuella förarens behov. Lämplig körtid är något som man

måste prova sig fram till. Förslagsvis bör den vara mer än 40 minuter upp till en

timma, för att testledaren ska kunna upptäcka eventuella problem med diskomfort.

I denna fas ska testledaren bedöma risken för diskomfort vid längre körning.

Förarens medicinska status (funktionsnedsättning) bör vara känd för att man ska

kunna bestämma vilken bedömningsnivå som bör tillämpas. Samma bedömnings-

nivåer som beskrivits tidigare i avsnitt 5.2.3 kan användas även här.
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Vid bedömning av hela testet längre körning bör testledaren, på samma sätt

som tidigare bedömningar av diskomfort, ta hänsyn till följ ande aspekter:

0 Om föraren använder hjälpmedel i samband med körning, t.ex. om föraren kör

fordonet sittande i sin rullstol, vad händer om hjälpmedlet byts till ett annat

med motsvarande funktion för föraren?

0 Om föraren har en funktionsnedsättning av fortskridande karaktär; kommer

anpassningen av fordonet att möjliggöra för föraren att kunna fortsätta köra

även vid en försämring?

4.5 Moment 5: Totalbedömning av anpassningen och råd
till föraren

När testledaren tillsammans med föraren har genomfört alla moment, som be-

skrivits ovan, är det dags att summera resultatet för att kunna avge ett slutom-

döme. Hur många av de tester och kontroller som man behöver gå igenom beror

naturligtvis på hur omfattande anpassningen är. Det finns ingen anledning att göra

kotrollen mer omfattande än nödvändigt, men inte heller för enkel. Det som tas

upp under denna punkt är mycket generellt, eftersom det inte finns någon

anledning att gå in på detaljer, då det fortfarande finns mycket att göra för att ut-

veckla de föregående momenten till något som kan vara praktiskt användbart. Det

är alltså viktigt att beakta att det som beskrivs i denna rapport är ett första utkast

till en möjlig leveranskontroll. Det är troligt, utifrån det som skissats här, att en

leveranskontroll kommer att bestå av olika delar eller moment avsedda att

fokusera på olika aspekter på anpassningen. Under den förutsättningen är det

praktiskt att avsluta leveranskontrollen med en sammanfattande bedömning. Vi

vill här bara indikera hur man skulle kunna använda de bedömningsgrunder som

använts, dvs. högt ställda krav, medelhöga krav, baskrav och ej uppfyllda baskrav.

Om detta är ett lämpligt sätt att gradera eller ej får framtiden utvisa.

4.5.1 Passiv säkerhet

Högt ställda krav kan anses uppfyllda om föraren sitter bra, kan använda alla

reglage utan besvär och med alla inbyggda säkerhetsutrustningar, som krock-

kudde, bältessträckare osv. på plats och i funktion. Om handreglage är inbyggt,

ska alla stag och länkar vara täckta med polstringar. I princip ska föraren ha

samma passiva säkerhet som den förare som kan köra bilen utan anpassning, möj-

ligtvis med undantag för att föraren kan ha nedsatt förmåga att klara av de krafter

som kan uppkomma vid en krock. De säkerhetssystem som finns i bilen ska dock

inte öka förarens risk att bli skadad.

Medelhöga krav kan anses vara uppfyllda om det mesta är som ovan, men t.eX.
krockkudde har fått demonteras.

Baskrav anses uppfyllda om avståndet mellan förarens huvud och fordonets

interiör är tillräckligt för att förhindra allvarliga skador vid en krock. Föraren ska

kunna sätta på sig säkerhetsbältet själv, och kunna kontrollera att t.eX. rullstolsin-
fästning är korrekt gjord.

Ej uppfyllda baskrav kan orsakas av att föraren inte sitter tillräckligt stadigt

eller kan justera sin sittställning självständigt, eller om han/hon inte kan kontrol-

lera att rullstolen sitter fast, eller säkerhetsbältet ligger rätt mot kroppen eller att

det finns risk för att bälte kan skadas. Även risk för islag och skador på grund av

dåliga anpassningsdetaljer eller om detaljer inte är välpolstrade etc.
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4.5.2 Aktiv säkerhet

Högt ställda krav kan anses uppfyllda om föraren klarar av manöverprovet och

körning i trafik med mycket god marginal. Om balanshjälpmedel används, t.eX.

band eller väst för överkroppen, ska föraren själv kunna Öppna dessa. Balans och

räckvidd får inte vara något problem.

Medelhöga krav kan anses uppfyllda om föraren klarar av manöverprovet och

körning i trafik med god marginal. Balans och räckvidd får inte vara något

problem.

Baskrav kan anses uppfyllda om föraren klarar av manöverprovet och körning i

trafik. Balans och räckvidd får inte vara något problem. Man kan tillåta att man-

överprov och körning i trafik är ansträngande för föraren, men man bör kräva att

föraren kan klara av att köra i normal trafik minst 30 minuter utan att föraren

blir för trött eller att det uppstår problem.

Ej uppfyllda baskrav kan bero på flera orsaker. Först och främst så kan man

inte anse att baskraven är uppfyllda om föraren inte klarar av manöverprovet

och/eller körning i trafik, men även om föraren klarar av dessa genom en alltför

stor ansträngning, så måste man anse att anpassningen inte är tillfredsställande.

Om testledaren anser att detta beror på att föraren är ovan så bör man göra om

testet efter en tid. Om inte så är det troligt att en bil med den aktuella anpass-

ningen inte kommer att ge den mobilitet som föraren behöver.

4.5.3 Diskomfort och belastning

En samlad bedömning, av delbedömningar 1,2 & 3 ovan av diskomfort och

belastning, bör beakta förarens förutsättningar samt hans/hennes kommande an-

vändning av det anpassade fordonet. Detta i sin tur avspeglar sig i den/de nivåer

man använt för de enskilda bedömningarna. Avsaknad av eller minimerad dis-

komfort kan vara nyckeln till att det anpassade fordonet verkligen kommer att

användas i framtiden. Inom begreppet diskomfort kan även vid denna bedömning

inkluderas upplevd trygghet. Exempel på upplevd trygghet kan vara att föraren

känner sig trygg med de anpassade primära kontroller som han/hon använder.

Likaså kan det handla om att man känner sig trygg med att veta att man som

förare inte måste prestera på topp för att kunna framföra bilen på ett säkert sätt.

Bedömningen av förekomsten aveventuella diskomfort och belastningsprob-

lem kan i likhet med tidigare bedömningar i leveranskontrollen uttryckas i form

av vilka krav som anpassningen fyller:

Anpassningen Bedömning 1 Bedömning 2 Bedömning 3 Totalt
fyller

 

Ej baskrav

 

Baskrav

 

Medelhöga krav

     

Högt ställda krav

0 Högt ställda krav kan innebära att anpassningen ska vara så tilltagen att den är

robust för förändringar av förarens funktionella status samt förändringar av

hjälpmedelsanvändandet. Det ska finnas väl tilltagna marginaler, risken ska

vara liten för att föraren ska behöva begränsa sin mobilitet på grund av dis-

komfort eller belastningsproblem.
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0 Medelhöga krav kan motsvara att det finns marginaler men att de är mindre än

då högt ställda krav är uppfyllda.

0 Med baskrav avses att fordonets anpassning precis uppfyller kraven för den

aktuella förare, men det finns ganska små marginaler.

0 Ej uppfyllda baskrav innebär att föraren kan inte klara av att köra utan dis-

komfort. Det kan finnas risk för en otillfredsställande trafiksäkerhet och hälso-

problem. Under dessa förutsättningar kan inte den aktuella anpassningen ge

föraren den mobilitet som behövs.

4.5.4 Bedömning av förarens upplevda trygghet

Föraren ska trivas med sin bilanpassning och vilja utnyttja denna möjlighet till

mobilitet. Föraren ska uppleva körsituationen som trygg och lita på bilen och an-

passningen. Förarens upplevda trygghet är väsentlig för att uppnå den avsedda

mobiliteten. Trygghet relateras dels till förarens uppfattning om hur trygg han/hon

känner sig som förare med den aktuella anpassningen och dels hur trygg han/hon

känner sig med avseende på att anpassning och bil ska fungerar som avsett. Test-

ledaren bör låta föraren få svara på frågorna om trygghet, dels innan man börjar gå

igenom testen och efter att alla moment har gåtts igenom. Om svaren före respek-

tive efter skiljer sig åt, så bör testledaren diskutera med föraren för komma fram

till vad detta beror på. Vid slutbedömningen så ska man alltså inte bara se på det

sammanlagda resultatet utan också undersöka eventuella förändringar. De frågor

om trygghet som föraren får svara på kan se ut på följande sätt.

0 Hur pass säker/trygg känner du dig när du kör din bil? Det vill säga känner du

dig säker/trygg på att du klarar av att köra din bil med den anpassning som

gjorts. Hur säker/trygg känner du dig på en skala l - 5 (1 är mycket osäker, 5

är mycket säker), ange det alternativ som bäst stämmer överens med din egen

uppfattning.

mycket osäker mycket säker

1 2 3 4 5

0 Hur pass bra litar du på din bil med den anpassning som gjorts? Det vill säga

hur stort förtroende har du till bilen/anpassningen och att inget oförväntat ska

inträffa som kan vara svårt för dig att klara av. Hur stort förtroende har du till

bilen/anpassningen på en skala 1 - 5 (1 är mycket lite förtroende, 5 är mycket

stort förtroende), ange det alternativ som bäst stämmer överens med din egen

uppfattning.

mycket litet förtroende mycket stort förtroende

1 2 3 4 5

Bedömningsgrand i enlighet med övriga bedömda aspekter.

Högt ställda krav får anses uppfyllda om föraren anser att både körsituationen

(att klara av fordonet med anpassning) och fordonet med anpassning (att det inte

ska hända något oförväntat med bil/anpassning) som mycket trygg under alla be-

tingelser (väder, trafik etc.)
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Medelhöga krav får anses uppfyllda om föraren anser att både körsituationen

och fordonet med anpassning som mycket trygg men vill undvika Vissa betingel-

ser (Väder, trafik etc.)

Baskrav får anses uppfyllda om föraren anser att både körsituationen och for-

donet med anpassning som trygg under alla betingelser (Väder, trafik etc.) eller

möjligtvis vill undvika vissa betingelser. Det Viktiga är att föraren anser att

han/hon får den mobilitet som behövs.

Ej uppfyllda baskrav innebär att föraren klart drar sig för att använda bilen.

Föraren känner sig otrygg med antingen sina möjligheter att klara av bilen

och/eller att han/hon inte litar på bilen/anpassningen.
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5 Slutsatser och nästa steg
Det som har presenterats här är ett första försök att sätta samman underlag som

kan användas för att påbörja utvecklingen av en leveranskontroll för bilar med an-

passade förarplatser. Det kommer att behövas ytterligare utveckling och forskning

inom området. Mycket kommer troligtvis att se annorlunda ut jämfört med det

som presenterats här. Men den grundläggande tanken bakom vårt förslag till leve-

ranskontroll, dvs. kontrollera att anpassningen fyller kravet att kompensera för

förarens funktionsnedsättning och se till att det finns resursmarginaler för föraren,
tror vi kommer att vara giltigt även i framtiden.

Nästa steg på Vägenmot att utveckla en användbar leveranskontroll bör vara att

sätta till en arbetsgrupp som får till uppgift att arbeta vidare med det förslag som

presenteras här. Avsikten med detta arbete har varit att ge den grupperingen ett

arbetsmaterial att utgå från. Samtidigt bör man påbörja en praktisk försöksverk-

samhet, där ett antal förare av anpassade bilar erbjuds att delta i en leverans-

kontroll. Om man ska kunna få fram en metod att kontrollera anpassade bilar i

förhållande till förarnas behov och resurser så måste man börja samla in och

dokumentera erfarenheter från bedömningar av en stor mängd anpassningar. För-

utom detta så behövs det mer kunskap om vad det innebär att köra bil och vilka

krav det ställer på föraren. Vilka krav på anpassningen är rimliga? Vilket pris ska

mobilitet få ha, både i form av säkerhetsrisk och kostnad?
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7 Begrepp och förkortningar som används i
texten

  Förtydligande av termer och förkortningar
    

     

Anomalier Avvikelse från det normala, i detta fall avsaknad av en extremitet eller
del av extremitet.

Atrofi Förtvining av t ex muskulatur.

CP Cerebral Pares - medfödd funktionsnedsättning på grund av
hjärnskada.

Decubitus Trycksår på huden
Distalt I denna text - längre ut från kroppens medelpunkt

Duchennes Muskelsjukdom, mycket allvarlig, drabbar pojkar

Muskeldystrofi

Microförf'lyttning Mycket liten förflyttning, i detta sammanhang för att justera sittställ-
ning/ balans.

          

MMC Myelo menigocele, ryggmärgs bråck, medfödd funktionsnedsättning

Motoriska systemet Kroppens system för att utföra rörelser

MS Multipel Scleros - nervledningssjukdom, går i skov

Muskelsjukdomar Samlingsnamn för sjukdomar som drabbar muskler enbart och inte
nervfunktionen

Myastenia gravis Sjukdom som drabbar nervledningsfunktionen till musklerna. Leder
till onormalt låg prestationsförmåga hos musklerna vid upprepade

rörelser

Myositis ossificans, Inkalkning av muskulatur, går i skov

NASA - TLX National Aeronautics and Space Administration Task Load Index

(subjektiv skattningskala för att mäta arbetsbelastning)

OI Osteogenesis Imperfekta, benskörhet

OW Overall Workload (subjektiv skattningskala för att mäta arbetsbelast-
ning)

 

Post polio syndrom Sent uppkomna symptom från polioinfektion.

Postural korrektion Små upprepade automatiserade justeringar av kroppens/ bålens
balans, i förhållande till kroppens tyngdpunkt.

Posturala systemet Kroppens system för att upprätthålla balansen

    

 

 

 

Proprioceptivt Kroppens system för att varsebli samtliga delar av kroppens lägen och
positioner

Proximalt I denna text - längre in mot kroppens medelpunkt

RA Reumatiod Artrit, reumatism, inflammation och degeneration av

kroppens leder

Sensoriska systemet Kroppens system för att varsebli känselintryck

Skov Plötslig kraftig försämring av sjukdomstillstånd, vilken kan pågå en
tid för att sedan upphöra. Icke förutsägbar förändring med avseende
på tidpunkt, längd eller omfattning.

 

 

Spasticitet Bristande koordination mellan muskler p.g.a. av skada i centrala
nervsystemet. Musklerna verkar under hypertoni (överspänning).

SWAT Subjective Workload Assessment Technique (subjektiv skattningskala  

  

för att mäta arbetsbelastning)
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Förtydligande av termeroch förkortningar

   

 

Traumatiska Ryggmärgsskada orsakad av yttre våld.

_liggmärgsskador
VV Vägverket

VVFS Vägverkets Författningssamling
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Förslag till formulär för att beskriva anpassningsbehov
Förslag till formulär för att beskriva anpassningsbehov baserat på trafik medicinsk

och fordonsanpassnings mässig bedömning. Längre kommentarer kan ges i slutet

genom att ange aktuell punkt i formuläret (tex. 10.233 och sen text)

Namn:

Datum:

  

1. Fordonsrekommendation

l.l. Sedan

1.2. Combi

1.3. Van

1.4. Annat, specificera

2. Anpassning för att ta sig i och ur bilen
2.1. Minsta dörröppning: cm

2.2. 2 dörras fordon

2.3. 4 dörrar fordon

2.4. Skjutdörr

2.5. Motoriserad bildörr

2.6. Svängbart förarsäte

2.7. Utdragbart förarsäte
2.8. Lyft för benen

2.9. Fällbar ratt
2.10. Ramp för rullstol

2.11. Lyft för rullstol

2.12. Annat, specificera: :
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E
D
G
E

 

3. Anpassning för att lasta rullstol och/eller bagage
3. 1. Manuell rullstol

3.2. Elektrisk rullstol

3.3. Rullstolsvikt, specificera: kg

3.4. Rullstolsmått, specificera höjd * bredd * längd (cm)

3.5. Automatisk lastsystem för rullstol
3.6. Halvautomatisk lastsystem för rullstol

3.7. Annat, specificera:

3.8. Anpassning för hantering av bagage

 

4. Anpassat förarsäte
4.1. Sittställning

4.1.1. Justerbar säteshöjd, område: cm

4.1.2. Extra justering i längdled, område: cm

4.1.3. Motoriserad justering of säte

4.1.4. Annat, specificera: E
D
G
E

D
D
H
D
D
D
D
D
D
D
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4.2. Sittstöd
4.2. l. Armstöd

4.2.2. Ryggstödet med extra lateralt stöd

4.2.3. Special säte, format efter förarens kropp

4.2.4. Extra remmar som sitstöd

4.2.5. Annat, specificera:

4.3. Säkerhetsbälte
4.3.1. 4-punkts säkerhetsbälte

4.3.2. Annat, specificera:

 

4.4. Rullstolsfastsättning för föraren

4.5. Annat, specificera: :
B
U
D

E
I
E
I
D
D
E
]

 

Anpassning för kontroll av växellåda
5.1. Manuell Växel

5.1.1. Hand manövrerad koppling

5.1.2. Automatisk koppling, vacuumstyrd

5.1.3. Automatisk koppling, centrifugalstyrd

5.1.4. Annat:

 

5.2. Halvautomatiskväxel
5.2.1. Typ av Växelreglage, specificera:

 

5.2.2. Position av växelreglage , specificera:

5.2.3. Annat:

 

5.3. Automatisk växel
5.3.1. Anpassning av växelväljare

5.3.2. Anpassning av växelväljare för kortväxta

5.3.3. Fotkontrollerad växelväljare

5.3.4. Motoriserad växelvälj are
5.3.5. Annat:

 

Anpassat bromsreglage
6.1. Anpassad Färdbroms

6.1.1. Förstärkt servo, max kraft för full bromseffekt:

6.1.2. Nödbroms integrerad i färdbroms

6.1.3. Bromspedal anpassad för förare med korta ben

6.1.4. Hand/arm kontrollerad broms
6. 1.4.1. Bromsriktning framåt

6.1.4.2. Bromsriktning bakåt

6.1.4.3. Bromsreglage för höger hand/arm

6.1.4.4. Bromsreglage för vänster hand/arm

6.1.4.5. Annat:

D
D
D
D
E
I
D

D
D
D
E
I

D
D
D
E
I
E
I

Z

 

6.1.5. Specifik placering av bromsreglage
6.1.5.1. Monterat på rattstången

6.1.5.2. Golvmonterat

6.1.5.3. Ring eller liknande på ratten

6.1.5.4. Annat:

 

6.1.6. Kombinerat broms- och gasreglage

6.1.7. Kombinerat broms-, gas- och stymingsreglage (joystick)

6.1.8. Fällbara broms- och gaspedaler eller skydd
6.1.9. Annat: U

G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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6.2. Parkeringsbroms

 

6.2.1. Parkeringsbroms kombinerad med färdbroms E]

6.2.2. Fotkontrollerad parkeringsbroms El

6.2.3. Motorstyrd parkeringsbroms I:

6.2.4. Specifik position för parkeringsbroms |:|
6.2.4.1. Under instrumentbrädan :I

6.2.4.2. Höger sida :I
6.2.4.3. Annat: |:|

6.2.5. Annat: D

 

7. Anpassat gasreglage

7.1. Servostyrt gasreglage, max kraft: N

7.2. Gaspedal anpassad för förare med korta ben

7.3. Vånstergas

7.4. Hand/arm kontrollerad gas
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7:4:7:

Gasriktning framåt

Gasriktning bakåt

Gasriktning radialt neråt
Motorcykelgas (vrid)

Högerhandsgas

Vänsterhands gas

Annat:

7.5. Specifik placering av gasreglage
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

Under ratten på rattstången

Golvmonterad

Ring eller liknande på ratten
Annat:

 

7.6. Kombinerat gas- och bromsreglage
7.7. Kombinerat gas-, broms- och styrningsreglage (joystick)

7.8. Fällbara gas- och bromspedaler eller skydd Över pedaler
7.9. Farthållare

7.10. Annat: :
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

 

8. Anpassad styrning
8.1. Servostyrning, max kraft: N

8.2. Anpassning av ratt
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Rattspinnare eller specialanpassat grepp på ratten
Tjocklek: mm

Diameter: mm

Justerbar ratt stång: mm
Justerbar rattvinkel:

från till

Vertikal ratt

Horisontell ratt

Annat:

grader (vertialt)

8.3. Fotkontrollerad styrning
8.3.1.

8.3.2.
8.3.3.

Styrplatta på golvet

Pedalstyrning
Annat: D

D
D
E
I

E
D
G
E
]
D
D
D
D
D
D
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8.4. Knäkontrollerad styrning
8.4.1. Höger sida

8.4.2. Vänster sida

8.4.3. Annat:

 

8.5. Styrning med styrspak
8.5.1. Specifik position för styrspak:

8.5.2. Specifik typ av spak:

 

8.5.3. Annat:

 

8.6. Joystick (kombinerad gas- broms- och styrning)

 

8.6.1. Specifik position för joystickspak:

8.6.2. Specifik ty av spak:

 

8.6.3. Annat: B
E
I
G
E
]

:
I
E
E
E

:
I
E
E
E

 

. Anpassning av reglage för sekundära funktioner (säkerhetskritiska)

(Dessa kontrollreglage ska vara möjliga att använda för föraren under

färd. Använd följande nummer för att specificera särskilda behov: 1.

blinkers, 2. hel/halvljus, 3. ljus på/av, 4. torkare/spolare, 6. tuta)

9.1. Föraren har begränsad räckvidd

9.2. Sekundära funktioner som kontrolleras för hand

El

   

9.2.1. Manövreras med höger hand, specificera:

9.2.2. Manövreras med vänster hand, specificera:

9.2.3. Manövreras utan att störa styrkontrollen,

specificera:

9.2.4. Manövreras utan att störa bromskontrollen,

specificera:

9.2.5. Manövreras utan att störa gaskontrollen,

specificera:

 

9.2.6. Förlängning avreglage (original) på rattstången

9.2.7. Förlängning av (original) vippbrytare

9.2.8. Förlängning av(original) tryckknappar

9.2.9. Okad diameter av (original) vridreglage

92.10. Brytare på handkontrollerad broms, specificera:

92.11. Brytare på ratten, specificera:

 

92.12. Brytare placerade i nackstödet, specificera:

92.13. Annat, specificera:

  

9.3. Fotkontrollerade brytare, specificera:

 

9.4. Luftkontrollerade (blås/sug) brytare, specificera:

 

9.5. Röstkontrollerade brytare, specificera:

9.6. Annat, specificera: :
1
3
D
:

D
D
D
E
I
E
I
E
I
D
E
E
I

:|
B

D
E
!
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10. Anpassning av kontrollreglage för andra viktiga funktioner men som inte

behöver manövreras under färd t.ex. start, klimat, speglar etc.

10.1. Anpassning av startfunktion
10.1.1. Särskild anpassning för att starta bilen

10. 1 .1. l. Förstorad startnyckel

10. 1 . 1.2. Start utan nyckel Lex. tryckknapp, specificera:

10.1 .1 .3. Annat, specificera:

101.2. Placering av startreglage, specificera:

10.13. Annat, specificera:

  

10.2. Anpassning av reglage för klimatkontroll
102.1. Klimatkrav (temperatur), specificera:

10.22. Klimatanläggning (AC) nödvändigt

102.3. Anpassning av kontrollreglage för klimat
10.2.3.l. Typ av kontrollreglage, specificera:

10.2.3.2. Placering, specificera:

102.33. Annat, specificera:

102.4. Annat, specificera:

    

E
E
E
E
E
E
E
[
]
l
3
E
E
E
E
E
E
]

 

10.3. Sikthjälpmedel: fönster, speglar, solskydd, reflexskydd etc.
103.1. Fönster

10.3.1 .1. Motoriserade fönsterhissar

10.3.1.2. Typ av kontrollreglage, specificera:

10.3. 1 .3. Placering, specificera:

10.3.l.4. Annat, specificera:

103.2. Extra speglar
10.3.2.1. Reducerat synfält, specificera:

103.22. Vidvinkelspeglar, inne

103.23. Vidvinkelspeglar, ute

10.3.2.4. Speglar för sidosikt

10.3.2.5. Motorstyrda speglar

1032.6. Annat, specificera:

103.3. Reflex- och solskydd
10.3.3.1. Motorstyrda solskydd

1033.2. Extra solskydd ute

1033.3. Speciella reflexskydd på fönster

10.3.3.4. Annat, specificera:

     

E
E
E
E

E
E
E
E
E
E

E
E
E
E

 

10.4. Backhjälpmedel
10.4.1. Vidvinkellins på bakrutan
104.2. Backvarningssystem

10.43. Kollisionsvarningssystem för hackning
10.4.3.1. Auditiv varning

10.4.3.2. Visuell varning

10.4.3.3. Både auditiv och Visuell varning

10.4.4. Videokamera för hackning

104.5. Annat, specificera: E
E
E
E
E
E
E
E
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11. Andra anpassningskrav
11.1. Extra värmesystem för kalla klimat

11.2. Klimatanläggning för varma klimat

11.3. Extra utrustning för körlärare om bilen ska användas för utbildning och

träning

11.4. Avlägsnande av originalutrustning t.ex. ratt

11.5. Avlägsnande eller inaktivering av inbyggda säkerhetssystem
11.6. Kommunikationsutrustning för nödsituationer t.ex.. mobiltelefon

1 1.7. Navigeringshj älpmedel

11.8. Annat, specificera:

  

Ovriga kommentarer:
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Förslag på checklista vid kontroll av passiv säkerhet

 

D. Passiv säkerhet

                   

   

 

 

       

  

D.1 Frontalkrock

Kod Text Ej Baskrav Medelhöga Höga krav Komment:

baskrav krav

D. 1.1 Kontrollera att avståndet från huvud till

ratten är minst 35 cm, eller kudde

bortkopplad

D. 1.2 Kontrollera att ratten är mjuk och att

rattspinnare/grepp viker sig vid belastning

D. 1 .3 Kontrollera att utrymmet framför föraren är

tillräckligt och fritt från skarpa kanter

D. 1.4 Kontrollera att polstring framför knäna är

god

D. 1.5 Kontrollera att fötterna inte träffar

pedalerna

D. 1.6 Kontrollera bältets väg över höft och

skuldra

D. 1.7 Kontrollera bältets längd

D. 1.8 Kontrollera bältets väg över sitsreglage och

rullstolsdetaljer

D. 1.9 Kontrollera om bältesstramare är urkopplad

D. 1 . 10 Kontrollera om föraren har sittstabilitet före

krock

D. l.ll Kontrollera sätets stabilitet

D. 1 . 12 Kontrollera att närmonterade

kontrollreglage viker sig vid 250 N

D.l.l3 Kontrollera att ovanstående inte kan skada

krockkudde

D. 1.14 Kontrollera att balanshj älpmedel öppnas vid

min 1000 N

D. 1.15 Kontrollera om detaljer bakom föraren kan

lossna

D.2 Sidokrock
D.2.l Kontrollera att handaggregat inte ger skador

D.2.2 Kontrollera att dörrförstärkningar finns

D.2.3 Kontrollera insidan av dörrpanel för skarpa

kanter

D.2.4 Kontrollera att sidokrockkuddar inte kan

skada

D.2.5 Kontrollera att inte utvändiga speglar kan

skada

D.2.6 Kontrollera att inte sug/blås kan ge skador

D.2.7 Kontrollera rullstolsinfästningen

D.2.8 Kontrollera att rullstolens armstöd inte har

skarpa kanter

D.2.9 Kontrollera att bilsätets armstöd inte har

skarpa kanter
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D.3 Krock bakifrån
D.3.l Kontrollera att nackstöd är tillräckligt

stabilt

D.3.2 Kontrollera nackstödets eftergivenhet

D.3.3 Kontrollera rullstolens nackstöd

D.3.4 Kontrollera att utrymmet bakom föraren

inte har skarpa kanter

D.3.5 Kontrollera att extra nackstöd har

kompletterats med ryggförstärkning

D.3.6 Kontrollera om detaljer framför föraren kan

lossna

D.4 Rullning över tak
D.4.1 Kontrollera att friområdet runt förarens

huvud är fritt från skarpa kanter

D.4.2 Kontrollera att bilbältets övre fästpunkt ger

bra anliggning mot skuldran

D.4.3 Kontrollera att extra balanshjälpmedel

öppnar sig vid mindre än 1000 N

D.4.4 Kontrollera att hållare för mobiltelefon tål

upp- och nervänt läge

     

 

Kommentarer (här kan man fylla i längre kommentarer som inte får plats

ovan)

 

Kod Kommentarer
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