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Referat

Denna rapport har skrivits på uppdrag av Vägverket Region Väst och ingår som en del i ett projekt kallat Utvärdering
av fordonets betydelse vid rehabilitering av ryggmärgsskadade . Syftet med rapporten är att beskriva vad som gjorts,
görs och behöver göras för att personer med traumatiska ryggmärgsskador skall kunna tillgodose sina transportbehov
som bilförare. Rapporten beskriver kunskapsläget i Sverige, men även internationellt.
Den som råkar ut för en allvarlig ryggmärgsskada förlorar stora delar av sin rörelseförmåga. Många av dessa
personer kan återfå en väsentlig del av sin mobilitet och oberoende genom att få möjlighet att själva köra bil.

Avgörande för möjligheterna är dock att bilen anpassas så att säkerhet, komfort och trygghet blir tillfredsställande.
Trots att rörelsehindrade är den grupp funktionshindrade bilförare som man har längst erfarenhet av att bedöma,

utbilda och anpassa fordon till, så finns det en hel del att göra för att förbättra situationen.
Inget tyder visserligen på att denna grupp skulle ha en annan olycksinblandning än övriga förare, men kunskaperna
är mycket bristfälliga och det finns inga undersökningar som belyser situationen i Sverige. Det är vanligt att funktionshindrade förare inskränker sitt resande pga. att det är för ansträngande att köra. En trolig orsak är att fordons-

anpassningarna inte alltid uppfyller kraven på säkerhet, komfort och trygghet. Kraven vid både registreringsbesiktning
och den årliga kontrollbesiktningen är dåligtspecificerade. Det finns anledning att överväga om man inte skall skärpa

kraven för handikappanpas sade fordon.
Bilstödet är av mycket stor betydelse för de allra flesta bilförare med funktionshinder, men det finns ingen
undersökning som visar hur betydelsefullt stödet är. Man bör också utreda om det är Försäkringskassan som skall
administrera bilstödet. Ett förslag är, att Vägverket tar över detta ansvar, dels för att verket har ett överordnat ansvar
för funktionshindrades transportmöjligheter, och dels skulle detta minska antalet instanser som är inblandade i

körkorts- och bilärenden för funktionshindrade. Vägverket har kunskaper om fordon och bilförare, som borde kunna
nyttjas bättre på detta sätt. Samtidigt borde man undersöka möjligheterna att inrätta särskilda kompetenscentra, dit

funktionshindrade skulle kunna vända sig för att få hjälp och stöd.
Man bör också satsa resurser på att undersöka hur införandet av transportinformatik kan komma att förändra de
rörelsehindrade bilförarnas situation. Tekniken rymmer både stora möjligheter och risker. Om man inte beaktar de

funktionshindrades behov och resurser både med avseende på tjänster och teknik så finns det en risk för att grupper,
som skulle kunna ha stor nytta av förändringarna, kommer att hamna utanför. I värsta fall kan de bli de ännu mer
handikappade i trafikmiljön.
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Förord
Föreliggande rapport har skrivits på uppdrag av Vägverket

täcker väl den forskning som bedrivits inom transport-,

Region Väst. Rapporten ingår som en del i projektet Utvärdering av fordonets betydelse vidrehabilitering av ryggmärgsskadade där även Vägverket och Sahlgrenska
Sjukhuset (Spinalenheten) har medverkat. Projektet har
genomförts inom ramen för reformen Räddning, vård,

rehabiliterings- och medicinområdet, samt tillämpliga
standarder. Förutom den litteratur som hittats vid sökning
i databaser, har även litteratur som författaren själv samlat
in, under tidigare projektarbete inom området, använts.
Jag vill framföra ett tack till Jan Petzäll, Vägverket, som

rehabilitering . En kortare version av denna rapport ingår

var lektör vid rapportseminariet, Benny Nielsen, Amu-

i en projektrapport från Vägverket.
Rapporten är en kunskapsöversikt och bygger på en
genomgång av tillgänglig litteratur inom området. Littera-

Gruppen, Torbjörn Falkmer, VTI, samt mina uppdragsgivare
Alice Dahlstrand och Per Dahl, Vägverket, för värdefulla
synpunkter. Vidare vill jag tacka John Fulland, SINTEF för

tursökning har gjorts i följande databaser: SAE, TRIS,
Psycinfo, IRRD, Roadline, Medline. Dessa databaser

sitt medgivande till att låta mig använda illustrationer från

SINTEF Unimeds publikationer.

Reviderad utgåva januari 1999
Följ ande tryckfel har rättats:
Sid 21, sista meningen . . .3,8% olyckor per 106 ... 4,1%

olyckor per 106 % har tagits bort.
Sid 31, tabell 4 första raden: 1989 har korrigerats till 1988.
Följ ande tillägg har gjorts:
Sid 32, andra stycket: Senare under 1998 har man avsatt

ytterligare 100 miljoner för 1999.
Följ ande korrigering har gjorts efter synpunkter från läsare:

Sid 37: Tabell 6 har gjorts om till stora delar.
Linköping
Björn Peters
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som är relevanta för funktionshindrade bilförare

Förklaringar och förkortningar
Term

Förklaring

AA

Automobile Association, bilorganisation i England

ADA

The Americans with Disability Act, numera en lag i USA som ställer krav på handikappanpassning av byggnader, kollektivtrafik mm.

Adaptiv farthållare

En farthållare som kan anpassa farten så att bilen håller ett säkert avstånd till framförvarande
fordon utan att föraren behöver ingripa

ANSI

American National Standards Institute, standardiseringsinstitut i USA

ATT

Advanced Transport Telematics, europeisk beteckning på transportinformatik

CARA

Centre d°adaption ala route pour automobilistes handicapes, belgiskt nationellt kompetens- i
centrum för funktionshindrade bilförare.

CP

Central Pares, en hjärnskada som bl.a. kan medföra rörelsenedsättningar.

Dermatomkarta

Derma = hud, tom(a) = snitt En bild som beskriver hur olika senso-motoriska nerver täcker

DIN

Deutsche Normen (tidigare Deutsche Industrinormen), tyskt standard för bl.a. säkerhet.

DOT

Department oftransport (Här Engelska transportdepartement)

DRIVE

Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe, beteckning på Europeiskt forskningsprogram med inriktning på transportinformatik.

DVLA

Driver and Vehicle Licensing Agency, den myndighet i England som utfärdar körkort.

EMG

European Mobility Group, en europeisk organisation för personer som är yrkesverksamma
med handikappanpassning av fordon.

Handaggregat

Handkontrollerad gas och/eller broms.

IRRD

International Road and Transport Research Database, internationell litteraturdatabas över
forskning inom transportområdet.

ITS

Intelligent Transport Systems, beteckning på transportinformatik i främst USA men även
internationellt.

IVHS

Intelligent Vehicle Highway System, beteckning på transportinformatik i USA.

Medline

Internationell litteraturdatabas över medicinsk forskning.

NAH

Nordiska Arbetsgruppen för Handikappanpassade bilar.

Pa raplegi

Para = två, plegi = förlamning, förlamning i benen orsakad av en ryggmärgsskada.

Psycinfo

Internationell litteraturdatabas över forskning inom psykologiområdet.

RADAR

Royal Association for Disability And Rehabilitation, en hjälporganisation för funktionshindrade i England.

Rattspinnare

Kula eller annan form av handtag monterat på ratten.

RESNA

Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society ofNorth America är en inter-

olika kroppsdelar.

disciplinär organisation som arbetar för utveckling inom rehabilitering och
handikapphjälpmedel.

Roadline

VTI:s bibliotekskatalog

RTF

Rådet för tekniske tiltak for funij onshemmede (Numera SINTEF Unimed), Norge. RTF har

RTI

Road Transport Informatics, europeisk beteckning på transportinformatik.

publicerat ett omfattande material med inriktning på handikappanpassning av fordon.
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SAE

Society ofAutomotive Engineers, USA. Ger ut standarder för bilar och upprätthåller en databas
över dessa.

SCI

Spinal Cord Inj ury (Traumatisk ryggmärgsskada)

SOU

Statens Offentliga Utredningar

Tetraplegi

Tetra = fyra, plegi = förlamning, förlamning (total eller delvis) i ben och armar orsakad av en
ryggmärgsskada

Transportinformatik

IT-baserade stödsystem för trafiktillämpningar.

TRIS

Transportation Research Information Services, internationell litteraturdatabas inom transportforskningsområdet

TRL

Transport Research Laboratory (Engelskt Forskningsinstitut)

WHO

World Health Organisation
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Bilförare med traumatiska ryggmärgsskador- en kunskapsöversikt
av Björn Peters

Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
I Sverige finns mer än 800.000 personer med rörelsehinder. Av dessa är över 200.000 så svårt rörelsehindrade att
de är beroende av hjälpmedel för att kunna förflytta sig.
Några tusen av dessa har traumatiska ryggmärgsskador som
medför att de helt saknar möjligheter att själva gå. Många
av dessa kan återfå en väsentlig del av sin mobilitet och
oberoende genom att själva kunna köra bil. Denna möjlighet är avgörande för deras möjligheter att fungera tillfredsställande i både arbetslivet och privatlivet.
Rapporten ger först en beskrivning av funktionshindrade i trafiken, konsekvenser av en ryggmärgsskada,
samt funktionshindrades inblandning i trafikolyckor. Därefter följer en redovisning av vilka generella och särskilda
kravs som ställs på funktionshindrade bilförare, en beskrivning av körkortsutbildning för funktionshindrade och bilstödet samt en översikt över olika fordonsanpassningar
samt en beskrivning av användning av
körsimulatorer. De
sista tre avsnitten ägnas åt att lyfta fram några förslag till
åtgärder som kompetenscentra för körkortsutbildning och
bilanpassningar, förbättrade testmetoder för att säkerställa
både komfort och trafiksäkerhet, tillämpning av transportinformatik och förslag till ändrat ansvar för bilstödet.
Funktionshinder och bilkörning är ett område som
behöver studeras mer än vad som redan har gjorts. Insat-

serna har varit ganska begränsade. Det finns visserligen
inget som pekar på att bilförare med funktionshinder har
en annorlunda olycksfrekvens än övriga bilister. Men trots
detta vet vi alltför lite om både omfattning av och orsaker
till deras olyckor och incidenter. Vad vi vet är att även om
bilen är handikappanpassad så är bilkörning mer ansträngande för funktionshindrade än för övriga bilister. Säkerligen skulle man få bilar som var bättre för många fler än
bara för de funktionshindrade om de funktionshindrade fick
vara med och ställa krav på hur bilar i allmänhet skall vara
utformade.
Handikappanpassning av bilar för ryggmärgsskadade

har en relativt lång tradition. Trots detta så finns det mycket
mer som behöver göras för att försäkra sig om att anpassningama blir säkra, användbara och komfortabla. Det har
rests krav på att anpassningar bara skall få göras av ackre-
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diterade verkstäder. Men detta räcker nog inte utan man
behöver också utfärda riktlinjer för handikappanpassningar
av fordon, utveckla metoder för att bedöma anpassade bilar med avseende på den individuella förarens behov och

resurser och se över rutinerna för besiktning av anpassade
bilar. Några biltillverkare och tillverkare av anpassningsdetaljer har påbörjat ett samarbete som på sikt kan leda
fram till bättre bilar även för funktionshindrade förare. Det
återstår ännu mycket att göra för att funktionshindrade och
inte minst de med traumatiska ryggmärgsskador skall få
tillgång till anpassade bilar som är både bekväma och säkra.
Bilstödet är mycket viktigt för funktionshindrade som
vill realisera sina möjligheter att själva köra bil. Bilstödet
bör utvärderas med avseende på vilken betydelse det har
för de funktionshindrade vilket tidigare inte har gjorts. Man
bör också utreda om det verkligen är Försäkringskassan
som skall ha hand om bilstödet. Egentligen borde det vara
Vägverket som administrerade bilstödet dels eftersom de
har ett överordnat ansvar för de funktionshindrades
transportmöjligheter och dels skulle detta minska antalet
instanser som är inblandade i körkorts- och bilärenden för
funktionshindrade.
Det är många personer inom olika kompetensområden
som alla har en roll när det gäller att hjälpa en person med
funktionshinder till körkort och egen bil. Tyvärr så är kommunikationen mellan de olika instanserna inte vad den
borde vara. Man borde undersöka möjligheterna att inrätta
särskilda kompetenscentra dit ñinktionshindrade kan vända
sig för att få hjälp med att lösa sina mobilitetsproblem.
Införandet av transportinformatik, IT baserade tjänster
och teknik inom transportområdet, kommer att radikalt
.förändra trafikmiljön. Både privatbilismen och kollektivtrafiken kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Förändringen kan få både positiva och negativa konsekvenser

för de funktionshindrade. Om man inte beaktar de funktionshindrades behov och resurser när man utvecklar och
beslutar om transportinformatik så finns det risk för de

som skulle kunna ha störst nytta av förändringarna kommer att hamna utanför och i värsta fall bli ännu mer handikappade. Ett handikapp orsakat av en dåligt anpassad miljö.
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Car drivers with traumatic spinal cord injury - A survey with traumatic spinal cord injury

by Björn Peters
Swedish Road and Transport Research Institute
SE-S 81 95 Linköping
Sweden

Summary
In Sweden, there are more than 800,000 persons with

life.
The report begins with a description of persons with
functional disabilities in traffic, the consequences ofa spinal cord inj ury, and the road accident involvement of per-

and resources, and reviewing inspection routines for
adapted cars. A number ofmanufacturers of cars and adaptation components have begun cooperation that may
eventually lead to better cars also for drivers with
functional disabilities. There is still a great deal of work
to be done if persons with functional disabilities, in
particular those with traumatic spinal cord inj uries, are to
have access to adapted cars that are both comfortable and
safe.
Vehicle grants are very important for persons with
fimctional disabilities who want to drive a car themselves.
Vehicle grants should be evaluated with regard to their
importance for persons with functional disabilities. This

sons with functional disabilities. This is followed by

has not been done before. A study should also be made to

impaired mobility. Of these, over 200,000 have such a
severe mobility impairment that they are dependent on
various aids in order to achieve mobility. Several thousand
of these suffer from traumatic spinal cord injuries which
completely prevent them from moving around. Many can
regain a considerable part of their mobility and
independence through the ability to drive a car, an ability
which is decisive for a satisfactory working life and private

descriptions ofthe general and special requirements set
on car drivers with functional disabilities, driver education
for persons _with functional disabilities, vehicle grants,

various vehicle adaptations and the use of driving
simulators. The last three sections contain a number of
proposals for measures such as centres of competence for

driver education and vehicle adaptations, improved test
methods for ensuring both driver comfort and road safety,
the application of transport information systems, and
changes in responsibility for vehicle grants.
Functional disabilities and car driving are an area in
need of research, which has so far been somewhat limited.

Although there is nothing to indicate that car drivers with
functional disabilities have a different accident rate
compared to other motorists, there is insufficient knowledge of the extent and causes of their accidents and
incidents. What is known is that even if a car is adapted
for a disabled driver, car driving is more laborious for a
person with a functional disability. It is very likely that cars
could be made better for many more people than the

disabled alone if disabled persons were invited to take part
and set demands on the general design ofcars.
The adaptation of cars for disabled persons suffering
from spinal cord injuries has a relatively long history.
Nevertheless, there is much that remains to de done in

ensuring that adaptations are safe, practical and
comfortable. Demands have beenset that adaptations
should only be carried out at accredited workshops. However, this is insufficient and guidelines are also needed for
adapting vehicles, developing methods for evaluating

adapted cars with regard to the individual driver s needs
14

determine whether the Social Insurance Offices should
administer vehicle grants. In actual fact, it should be the
National Road Administration that administers vehicle

grants, partly because the organisation has a general
responsibility for the transport possibilities ofthose with
functional disabilities and partly because this would reduce
the number ofdepartments involved in driving licence and
car matters concerning those with functional disabilities.
Many people in a variety of professional areas are
involved in enabling a person with a functional disability
to obtain a driving licence and a car of his or her own.
Unfortunately, communication between the various departments is not what it should be. A study should be made of

the possibilities of establishing special centres of
competence to which those with functional disabilities can
turn for help with their mobility problems.
The introduction of transport information systems, IT
based services and technology (often known as Intelligent
Transport Systems - ITS) in the transport sector will
radically change the traffic environment. Both private
motoring and public transport will be influenced in one way

or another. The changes may have both positive and
negative consequences for those with functional
disabilities. Unless the needs and resources of thsoe with

functional disabilities are taken into account when
developing and deciding on transport information systems,
there is a risk that those standing to gain the most benefit
from the changes will be left out and in the worst case
become even more handicapped through a poorly adapted
environment.
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1 Bakgrund
Att kunna förflytta sig är en så grundläggande förmåga att
den som inte har något påtagligt rörelsehinder oftast inte
tänker på den. Däremot blir den ryggmärgsskadade ständigt
påmind om sina begränsningar. Vårt moderna samhälle är
främst utformat för att passa självständiga individer med
stor rörlighet. Det är således synnerligen viktigt att samhällets insatser för de ryggmärgsskadade inriktas på att
återge dem så stor självständig rörlighet som möjligt.
Ryggmärgen har en central roll för våra möjligheter att
kunna röra oss. En person med en ryggmärgsskada har en
mer eller mindre nedsatt rörelseförmåga. En ryggmärgsskada innebär att de senso-motoriska nervbanoma i ryggmärgen har skadats. Det vill säga en nedsatt nervfunktion
gör att rörelseförrnågan blir nedsatt trots att både ben och
armar kan vara helt oskadade. Beroende på var skadan sitter
i ryggraden, lågt eller högt, så kommer funktionshindret
att variera från lätta gångstömingar till en total förlamning.
Tillgång till ett eget fordon som man klarar att köra själv
ger den överlägset största friheten för de flesta ryggmärgsskadade. Föreliggande kunskapsöversikt beskriver vilka
insatser som gjorts, görs och kan göras för att underlätta
för de ryggmärgsskadade att tillfredsställa sina transportbehov i egenskap av bilförare. Referenserna i texten vill
ge en bild av vad som har gjorts både nationellt och internationellt.

1.1

Målgruppen

Som titeln anger så kommer fokus i texten att ligga på
ryggmärgsskador och då främst traumatiska, och bilkörning. Med traumatiska skador menas skador orsakade
av yttre våld. Det finns även andra orsaker till ryggmärgsskador t.ex. sjukdomar (polio) vilket då kan ge en delvis

annorlunda problembild. Vad som kan skilja en av sjudom
orsakad ryggmärgsskada hån en traumatisk skada är att den
förra bl.a. kan ha ett progressivt förlopp och göra att funktionsnedsättningen kan öka med tiden. Mer om detta längre
fram. 1 texten används genomgående begreppet ryggmärgsskada och då menas traumatisk ryggmärgsskada.
Men ibland gäller naturligtvis det som framförs hela gruppen ryggmärgsskadade oavsett orsak. Perspektivet i texten
varierar även på det sättet att målgruppen ibland är alla
rörelsehindrade eller ibland rent av samtliga funktionshindrade (se figur 1). Jag hoppas att detta inte skall försvåra
läsningen.
Ytterligare ett ord om relevansen av attjust bry sig om
ryggmärgsskador och bilkörning. Genom att studera de
ryggmärgsskadade bilföramas situation får vi också insikter om bilkörning som även gäller för personer utan funk-

tionshinder. Ofta är det så att användare med de mest
begränsade resurserna avslöjar onödiga och ibland fatala
brister hos tekniska system som även kan påverka användVTI
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barheten för alla. Detta beror troligtvis på att personer utan
allvarliga funktionshinder kan dölja brister hos tekniken
(miljön) genom att kompensera för dessa med sin anpassningsförmåga. Därför är det synnerligen viktigt att funktionshindrade användare är representerade när man testar
och utvärderar nya tekniska system och miljöer som är
avsedda för alla.
Funktionshinder
Rörelsehinder
Ryggmärgs

'skador
Traumatiska
ryggmärgsskador

Figur 1 .Målgruppen

1.2 Tidigare kunskapsöversikter
Så vitt känt så finns det ingen tidigare publicerad svensk
kunskapsöversikt inom detta område. Haslegrave skrev
1988 ett kapitel i boken Ergonomics in Rehabilitation med
titeln Drivingfor handicapped people som är en Översikt speciellt inriktat på engelska förhållanden. Koppa
(1990) publicerade i Human Factors några år senare en
amerikansk översikt. Båda dessa behandlar uteslutande
traditionella tekniska lösningar och är främst inriktade på
rörelsehinder i allmänhet och bilkörning. Under senare år
har den tekniska utvecklingen på fordonssidan gått in i en
ny fas i och med att informationstekniken har gett oss
tillgång till nya typer av hjälpmedel eller stödsystem i våra
bilar.
Under åren 1992 - 95 pågick ett EU projekt kallat
TELAID (TELematics Applications for the Integration of
Drivers with Special Needs) med svenskt deltagande (VTI

ochAMU Gruppen). Syftet med projektet var att undersöka
på vilket sätt transportinformatik (se avsnitt 7.5) kan

komma att påverka situationen för förare med särskilda
behov (läs funktionshinder) när denna typ av stöd system
introduceras i våra bilar. Transportinformatik kan beskrivas
som datorbaserade stödsystem med syfte att förbättra/
efektivisera framkomligheten, minska olycksriskerna
och minska den negativa miljöpåverkan som transporterna orsakar (se även (SOU, 1996)). TELAID resulterade

i ett flertal rapporter varav den första är en kunskapsöversikt
som täcker området förare med funktionsnedsättningar
(Naniopoulos, 1992).
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2

Funktionshindrade i trafiken

Personer med funktionshinder har väsentligen samma
grundläggande behov av effektiva, säkra och komfortabla
transporter som övriga personer i vårt samhälle eller
kanske rent av större. De behöver kunna ta sig till och från
arbetet, affären, släkt och vänner etc. Deras transportbehov

tillgodoses genom resor i privata bilar, kollektivtrafik och
färdtjänst. Färdtj änsten är dyr för samhället vilket har medfört att ansvariga myndigheter på senare tid har försökt att
på olika sätt minska dessa kostnader. Detta har man gjort
genom att delvis skärpa kraven för utnyttjande av fårdtj änst.
Under senare år har man satsat stora resurser på att göra
kollektivtrafiken mer tillgänglig för rörelsehindrade. Trots
detta finns mycket kvar att göra innan de rörelsehindrade,
speciellt de med mer omfattande rörelsehinder, verkligen
kommer att uppleva kollektivtrafiken som ett reellt alternativ till färdtjänst eller egen bil. Många funktionshindrade
avstår från att resa kollektivt eftersom det alltför ofta är
omöjligt att på förhand får veta om hela resan är möjlig

2.2

Hur många finns det?

Även om man klargör skillnaden mellan begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp så är det
inte helt enkelt att avgöra vem som har och vem som inte
har en funktionsnedsättning respektive ett funktionshinder.
Det finns oftast inga absoluta gränser utan det handlar om
en glidande skala från ingen nedsättning till total avsaknad
av enfunktion. Man uppskattar till exempel att det i Sverige
finns ungefär 1,1 miljoner personer som anser sig ha nedsatt rörelseförmåga dvs. de har svårt att springa en kortare
sträcka (Handikappinstitutet, 1989). Mer än hälften av
dessa har svårt att gå i trappor. Antalet funktionshindrade
beror således på vilken definition man använder men man
räknar med att mellan 10% och 15% av befolkningen har
någon form av funktionshinder. Andelen funktionshindrade
tycks vara tämligen lika i de flesta europeiska länder
(Sandhu & Wood, 1990) och även i USA (Vanderheiden,

att genomföra p.g.a. att någon del i resekedj an inte är handikappanpassad. Bilen ger dem den överlägset största friheten, men bilkörning ställer också krav på föraren som
kanske inte alltid går att uppfylla. Det vill säga att det finns
funktionshinder som inte tillåter bilkörning. Men för
många ryggmärgsskadade är just tillgång till egen bil en
utmärkt möjlighet att återfå både rörlighet och oberoende.

1990). Vanderheiden påpekar också att antalet funktionshindrade ökar. Många av de äldre är funktionshindrade,
ungefär 70% av de som uppger att de har rörelsehinder är
över 65 år. Tabell 1 visar antalet funktionshindrade i
Sverige för några av de största grupperna. Sandhus och
Woods uppgifter stämmer väl överens med de återkommande uppskattningar som görs av de olika handikapporganisationerna och publiceras av Handikappinstitutet.

2.1

hindrade.

Handikapp eller funktionshinder - en
definitionsfråga

I dagligt tal brukar vi slarva och inte skilja mellanfunktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp men

Den i särklass största gruppen är som synes de rörelse-

Tabell 1 Antal funktionshindrade i olika grupper
från Sandhu & Wood, 1990)

dessa begrepp har helt olika innebörd. Skillnaderna är inte

kosmetiska utan grundar sig på ett behov av att kunna
beskriva förhållandet mellan en individ med en funktionsnedsättning och omgivningen. Begreppen har i detalj definierats och beskrivits av WHO (1980). En funktionsnedsättning är kopplat till ett organ (t.eX. arm eller ben), ett
funktionshinder är relaterat till en individ (tex. rörelse-

Funktions-

Anta'

hinder

% av befolk-

% av funk-

ningen

tionshindrade*

Rörelse

869 000

10,4

86,0

Hörsel

460 000

5,5

45,5

Mentalt

160 000

1,9

15,8

Syn

110 000

1,3

10,9

Tal

40 000

0,5

4,0

hinder) och ett handikapp relateras till förhållandet mellan
individ och milj ön (tex. handikappad bilförare). Det vill
säga ett handikapp är inget absolut tillstånd utan beror
på förhållandet mellan en individs resurser/begränsningar och utformningen av den aktuella omgivningen.
Man bör således inte tala om handikappade bilförare utan
bilförare med funktionsnedsättningar eller funktionshinder, eftersom de med rätt anpassning av förarmiljön inte
behöver vara handikappade men väl ha kvar sitt funktions-

2.3 Funktionshindrade i trafiken
En del funktionshindrade har så grava funktionsnedsätt-

hinder. I texten har jag försökt att konsekvent använda de
ovan beskrivna begreppen på ett riktigt sätt men jag har

ningar att de inte kommer ut i trafiken. Det flesta av dessa
är personer som vistas på sjukhus eller vårdinrättningar.

gjort avsteg när jaghar beskrivit andras arbeten där man
använt begreppet handikappade istället för funktionshindrade.
16

*Att summan blir större än 100% beror på att personer kan ha
multipla handikapp

Börjesson uppskattade 1988 antalet funktionshindrade i
trafiken till ungefär 12% av befolkningen (Börjesson,
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1988). I dag är troligtvis andelen större. Dels beroende på
att antalet äldre i samhället har ökat och dels på grund av
de insatser som gjorts för att handikappanpassa kollektivtrafiken (Ståhl, Brundell-Freij & Makari, 1993). Vissa

grupper av funktionshindrade kan och får köra bil utan
några särskilda åtgärder t.ex. hörselskadade, under det att
andra inte alls tillåts att köra bil t.eX. blinda och personer
med grava synnedsättningar. Personer med inte alltför omfattande rörelsehinder kan sj älva köra bil om förarplatsen
anpassas till deras resurser och behov.

2.4

Bilförare med funktionshinder

Haslegrave (1986) uppskattar att 0,5% av bilförarna i
Europa är fysiskt handikappade och att 0,2% är beroende
av att bilen är handikappanpassad. Haslegrave använder
begreppet handikappade och inte funktionshindrade. I
Sverige fanns det 1995 ungefär 5,3 miljoner bilförare
(körkortsinnehavare). Detta skulle innebära att det borde

finnas drygt 26.000 bilförare med fysiska funktionshinder
och drygt 10.500 förare med handikappanpassade bilar i
Sverige. Det är svårt att få fatt i säkra uppgifter bland annat
beroende på att handikappanpassade fordon inte särredovisas i bilregistret. En översiktlig uppskattning av antal
förare med funktionshinder i Norden finns redovisad i ett
VTI Notat (Peters, 1992a) och i mer detalj för Sverige
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(Peters, 1992b), men i stort sett kan man konstatera att
det saknas säkra och precisa uppgifter.
Med utgångspunkt från antalet utbetalade bilstöd så
borde det uppskattningsvis finnas 14 - 16.000 fordon med
handikappanpassad förarplats (SOU, 1994). Antalet kan
eventuellt vara större eftersom det finns de som har finansierat sina anpassningar utan bilstöd. Att antalet är fler än
det som Haslegrave anger kan bero på att Sverige har haft
en relativt sett generös inställning till att ekonomiskt
stödja personer med funktionshinder. Om man skulle vilja
veta vilka grupper av funktionshindrade som kör med
anpassade fordon så visar det sig vara mycket svårt. På
dagens körkort finns det ingen beskrivning av funktionshinder (typ, omfattning etc.). Det finns bara en notering
om särskild villkorshandling. På de nya EU-körkorten
kommer man att använda en tvåställig sifferkod för att
beskriva förarens eventuella funktionshinder (mer än 80
koder för olika typer av funktionshinder) och vilken fordonsanpassning (80 olika åtgärder som kan kombineras på

olika sätt) som krävs (Vägverket, 1996a). De nya EU anpassade körkorten fastställdes 1 Juli 1996. Detta kommer
att göra det möjligt att på ett enkelt och för EU gemensamt
sätt kunna identifiera förare med handikappanpassade fordon. Tyvärr kommer det säkerligen att ta 20 år innan alla
körkort är utbytta i Sverige.
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3

Ryggmärgsskador och funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar kan orsakas av traumatiska
skadar, Sjukdomar, äldersförändringar eller medfödda
missbildningar. Detta gäller också för ryggmärgsskador
möjligtvis med undantag för åldersförändringar. Traumatiska ryggmärgsskador kallas på engelska spinal card
injury och man använder ofta förkortningen SCI i engelskspråkig litteratur. Traumatiska ryggmärgsskador orsakas av
olika typer av skador varav cirka 50% beror på trafikolyckor, 30% på hopp eller fall och 20% är idrotts- eller
fritidsrelaterade skador. Dykning och motorcykelåkning
verkar vara särskilt riskabla aktiviteter med avseende på
ryggmärgsskador. Traumatiska ryggmärgsskador är vanligast bland män, ungefär 80%, och de flesta är unga när de
skadas, medianåldern är 25 år. Detta har åtminstone varit

det mönster man har sett under många är både nationellt
och internationellt. Nu verkar det dock som att detta håller
på att förändras, åtminstone i Sverige. Under senare år har
könsfördelning förskj utits så att det nu finns fler kvinnor
med traumatiska ryggmärgsskador (30 - 35%) och andelen
män har således sjunkit till 65 - 70%. Även åldersfördelningen har ändrats och medelåldern ligger idag mellan 35
- 40 år vid skada. Ytterligare en förändring är att andelen_
skador orsakade av trafikolyckor har sjunkit under det att
fallolyckorna har ökat (Kreuter, 1997). Årligen skadas
drygt 100 personer i Sverige (13 per miljon invånare) och
man räknar med att det finns mer än 2.500 personer med
traumatiska ryggmärgsskador. Ungefär 55% av skadorna
är lokaliserade till nackregionen. Uppgifterna är hämtade
ur en opublicerad rapport från Spinalenheten vid
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (Kreuter, 1996). Sj ukdomar som kan medföra ryggmärgsskador är t.ex. polio.
Medfödda missbildningar kan vara t.eX. ryggmärgsbråck.

en avgörande betydelse för den senso-motoriska funktionen och därmed för vår mobilitet. En skada på ryggmärgen innebär ett avbrott i de senso-motoriska nervbanorna och leder till en rörelsenedsättning. Skador på ryggmärgen kan orsaka olika typer av avbrott. När det gäller
traumatiska skador så orsakar de avbrott både i de sensoriska och motoriska nervbanorna. Avbrotten kan variera
mellan partiella och totala. Vid partiella avbrott så kan
användbara men begränsade restfunktioner finnas kvar. Skadans nivå är avgörande för rörelsenedsättningens omfattning (se figur 2). Alla nervbanor som ligger under skadan
kommer att påverkas. Ju högre upp (närmare huvudet) en
skada ligger desto större är funktionsnedsättningen. En
ryggmärgsskada är således en skada i nervledningsfunktionen under det att kroppsdelama kan vara helt oskadade
men de har förlorat sin funktion helt eller delvis.

C2
ull

l

oblongata) samt ryggmärgen (medulla Spinalis). Rygg-

märgen ligger skyddad i ryggraden och utgörs avnervtrådar
som leder signaler mellan hjärnan och kroppens olika delar.
Nervrötter går ut parvis genom hålbildningar i ryggkotorna
och går vidaretill bestämda muskler. Olika nervtrådar över-
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3.1 Ryggmärgens funktion
Det centrala nervsystemet består av stora och lilla hjärnan
(cerebrum och cerebellum), förlängda märgen (medulla

J
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sigge: I 5:271 :3:11:10:ä-:8 :7:6 :5 :4 :51.

Men dessa typer av ryggmärgsskador behandlas inte primär

i denna rapport.
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Figur 2 Dermatomkarta (Derma == hud, tom = snitt) som
visar hur de senso-motoriska nerverna täcker olika

kroppssegment

upp i ryggraden går de sensoriska nervbanorna in till och

Ryggraden består av 33ryggkotor och delas in i halsrygg (cervikal), bröstrygg (thorakal), ländrygg (lumbal)
och korsrygg (sakral). Nerverna i ryggmärgen påverkar
rörelse och känsel i olika delar av koppen (se tabell 2).
Förutom de 30 kotoma så finns det 3 svanskotor som dock

de motoriska ut från ryggmärgen. Ryggmärgen har således

saknar betydelse i detta sammanhang.

för signaler till muskler (motoriska) och från (sensoriska)

muskler och hud. Kroppen kan tänkas uppdelad i olika sektioner och ju högre upp en kroppsdel ligger desto högre
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Tabell 2 Nervfunktioner för olika delar av ryggmärgen

-

att klara av blinkers, signalering, hel/halvlj us, radio etc.
(sekundära kontrollfunktioner),

Del av
NWålieryggraden teckning

Kota

Hals
(Cervikal)

Cl - C8

1 - 8

°
-

att sätta på sig bälte,
att kunna sitta upprätt/stabilt (bålinstabilitet),
att klara service och underhåll

Bröst
(ThorakaD

T1 - T12

9 - 20

Ländrygg
Unnnbah

Ll - L5

21 - 25 Kontroll av kroppshållning,
ben,kmütföüeroch
sädesuttömning

Korsrygg
(Sakral)

S1 - S5

26 - 30

Funktion
Kontroll av armar, nacke,
skuldror och mellangärde
Kontroll av fingrar, buk och
rygg

Kontroll av urinblåsa, tarm,
erektion av penis och
klitorisförstoring samt
sädesuttömning

3.2 Konsekvenser av en ryggmärgsskada
I samband med ryggrnärgsskador brukar man tala om två
typer av skador paraplegi och tetraplegi. Plegi betyder
förlamning (eg. slag) och para betyder två (eg. bredvid) det
vill i det här fallet säga de nedre extremiteterna (ben och
fötter) men även bålen kan vara mer eller mindre förlamad.
Paraplegi orsakas av skador i länd- och bröstryggen. Tetra
betyder fyra , således avses alla fyra extremiteterna (ben
och fötter samt armar och händer). Tetraplegi kallas också
quadriplegia i anglosaxisk litteratur. Skador i nackryggen

För att kunna köra en vanlig personbil krävs att man
använder både händer och fötter kontinuerligt för att klara
den primära kontrollen av fordonet (styra, gas och
bromsa). Åtminstone en hand men helst båda bör vara på
ratten för att man skall klara av att styra. En fot behövs för
att gasa och bromsa och om man kör en manuellt växlad

bil så behövs båda fötterna. Både para- och tetraplegiker
saknar funktion i benen vilket innebär att det som normalt
görs med fötterna vid bilkörning måste göras med händerna. Även om handfunktionen finns så kan den på olika
sätt vara begränsad framför allt hos tetraplegiker. Vad som
är begränsande för den funktionshindrades förmåga att
handha bilens kontroller (ratt pedaler och alla knappar )
är:

°

räckvidd

-

styrka

°
°
-

snabbhet- reaktionsförmåga
koordinationsförrnåga
uthållighet (styrka över tid)

(Cervikalkotoma) medför att både armar och ben blir för-

mer i detalj beskriva skadan och då kan man använda ett

Funktioner som saknas får man ersätta genom att man
utnyttjar de resurser som fimis kvar. Men att göra det på
ett optimalt sätt kan vara svårt och kräver både medicinsk
och teknisk kompetens.
De flesta para- och alla tetraplegiker är beroende av
rullstol. De är rullstolsburna men väl inte rullstolsbundna.
Rullstolen kan vara antingen manuell eller elektrisk. En
elektrisk rullstol är både tung och dyr, vilket gör att man
försöker klara behoven med en manuell så långt det är
möjligt. Sitter skadan någonstans mellan C4 - C6 kotan så
kan det vara helt nödvändigt med elektrisk rullstol. Personer med skador på nivån C5 - C6 kan klara manuella
rullstolar på kortare sträckor. Sitter skadan i nivån Cl - C4

formulär Spinal Neurological Classification of Spinal
Cord lnj ury som år fram taget av The American Spinal
Injury Association. Här anger man graden av både sensorisk
och, motorisk funktion på olika nivåer.
Den ryggmärgsskadade har framförallt begränsningar
i rörelsefunktionen. Om inga andra skador eller sjukdomar
finns så är oftast övriga funktioner intakta tex. syn, hörsel,
minne etc., vilket är avgörande för möjligheterna att kunna
köra bil. De vanligaste problem som man brukar möta när

typ av rullstol man behöver kan bli avgörande när man skall
välja fordon (personbil eller van) och förarplatsanpassning.
En inte alltför tung manuell rullstol kan föraren själv lasta
in i bilen utan hjälp men en tung elektrisk rullstol kräver
att föraren sitter i rullstolen och kör eller att bilen utrustas
med någon anordning för att lasta in stolen.
Förutom att funktionen i extremiteterna blir påverkade
av en ryggmärgsskada så kan man få problem med bålsta-

lamade helt eller delvis. Det vill säga en tetraplegi. Ofta
brukar man ange funktionsnedsättningen genom att tala om
på vilken nivå (längs ryggraden) skadan lokaliserad till t.ex.
C5 - C6 eller T7. Då vet man ungefär vilken grad av funktionsnedsättning man kan förvänta sig. Det förekommer
dock variationer bland annat beroende på typen av avbrott.
Det vill säga om det är ett fullständigt eller partiellt avbrott.
Förutom avbrott i nervbanoma så kan även spinalvätskan
(liquor) påverkas. Man kan få tryckförändringar som i sin
tur kan ge sekundäreffekter som ökad risk för blodtrycksfall. Effekterna av en skada varierar således mycket mellan
olika individer och skador. Inom sjukvården vill man ofta

en ryggmärgsskadad skall köra bil är:
° att ta sig i och ur bilen,

°

är det inte aktuellt med bilkörning (Kreuter, 1996). Vilken

bilitet, kroppstemperatur, andningsfunktion. I och med att

en ryggmärgsskadad person inte så lätt kan ändra sittställning så finns det en förhöjd risk för trycksår. Det blir därför

att kunna lasta rullstol eller annat gods,
att klara av att styra, gasa och bromsa (primära kontroll-

väsentligt att se till att sittställning och komfort blir så god

funktioner),

som möjligt på förarplatsen. Det är viktigt att bältet ut-
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formas så att det ger ett gott stöd åt förare och inte enbart

funktionsnedsättningar. Ytterligare en sak som man bör

ett passivt krockskydd. Det kan många gånger vara befogat
att förse fordonet med en klimatanläggning för att försäkra
sig om en acceptabel temperatur på förarplatsen. Det är
vanligt att kroppens temperaturreglering inte fungerar som
den borde hos ryggmärgsskadade. Dessa personer är mer
känsliga för variationer i klimatet än förare utan dessa

beakta är att risken för spastiska kramper ökar om den
ryggmärgsskadade tvingas till stora fysiska ansträngningar.
Mera om förhållande mellan effekter av funktionsnedsättningar, förarmiljön och köruppgiften längre fram i

20

texten.
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4

Olyckor och incidenter
säkerhet så har man försökt att utröna de handikappade
förarnas verkliga olycksinblandning . Till att börja med
konstaterar man att kunskapen inom området är både oklar

Det finns ingen statistik i Sverige som redovisar i vilken

omfattning förare med funktionshinder är inblandade i trafikolyckor eller incidenter. Det finns således heller ingen
redovisning för förare med olika typer av funktionshinder,
som ryggmärgsskador. En bidragande orsak till detta är att
vare sig förare eller handikappanpassade fordon går att
enkelt identifiera (se även avsnitt 2.4) i vare sig bil- eller

körkortsregistret. Detta förhållande påpekades redan 1978
i en TFD rapport (Transportforskningsdelegationen, 1978).

och ofullständig. Rapporten tar upp en svensk och ett an-

tal utländska undersökningar och drar följande slutsats de
handikappade förarna som grupp har ej en högre olycksfrekvens (eller - nivå) jämfört med icke-handikappade
men man konstaterar också att:
0 det saknas väl gjorda undersökningar (metodiska bris-

I rapporten lade man också fram förslag på hur man skulle

ter).

gå tillväga men trots detta har inget hänt. Vissa försök har

-

ingen undersökning tar hänsyn till exponering.

dock gjorts i syfte att uppskatta omfattningen.Mycket
tyder på att såväl trafikanter och bilförare med funktions-

-

utländska undersökningar kan inte direkt överföras på
svenska förhållanden.

hinder inte skiljer sig från övriga trafikanter/bilister med
avseende på olyckor och incidenter. Det finns även några

-

den senaste undersökningen (Ysander) bygger på resul-

utländska undersökningar som styrker detta.

0

tat från 50 -talet.
det saknas kunskap om skilda handikappgruppers särskilda säkerhetsproblem.

4.1

Omfattningen

Under 70-ta1et gjordes på uppdrag av Transportforskningsdelegationen en undersökning vid Uppsala Universitet med

syfte att ta reda på omfattningen och vilka typer av olyckor/
incidenter som handikappade trafikanter (dvs. alla

Haslegrave (1986) konstaterar att det ur ett europeisk

perspektiv inte finns något som pekar på att förare av
handikappanpassade bilar skulle vara inblandade i andra
typer av olyckor än övriga bilförare. Haslegrave menar
också att det finns vissa belägg för att de har en något lägre

transportmedel) var inblandade i (Calais van Stokkom &
Olsson, 1980). Projektet bestod av två delar. Del ett var

olycksfrekvens än övriga förare. Baserat på en undersök-

en empirisk studie där man gick igenom polisprotokoll
över trafikolyckor med personskador samt genomförde en

ning av mer än 1500 fd. elever vid Banstead Mobility
Centre under perioden 1988 - 90 så konstaterar Simms &

enkätstudie för att utröna samtliga i olyckan inblandade

O Toole (1993) att förare med fysiska funktionshinder

personers hälsostatus. Författarna påpekar att ett metodproblem är antagandet att de handikappade skulle ha en

uppvisar samma olycksmönster som övriga förare det vill
säga yngre (oerfarna) och äldre förare verkar ha en högre
olycksrisk. Samma förhållande som för Europa verkar även

riskexponering som inte skiljer sig från övriga resenärer,
vilket inte är rimligt. Man menar att de handikappade rese-

gälla för USA (Long, 1974).

närerna inte reser lika mycket, de gör sina resor vid andra

Om man koncentrerar sig enbart till ryggmärgsskadade

tider och andra typer av resor än övriga resenärer. I del två
detaljundersökte man de olyckor där handikappade varit

bilförare så finns det nästan inga uppgifter att få tag i. Ett

inblandade. I endast en liten del av dessa olyckor hade
handikappet kunnat påverka olyckan. Man drog följande
slutsatser (citerat ur rapporten). (Kursiveringen är min och
inte författarnas):
°

°

Handikappade trafikanter är totalt sett inte mer drabbade än befolkningen i övrigt.
Endast i ettfåtal fall där handikappade har varit inblandade har handikappet kunnat antas ha någon direkt
inverkan på olyckan.
För att bedöma handikappades trafiksäkerhet kan det
vara mer fruktbart att studera deras möjligheter att välja
olika sorters fardmedels inverkan på riskerna för denna
grupp människor.

I en TFD r apport från 1980 (Transportforskningsdelegationen, 1980) som behandlar handikappade bilförares
VTI

RAPPORT

426

unikt undantag är en tämligen färsk undersökning från
Finland (Lääperi, Seppäläinen, Luoma-Aho & Alaranta,

1995). Med utgångspunkt från uppgifteri ett försäkringsregister (Insurance Rehabilitation Agency - IRA) skickade
man ut ett frågeformulär till 149 funktionshindrade bilförare varav 105 svarade. Den största gruppen av de svarande, 63 (60%) personer var ryggmärgsskadade (traumatiska), 17 (16,2%) hade nedsatt eller saknade funktion

i ben och fötter av andra orsaker än ryggmärgsskada, 17
(16,2%) hade nedsatt eller saknade funktion i armar och

händer även dessa av andra orsaker, 6 (5,7%) hade någon

form av hjärnskada och 3 (2,8%) hade någon annan form
av funktionshinder. Inga allvarliga olyckor rapporterades
och totalt sett hade 7,6% varit inblandade i någon trafikolycka. Detta är något högre än för den övriga populationen
(7,0%). Om man tar hänsyn till körsträcka (exponering)
så visar det sig att olycksfrekvensen för de funktionshindrade däremot är lägre (3,8 olyckor per 106 personkilo21

meter) än för övriga (4,1 olyckor per 106 personkilo-

meter). Detta resultat verkar även det stödja hypotesen om
att olycksinblandning för bilförare med funktionshinder
inte avviker från den som gäller andra förare.

4.2

Orsaker

Enligt resonemanget ovan så verkar det som ryggmärgsskadade bilförare har samma olycksmönster med avseende

på omfattning och åldersfördelning som övriga bilförare.
Men det är helt klart att detta skulle behöva studeras i mer
detalj. När det gäller kunskapen om orsakerna bakom
olyckorna så är den ännu mer oklar och ofullständig. Att i

Vad som krävs är att fordonet anpassas till förarens behov
och resurser. Vanliga resursbegränsningar som kan påverka

körförmåga/beteende hos förare med ryggmärgsskador är
begränsad styrka och uthållighet i annar och händer vilket
kan leda till överbelastningar. För att underlätta för föraren
så installeras ofta ett förstärkt servo för att minska kraven
på styrka. Men trots denna åtgärd så vet vi att fysisk trötthet
är en realitet för många av dessa förare (Nicolle, Ross &
Richardson, 1992). Att köra långa sträckor kan vara mycket

tröttsamt. Om fordonsanpassningen inte är optimal och om
föraren inte tar paus i tid så kan den fysiska tröttheten
mycket väl påverka förarens förmåga att köra säkert.

det läget definitivt uttala sig om olika olycksorsaker ter

Förare med höga ry ggmärgsskadorkan få problem med

sig ganska fruktlöst. Dock kan man eventuellt spekulera
om vilka olika orsaker till olyckor som är mest troliga.
Generellt sett brukar man identifiera tre olika orsaker till

stabiliteten i bålen. De har också begränsad kraft och rörelseförmåga i armarna vilket gör att de kan behöva förstärkt
servo och styrspak för att kunna köra. I dessa fall kan föl-

olyckor: brister hos föraren (den s.k. mänskligafaktorn),

jande problem uppträda. Föraren möter en stor lastbil som

bristeri vägmiljön och fordonsbrister. Man brukar grovt

kör så nära att vinddraget får den egna bilen att börja svaja
och även föraren. Föraren kan inte motverka svajningen i
kroppen utan denna kommer att fortplantas uti handen och
styrspaken så att bilen börjar svänga fram och tillbaka på
vägen. Det som började som en liten rörelse i fordonet
fortplantas till föraren, förstärks och blir till slut så stor
att föraren inte länge kan kontrollera fordonet utan far av

sett anse att orsakerna fördelar sig som 80% beror på
föraren, 15% på vägmiljön, 5% på fordonet (Pettersson,
1995). Finns det anledning att tro att det skulle vara annor-

lunda för förare med funktionshinder? Kanske? Vilket
kommer att belysas med några exempel nedan. För det

första skall man ha klart för sig att i stort sett inga olyckor
beror enbart på en faktor utan det handlar naturligtvis om
en kombination av flera faktorer. För att bättre förstå
problematiken så bör man tillämpa ett systemperspektiv

för att förstå hur de olika faktorerna kan samverka
(Pettersson, 1995) till en olycka eller incident. Här kom-

mer dock bara de enskilda faktorerna att kort beröras utifrån
de ryggmärgsskadades perspektiv. Om man skulle gå vidare
så bör man således undersöka hur olika faktorer eventuellt

vägen.
Ett tredje exempel på när förarfaktorer kan vara orsak

till olyckor berör sikten runt fordonet. Även om synen är
fullgod hos föraren så kan den nedsatta rörelseförmågan i
vissa situationer inverka negativt på möjligheterna för en
tillräckligt god uppsikt runt bilen. Det är intealltid detta

upptäcks när fordonet anpassas. Rörelseförmågan kan
också variera hos en ryggmärgsskadad från dag till dag och

kan samverka.

även förändras över längre tid. Detta gäller främst rygg-

När det gäller vägmiljön så är den i grunden lika för alla
förare och fordon även om den faktiskt kan te sig olika från
förarens perspektiv. Oavsett om det är en buss, personbil
eller motorcykel så skall alla dela samma vägmiljö. Vägmiljön bestäms av bl.a. hur vägen är utformad, underlaget,

märgsskador som orsakas av sjudom. Sjukdomen kan även
medföra en allmänt bräckligare hälsa. Om förarmiljön inte
är riktigt anpassad så kan det innebära att den ryggmärgsskadade får anstränga till det yttersta för att kompensera
för brister i miljön vilket kan leda till förslitningsskador
och ytterligare försämrad rörelseförmåga. En dålig dag kan
således få katastrofala följder. Detta förhållande gäller

skyltning och vägmarkeringar. Allt detta är lika för alla
förare men olika förarkategorier upplever miljön som

olika. Låt oss ta ett exempel. En förare som kör sittande i

även andra funktionshinder orsakade av sjukdomar t.ex.

rullstol kan hamnai ett läge med huvudet så att det kan vara
svårt för honom/henne att se alla trafikskyltar och signaler
i en komplex vägkorsning. Här är det ju både fordonet och

Multipel Scleros (MS) där sjukdomen har ett progressivt

vägmiljön som påverkar situationen men för föraren såär

handikappanpassade fordon som för alla övriga fordon.
Ibland kan det dock vara svårt att leva upp till detta inte

fordonsmiljön given och det blir lätt då att föraren tycker
att vägmiljön är felaktigt utformad. Detta är naturligtvis

inget unikt för just bilförare med funktionshinder men det
är viktigt att tänka på vid bl.a. undervisning och olycksanalys.
Kraven på föraren skall i grunden vara lika för alla bilförare oavsett om föraren har ett funktionshinder eller ej.
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förlopp.

I grunden skall samma krav på trafiksäkerhet gälla för

minst med avseende på den passiva säkerheten (krocksäkerheten) för föraren. Två exempel som belyser detta.
Det finns personer med extrem benskörhet eller muskeldystrofi som har mycket svårt att klara av yttre belastningar.
Vid en krock kan en sådan person skadas mycket svårt om

han/hon bara använder ett vanligt säkerhetsbälte. Även en
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krockkudde eller airbag kan orsaka svåra skador (se även
avsnitt 7.5). Kroppen klarar inte av att ta upp de krafter som
uppstår vid en kollision. Det krävs särskilda åtgärder för
att i möjligaste mån klara av kraven på passiv säkerhet för
dessa personer. Det andra exemplet gäller kollisionskrav
på anpassningsdetaljer tex. handreglage för gas och broms.
Det finns allmänna krav på att anpassningsdetalj er skall
fixeras men det finns inga krav som reglerar vad som skall
hända vid en kollision (jämför med kollisionskraven på
bilens rattstång). Det finns risk för att anpassningsdetalj er
kan skada föraren vid en kollision om de inte utformas och
installeras på ett lämpligt sätt. I dag är inte detta tillräckligt
tillgodosett. Det finns således anledning att vidare studera
vilka orsaker som kan påverka de ryggmärgsskadade bilförarnas säkerhet.
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4.3

Körbeteende hos ryggmärgsskadade

Det verkar inte finnas något som tyder på att olycksrisken
för ryggmärgsskadade förare skulle skilja sig från övriga
förare på grund av ett annorlunda körbeteende. Två studier
som genomfördes i körsimulatorer med erfarna ryggmärgsskadade (para och tetraplegiker) bilförare (Peters &
Nilsson, 1993, Verwey, 1994) visade att körbeteendet hos

de ryggmärgsskadade förarna inte väsentligen skilde sig
från matchade (ålder, kön, erfarenhet, årlig körsträcka)

kontrollgrupper av icke-funktionshindrade förare. Det som
skilde sig var att köruppgiften (8 mil landsvägskörning) var
mer tröttande för de funktionshindrade än för kontrollgruppen. (se även avsnitt 5.2.3).
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5

Vad innebär det att köra bil?

Om man vill förstå vilka krav bilkörning ställer på en förare
och speciellt då på förare med hinktionshinder så kan det
vara bra att utgå från en modell för eller beskrivning av
bilkörning. Det har gjorts ett flertal olika försök att
beskriva vad det innebär att köra bil genom att utveckla
modeller som beskriver krav och beteende. De flesta modeller inkluderar inte specifikt förare med funktionshinder
men har trots detta mycket att säga vad bilkörning innebär
även för denna grupp. Alla modeller har sina for- och nackdelar och passar för olika syften men det finns ingen allmängiltig och generell modell. Ett par exempel på översikter som beskriver olika förarmodeller är Alm (1989),
Ranney (1994) och van Winsum (1996).
Ett sätt att närma sig området är att beskriva alla olika
tänkbara stora och små uppgifter som föraren måste göra
för att köra. Till exempel: öppna dörren, sätta i nyckeln,

för att se till att en funktionshindrad förare ges samma
möjligheter att köra säkert som övriga förare.

5.1

En modell för att beskriva vilka krav som

köruppgiften ställer
Vi utgår från den modell där köruppgiften beskrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå och förarbeteendet på
kunskaps-, regel- och färdighetsbaserad nivå (se figur 3).
Förarbeteende

,
Köruppglft

Kunskapsbaserad

Regelbaserad

Taktisk nivå

=>

OK

Operativ nivå

ä

ä

Färdighetsbaserad

Strategisk nivå

starta, styra, växla, tända helljus och så vidare. Detta kallas

att göra en uppgiftsanalys (eng. TaskAnalysis). (McKnight
& Adams, l970a; McKnight & Adams, l970b; McKnight

& Adams, 19700) genomförde ett omfattade arbete i denna
anda och identifierade över 1500 olika kritiska uppgifter.
Betraktelsesättet relaterar dock inte köruppgiften till vilka
förmågor som krävs för att föraren skall klara av dem. Man
kan också utgå från vilka funktioner som föraren behöver
klara av. Brown (1986) identifierar 6 olika huvuduppgifter

Figur 3 Kombination av tre nivåer på förarbeteende
och tre nivåer på köruppgiften. OK betyder att denna
kombination är önskvärd. Pilarna illustrerar den förändring som sker eller bör ske med Ökad erfarenhet.
Det ärframför allt i den tredje kolumnen som man stöter
på problem för de ryggmärgsskadade förarna dvs.
färdighetsbaserade beteenden.

relaterade till bilkörning: hitta va'gen, följa vägen,

kontrollerafarten, undvika kollisioner, följa trafikregler
och övervaka bilen.
li DRIVE II projektet TELAID gjordes en uppgiftsanalys
där man beskrev olika deluppgifter med avseende på vilka
krav de ställde på enförare med funktionshinder i syfte att
kunna identifiera vilka problem olika funktionshinder kan
medföra (Nicolle et al., 1992). Denna resulterade itotalt
l l huvudupp gifter, 73 deluppgifter på nästa nivå och 165
deluppgifter på den lägsta nivån.
Ett annat och numera vanligt sätt att beskriva bilkörning
som vuxit fram ur ett informationspsykologiskt perspektiv
är att dela upp de krav köruppgiften ställer på föraren i tre
nivåer: strategisk, taktisk och operativ nivå (Michon,
1985) och att matcha dessa krav mot förarens beteende

som också kan beskrivas i tre nivåer nämligen: kunskaps-,
regel- och färdighetsbaserad nivå (Rasmussen, 1983,
Pettersson, 1995). Vad detta innebär kommer att utvecklas

nedan. Detta är en modell som är mycket intressant att
beakta med tanke på funktionshindrade bilförare varför den
belyses lite mer i detalj. Troligt är dock att det är nödvändigt att ytterligare utveckla modeller som beskriver
funktionshinder och bilkörning som stöd för den fortsatta

forskningen och kanske inte minst med tanke på behovet
av att utveckla rättvisa och täckande bedömningsinstrument
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Modellen är bra på att förklara hur vi tar in information,
bearbetar den, fattar beslut och handlar. Köruppgiften
består av många delkomponenter med avseende på den
informationsbearbetning som behövs för att lösa uppgiften. På den strategiska nivån handlar det om uppgifter
som att planera resan, välja färdmedel, välja en väg. På
taktiska nivån handlar det om uppgifter som att göra en
omkörning, lämna företräde, följa trafikregler. På operativ
nivå handlar det om att kontrollera fordonet det vill säga
kontrollera farten, följa vägen - helt enkelt hålla bilen kvar
på vägen.

Om man utgår från de tidskrav som ställs på de olika
nivåerna kan man göra följ ande iakttagelser. På strategisk
nivå är tiden inte kritisk. Beslut på denna nivå får oftast ta
tid. Flera uppgifter ligger här till och med före själva resan
(tex. val av transportmedel) men det finns även strategiska

beslut som måste fattas under körning t.ex. förändringar i
färdväg. På strategisk nivå gäller en tidsgräns som är längre
än 10 sekunder. På den taktiska nivån skärps tidskraven och
ligger ungefär mellan 1 och 10 sekunder. Det handlar om
att fatta beslut som rör samspelet med andra trafikanter och
att följa trafikregler (t.ex. lämna företräde). På den opera-

tiva nivån är det fråga om korta reaktions- och beslutstider
det vill säga under 1 sekund. Detta krävs för att vi skall klara
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av att kontrollera fordonet, det vill säga följa vägen och
anpassa farten. Naturligtvis är det så att det vi normalt uppfattar som separata uppgifter när vi kör bil är kombinationer
av informationsprocessande deluppgifter på olika nivåer.
Till exempel att genomföra en omkörning kan innebära att
vi utför handlingar på alla nivåer. Det är inte bara tidskraven
som skiner de olika uppgiftsnivåerna utan även krav på
uppmärksamhet, arbetsbelastning, konsekvenser av felhandlingar osv.
Figur 3 illustrerar också den förändring som bör ske
och som oftast sker med träning och ökande erfarenhet.
En oerfaren förare kommer till att börja med behöva tänka
en hel del för att kunna klara av att köra. Många deluppgifter
som att anpassa farten och följa vägen kommer att ta
ganska stora resurser innan de automatiseras och föraren
kan använda sig av en rationell resursfördelning. Pilama i

figur 3visar hur förarbeteendet förskjuts så att de köruppgifter som är av taktisk och operativ karaktär kommer att
lösas med hjälp av regel- och färdighetsbaserade resurser.
Vi tar några exempel för att belysa vad som kan hända.
Till att börja med kommer den oerfarne föraren att
behöva tänka på vilken pedal han/hon skall använda men
efter ett tag så utvecklar eleven enkla regler för hur man
skall göra. Efter ett tag blir beteendet helt automatiserat.
Det visar sig att reaktionsmönster som sitter djupt fast kan

5.2

Vilka resurser krävs för att få köra bil?

För det första skall man ha klart för sig att det finns inga
absoluta och väl definierade krav som anger vad säker bilkörning innebär. En förare som har klarat körkortsprovet
betraktas som tillräckligt säker så länge han/hon inte orsakar eller är delaktig i någon trafikolycka eller kör alkohol-

påverkad. Detta gör att det är en mycket stor spridning i
erfarenhet och kompetens mellan olika förare.
Vägverkets författningssamling beskriver vilka medicinska krav som finns för innehav av körkort (Vägverket,
l996b). Det finns relativt sett väl definierade krav på vad
som kallas trafiksynen för att man skall kunna få inneha
körkort. Det finns inga särskilda krav på hörselfunktion.
Det innebär att en döv person kan få körkort. Det fmns vissa
krav på balanssinnet och man tillåter inte att det finns risk
för överraskande anfall av balansrubbning eller yrsel. Några

sjukdomar kan i vissa fall utgöra hinder
för körkort t.ex.
epilepsi, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och neurologiska sjukdomar. För rörelsehinder gäller att om funktionsnedsättningen kan kompenseras genom ortopedisk
protes eller tekniska anordningar på fordonet så ges tillstånd annars inte. Det vill säga ett mycket oprecist krav.
Om man nu i mer detalj vill betrakta vilka krav som
ställs för att en ryggmärgsskadad skall få köra bil så blir
således konsekvensen att det är tekniken som sätter grän-

bli mycket svåra att lära om. Detta är något som kan vara

sen. Om bara en funktionsnedsättning kan kompenseras så

värt att ta hänsyn till vid körkortsutbildning för ryggmärgsskadade beroende på vilken tidigare erfarenhet eleven har.
När det gäller ryggmärgsskadade så har vi att göra med två
eller möjligtvis tre olika kategorier av förare. Dels de som
har erfarenhet av att köra bil före skadan och dels de som
inte har det men har trafikerfarenhet och slutligen de som
skadats mycket unga och
inte har någon erfarenhet alls av
att vistas i trafiken. Utbildning och träning bör troligtvis
anpassas beroende på elevens bakgrund.
Även en erfaren förare kan ibland hamna i situationer
där en taktisk uppgift som borde lösas på en regelbaserad
nivå istället behöver lösa den på en kunskapsnivå. Det kan
röra sig om en ovanlig situation i en vägkorsning som man

finns det inget hinder för körkort. I enlighet med vad som
påpekades i avsnitt 3 .2 så krävs det att föraren kan: nå alla
reglage som krävs för att kunna manövrera bilen, har
tillräcklig styrka i armarna, reagera tillräckligt snabbt,
kan klara av en kontinuerlig belastning, man skulle
också kunna lägga till att det inte får finnas risk för
spastiska kramper.

med sina händer. Man kan då behöva antrometriska (kroppsmått) dataför den person som bilen skall anpassas till.

inte har varit med om tidigare. Självklart är risken betydligt

Dols, Garcia, Sotos (1996) håller på att utveckla en mät-

större att en oerfaren förare hamnar i en sådan situation.
Avslutningsvis kan figur 3 också användas för att visa
var man kan förvänta sig att finna problem med köruppgiften för de ryggmärgsskadade. Ryggmärgsskador påverkar framförallt rörelseförmågan och bör således främst
inverka på det färdighetsbaserade beteendet som används
för att lösa de operativa uppgifterna. Eftersom rörelse-

utrustning för att man skall kunna ta nödvändiga mått när
personen sitter i en bilattrapp. I vissa fall kan man utnyttja

resurserna är väsentligen begränsade så finns det en uppenbar risk för överbelastning som kan komma att ta så stora

resurser att de på verkar förarbeteendet även på de
kunskaps- och regelbaserade nivåerna.
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5.2.1

Krav på kraft

Kraven på att föraren skall nå alla reglage kan sammanfattas
med att alla reglage måste flyttas så att föraren när dem

andra resurser för vissa kontrollfunktioner tex. rösten,

huvud/nacke för att trycka på strömbrytare inmonterade
nackstödet (se avsnitt 7).

När det gäller krav på styrka så är de ganska små.
Dagens fordon är betydligt bättre än tidigare modeller med
avseende på vilken styrka som krävs för att köra dem. De
flesta bilar har idag servofunktion på både styrning och
broms även i standardutförande. Genom att förstärka
servofimktionen så klarar man av att anpassa kraven på kraft
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till de resurser som finns. Automatväxlade bilar ställer

Tabell 3 Armstyrka (uttryckt i Newton) hos en grupp

också lägre krav på styrka. Asmussen, Poulsen &
Sorensen, (1964) samt Bögh & Poulsen (1967) undersökte

funktionshindrade, England (Kember, 1991 och D07:

vilka krav som ställdes för att köra en vanlig manuell bil
och det visade sig att 66% av en grupp rörelsehindrade
använde 25 - 50% av sin maximala kraft för att manövrera
kopplingen med ett handreglage jämfört med en grupp
icke-funktionshindrade som bara använde 6% av sin maximala kraft. Det finns en mängd olika sätt att tekniskt lösa
t.ex. kontroll av gas och broms men oftast krävs det att man
klarar av att både trycka och dra.
I en studie som gjordes vid Cranfield Institute of
Technology mätte man armstyrkan hos 20 funktionshindrade personer (Kember, 1991, Kember, 1992). Syftet

var bl.a. att undersöka hur stora variationer man kan förvänta
sig bland funktionshindrade bilförare (se tabell 3). Dessa
mätningar har engelska transportministeriet (Department
ofTransport) sedan använt i sina rekommendationer för
anpassningar av fordon till funktionshindrade (DOT,
1992). Vilka typer av funktionshinder som var representerade finns inte redovisat i rapporten, men enligt författaren var variationen mycket stor. Komfortabelt tryck och
drag kan ses som indikatorer på förmåganatt klara av en
kontinuerlig belastning.
Kembers studie omfattade en litteraturgenomgång
(250 referenser), en genomgång av insamlade av mätdata
från olika testcentra, mätningar i standardbilar och mätningar i testrigg. Testriggen befanns vara ett bra instrument
för att mäta maximal kraft trots att litteraturstudien pekade
på vissa problem med denna metod. Han fann vidare att
vanliga standardbilar varierar väsentligt med avseende på
vilka krafter som krävs för att styra, gasa och bromsa.
Kember genomförde slutligen omfattande test med 20
funktionshindrade förare i en testrigg. Han fann att gränserna för komfortabelt tryck var 40% av maximal tryckkraft, 30% av maximal dragkraft och 20% av maximal styrkraft. Han konstaterade också att många funktionshindrade
förare saknade de kraftresurser som behövs för att köra
en bil utan servofunktion för broms och styrning. Endast
två av de 20 testpersonerna hade servo i sina egna bilar.
Kember föreslår att man bör utveckla billiga handreglage,
dvs. utan servo, som inte skulle vara så kraftkrävande och

samtidigt inte medföra att ett handreglage skall behöva
förflyttas långa sträckor för att uppnå rätt kraft (hävstångs-

principen). En sådan lösning skulle kunna medföra förlängda reaktionstider. Idag är dock servo på både broms
och styrning mer eller mindre standard i bilarna vilket torde
underlätta anpassningsarbetet avsevärt.
I rapporten med anpassningsriktlinjer (DOT, 1992)
anger man följ ande rekommendationer med avseende på

vilka krav på styrka som bör ställas för att gasa, bromsa
och styra. Några liknande rekommendationer finns inte i
Sverige.
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centllen

Gasreglage 10% av max kraft
Bromsreglage 30% av max kraft (normalt 105 - 210
N, panik 490 N)
Styrreglage (ratt eller spak) 10 - 30% av max kraft
(normalt 20 N och högre )

5.2.2

Krav på reaktionsförmåga

Förutom kraft så ställs det krav på reaktionsförmåga. Dålig
reaktionsfönnåga har under lång tid ansetts som en viktig
indikator på ökad olycksrisk. Ibland har det kanske gått lite
för långt och man har kommit att tillmäta reaktionsförmågan något för stor betydelse. Ett försiktigt körsätt, lång

erfarenhet och kunskap om sin egen begränsning kan till.
viss del kompensera för en nedsatt reaktionsförmåga. Men
i vissa fall kan det vara som Sanders och McCormick
(1993) uttrycker det onefactor that separates the quick

from the dead in trajfzc is reaction time in emergency
Situations .

Om man lite mer i detalj funderar över vad reaktionsförmåga innebär så kan man identifiera följande väsentliga
förmågor: förmåga att upptäcka/identifiera en farlig situation, fönnåga att fatta beslut om åtgärd (reaktion), förmåga
att flytta foten eller handen till rätt reglage, att fullfölja
handlingen till dess att problemet är löst (t.ex. bromsat,
styrt undan). Möjligheterna att upptäcka och fatta beslut
är lika goda för de ryggmärgsskadade som för övriga
förare. I enlighet med kraven för körkort så kan man förutsätta att synen och de mentala funktionerna är normala för
ryggmärgsskadade. Vad som kan ställa till problem är att
kunna hantera reglage och att kunna fullfölja handlingen.
Oftast är det bromsreaktionsförmåga man tänker på när
man talar om reaktionstider även om det lika väl kan innefatta förmågan att styra. Troligtvis beror det på att styruppgiften är en i stort sett kontinuerlig uppgift till skillnad
från att bromsa, att bromsa innebär dessutom att man måste
flytta foten/handen till bromspedalen/reglaget, och på så

sätt kommer bromsförmågan att vara mycket säkerhetskritisk.
1 en studie som omfattade mer än 300 förare (ickefunktionshindrade) så fann Johanson och Rumar att
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medianvärdet för bromsreaktionstid var 0,9 sekunder och

att 25% av förarna hade en reaktionstid på 1,2 sekunder
(Johansson & Rumar, 1971). En faktor som naturligtvis
spelar en avgörande roll i detta sammanhang är hur pass
förberedd föraren är på att något skall hända. Johansson
och Rumar tog till viss del hänsyn till detta i sin studie men
kanske inte fullt ut.
Sanders och McCormick (1993) anger att man kan
räkna med att reaktionstiden vid en fullständigt oförberedd
händelse är dubbelt så lång som när man är beredd på att
något skall hända. Summala (citerad i (Sanders &
McCormick, 1993) genomförde en fältstudie där man
mätte reaktionstiden för ett stort antal förare som tvingades göra en undanmanöver och fann då att medelreaktionstiden var 2,5 sekunder när föraren var fullständigt
oförberedd. En bil stod parkerad på enlandsväg och när ett
fordon närmade sig bakifrån så öppnades en dörr på den
parkerade bilen. Händelsema videofilmades och man mätte
i efterhand upp tiden från det att dörren öppnades till dess
att den annalkande bilen påbörjade en undanmanöver. Detta
har lett till att man ofta anger 2,5 sekunder som ett rea-

listisk mått på reaktionstid när föraren är helt oförberedd.
För de ryggmärgsskadade förarna så är det framför allt
förflyttningen till bromsreglaget som kan vara kritiskt.
Verwey (1994) citerar Less et al. som anger 0,75 sekunder
som ett mått på normal tid för att flytta från gaspedal och
till att trycka ner bromspedalen. De som inte klarar detta
klarar inte av att köra en standardbil. De ryggmärgsskadade
förarna är hänvisade till att använda handreglage för att
bromsa. Detta kan till och med vara tillfördel med avseende på bromsreaktionsförmågan. Richter och Hyman
(citerade i (Verwey, 1994)) fann att reaktionstiden förbätt-

rades med 25% med handkontrollerad broms på grund av
att föraren inte behövde flydta mellan gas och broms.
Mycket tyder på att kraven på reaktionsförmågan inte är
något problem i normala fall för de flesta ryggmärgsskadade bilförare bara de har rätt anpassning. I de simulatorstudier som citerades tidigare (Peters & Nilsson,
1993) och (Verwey & Veenbaas, 1993) fann man medel-

värden på bromsreaktionstider för para- och tetraplegiker
som inte väsentligen skilde sig från matchade grupper av
icke-funktionshindrade bilförare.

5.2.3

Krav på uthållighet

Från intervjuer med funktionshindrade bilförare vet vi att
många upplever det som mycket krävande att köra långa

sträckor t.ex. (Nicolle et al., 1992). Peters & Nilsson
(1993) fann i en simulatorstudie att en grupp tetraplegiker
(n = 26), alla var erfarna bilförare, upplevde det betydligt
mera fysiskt tröttande att köra en 8 mil lång sträcka än en
kontrollgrupp med icke-funktionshindrade förare. Det
gick dock inte att påvisa någon objektiv nedsättning av
styrkan i armarna. F örarna körde med en typ av handreglage
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som de var vana vid och hade i sina egna bilar. Två olika
typer av handreglage användes. Det ena bestod av två separata reglage för gas och broms, vilka var monterade på
rattstången (se figur 11, avsnitt 7.3.3). Det andra var ett

kombinerat reglage placerat mellan framsätena i bilen (se
figur 12, avsnitt 7.3 .3). Föraren gasade genom att dra spaken bakåt och bromsade när spaken fördes framåt mot
instrumentbrädan. Båda typerna av handreglage är vanliga
anpassningar för ryggmärgsskadade. Kontrollgruppen
körde med bilens standardpedaler. I en liknande simulatorstudie fann Verwey & Veenbaas, (1993) liknande resultat
för en grupp paraplegiker (n = 20). Dessa förare använde
två andra typer av handreglage, båda två hade separata
reglage för gas och broms och båda var monterade på eller
vid ratten. Bromsreglaget var lika i båda fallen men i ena
fallet så kontrollerade man gasen med en spak och i det
andra med en ring med något mindre diameter än ratten
monterad ovanpå ratten. Samma väg (8 mil) som i den med
tetraplegikerna användes i även i denna studie. Uthållighet
är ett problem som till viss del kan motverkas genom en
lämplig anpassning men föraren måste hela tiden vara medveten om sina begränsningar.
Lings (1991) genomförde en studie där han mätte reaktionstider i en testrigg på 52 personer (47 hade körkort)

med varierande grad av förlamning i benen (paraparesis
inferior) och han fann att graden av förlamning påverkade
reaktionstiderna. Ratt och pedaler användes för att mäta
reaktionstiderna. Han fann att även en lätt förlamning (legparesis) påverkade reaktionstiderna avsevärt (en ökning
15%) och han ställde frågan om var man skall sätta gränsen
för vilken reaktionsförmåga som skall krävas för att man
skall få lov att köra bil med vanliga standardpedaler.

5.2.4

Övriga krav

Kraven på föraren ökar om förarplatsen inte stämmer med
förarens resurser och behov. Spasticitet kan vara ett
problem för ryggmärgsskadade. Risken för spastiska
kramper ökar med ökande belastning och trötthet. Det
gäller därför att utföra anpassningen så att körningen inte
blir onödigt belastande och tröttande (se även 5.2.1 Krav
på kraft). De krav som har tagits upp här har främst varit
kopplade till den faktiska körningen. Men det finns även
andra problem som hör till bilkörning t.eX. att ta sig i och
ur bilen, att kunna lasta i, och ur rullstolen, att kunna tanka

och i övrigt serva bilen, att kunna tillkalla hjälp vid behov,
att klara av kyla och värme och så vidare. Det finns en
mängd olika hjälpmedel som man kan använda sig av. Den
tekniska utvecklingen kan innebära både för- och nackdelar.
Små, lätta och relativt billiga mobiltelefoner har inneburit
en klar förbättring för funktionshindrade bilförare när det
gäller trygghet och möjlighet att få hjälp vid behov men
däremot har utvecklingen mot mindre och bensinsnåla bilar
inneburit en försämring med avseende på möjligheterna att

27

ta sig i och ur bilen för funktionshindrade. Om de behov
och krav som ñJnktionshindrade ställer på våra bilar beaktades i ett tidigt skede när man utvecklar nya modeller
skulle vi ha bilar som passade bättre för många fler.
5.3 Vilka problem kan man identifiera?
Det finns en rad problem som kan relateras till att förarplatsen och bilen i Övrigt inte har anpassats till de behov
och resurser som förare med ryggmärgsskador har. Verwey
listar en rad tänkbara problem i samband med anpassningar
för para- och tetraplegiker (Verwey, 1994). Här följ er ett
urval i sammandrag:
°
°

Det finns en risk för fysisk överbelastning av armarna
som i sin tur kan ha en nedsatt kapacitet.
Det finns en risk för att olika föraruppgifter kan inter-

°

ferera (störa) varandra.
Det finns en risk med superlätta (extremt servo) reg-

°

-

-

Det finns en risk att viktig återkoppling (feed-back)
försvinner i superlätta reglage (s.k. J assyndrom ).
Det vill säga att föraren kan komma i okontrollerbara
lägen.
Det finns en risk att kopplingen mellan rörelse och
funktion i kontrollorganet inte stämmer överens med
det som är naturligt eller optimalt för föraren. T.eX. dra
eller trycka för att bromsa.
Det finns en risk att reglagen inte utformas så att föraren kan fördela sina resurser på ett optimalt sätt. T. ex.
en hand är ständigt belastad och kan inte få någon vila
under färd.

Listan skulle troligtvis kunna göra länge men den visar
på att det finns en rad problem som måste beaktas när man
anpassar förarplatsen.

lage vilka kan kräva ständig korrigering och därför bli
tröttande. De kan också försämra kontrollmöj ligheterna för föraren.
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6

Körkortsutbildning för ryggmärgsskadade

En traumatisk ryggmärgsskada innebär en genomsnittlig
sjukhusvistelse på 4 månader för paraplegiker och 7 månader för tetraplegiker (Lundqvist, Sjösteen, Blomstrand,
Lind & Sullivan, 1991). Efter det akuta skedet kommer

patienten till en rehabiliteringsavdelning. På rehabiliteringsavdelningen kommer patienten att få hjälp med att lära
sig hur han/hon skall klara av sitt dagliga liv utanför sjukhuset. När man bedömer att tillräckliga resurser och vilja
finns så försöker man stödja och uppmuntra patienten att
finna olika sätt att tillfredsställa sitt behov av oberoende
och mobilitet. Det mest påtagliga som inträffar vid en
ryggmärgsskada är att personen mister stora delar av sin
förmåga att förflytta sig. Varje möjlighet att återfå delar
av sin mobilitet innebär ökade möjligheter för den ryggmärgsskadade att fungera och delta i samhället (jobb, fritid
etc.) vilket väsentligen bidrar till en höjd livskvalitet
(Kreuter, 1996 och Örne, Hallin & Kreuter, 1997).

6.1

Vilka instanser är inblandade

Som redan nämnts så kommer den ryggmärgsskadade att
ha nära och långvariga kontakter med sjukvården och det
är ofta där som frågan väcks om möjligheterna att köra bil.
Den behandlande läkaren fattar ett beslut om det finns goda

förutsättningar för patienten att klara av att köra bil. Efter
ansökan till länsstyrelsen om körkortstillstånd så kommer
en traflkinspektör från Vägverket på besök och gör en enkel

handlingen är utformad som ett enskilt undantag från körkortsbestämmelserna och gäller när innehavaren har en
anpassad bil. Man utfärdar således inte några generella
undantag. I Sverige har vi ingen regelbunden omprövning
av körkort vilket innebär att körkortet gäller för hela livet
under förutsättning att förhållandena inte ändras. Det är

den behandlande läkarens ansvar att meddela Vägverket om
förändringar hos patienten som väsentligt kan påverka patientens möjligheter att köra säkert. Figur 4 beskriver i korthet processen fram till körkort för den funktionshindrade.

6.2

Tester före utbildning och bilanpassning

En rad olika tester utförs på sjukhuset bl.a. för att fastställa
omfattningen av funktionsnedsättningen. Läkarens bedömning av patientens möjligheter grundar sig på både testresultaten och på personlig kunskap om individen. På sjukhuset genomförs inga tester som är speciellt utvecklade
eller anpassade för att bedöma de sammansatta och komplexa förmågor som krävs vid
bilkörning tex. förmågan att
fatta snabba beslut, förmågan till delad uppmärksamhet och
förmågan att identifiera och reagera i en trafikmiljö.
Arbetsterapeut och sjukgymnast medverkar ibland som
rådgivare för att patienten skall få en ergonomiskt riktig
förarplats. Det händer också att de är med och provar ut
vilka hjälpmedel som behövs för att ta sig ur och i bilen.
Tyvärr är detta inte så vanligt som det borde vara.

bedömning av den sökande. Utbildning och anpassning av

Trañkinspektören som bedömer den ryggmärgsskadade

fordon blir ofta mycket kostsamma för den enskilde. För
att underlätta ekonomiskt så kan man söka ett statligt bilstöd (se avsnitt 6.3) som omfattar ekonomisk hjälp till
inköp av fordon, anpassning och i vissa fall även utbildning.
Bilstödet administreras sedan 1988 och utbildningsbi-

i samband med ansökan om körkortstillstånd bildar sig en
uppfattning om den sökandes möjligheter genom att bl.a.
testa armstyrkan hos denne. Försäkringskassan gör själva
inga tester. Vid vissa bilskolor använder man en enkel testrigg för att undersöka elevens kraftresurser, reaktions-

draget sedan 1995 av Försäkringskassan . Om bilstöd be-

förmåga och möjlighet att nå reglage. Det kanske viktigaste
testet sker när eleven får prova på att köra. Bilskollärare

viljas innebär det också att Försäkringskassan beslutar om
vilken anpassning som behövs och vem som skall utföra
arbetet samt vem som skall genomföra utbildningen om
det är aktuellt. Utbildare kan vara privata körskolor eller

offentliga utbildningsinstanser. Anpassare eller ombyggare
kan variera mellan lokala verkstäder och auktoriserade
märkesverkstäder. Det finns inga absoluta krav på vem som
får utföra en anpassning. Men det har rests krav på certifiering av ombyggare/anpassare (SOU, 1994). I vissa fall
kan utbildning och anpassning erbjudas av en och samma
instans men det är inte vanligt. Efter utbildning och anpassning får eleven göra ett körkortsprov (teori och praktisk
körning) för en trafikinspektör från Vägverket. I vissa fall
kan trafikinspektören ha kontakt med eleven under pågå-

ende utbildning för att kunna följa eleven. Efter godkänt
prov får eleven ett körkort med en särskild villkorshandling. Villkorshandlingen beskriver funktionsnedsättningen
och vilken anpassning som krävs (se avsnitt 2.4). VillkorsVTI
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med erfarenhet av att utbilda personer med ñinktionshinder
brukar ofta framföra vikten av att så tidigt som möjligt låta
eleven få prova på att köra för de skall kunna bilda sig en
uppfattning om elevens möjligheter och för att kunna planera utbildningen. Anpassningen görs ofta så att man utgår
från någon vanlig grundanpassning som sedan modifieras
individuellt. En lyckad anpassning kräver en bra kommunikation mellan utbildare, elev, anpassare, trafikinspektör

och medicinsk personal men det är Försäkringskassan som
bestämmer de ekonomiska ramarna. Man kan konstatera

att det inte görs några enhetliga och standardiserade test i
samband med körkortsutbildningen.
Rutinerna skiljer sig också väsentligt mellan olika
länder. Detta kommer att beröras ytterligare i avsnitt 9.

Som tidigare har nämnts så är reaktionsförmåga viktig vid
bilkörning. Man använder sig ibland av lite mer avancerade
testriggar som i vissa fall (felaktigt) kallas bilsimulatorer
29
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Figur 4 Vägen till körkort och anpassat fordon

(se även avsnitt 8). I en sådan testrigg sitter eleven på en
förarplats och framför kan man eventuellt Visa en statisk

trafikmiljö (en bild) där man kan presentera visuella stimuli

i form av lampor som tänds på olika ställen eller ljudsignaler. Eleven har foten på gaspedalen och skall så fort
han/hon upptäcker ett stimuli släppa gaspedalen och trycka
ner bromsen. Man delar ofta upp reaktionstiden i en perceptionsfas (sensorisk) och en förflyttningsfas (motorisk). Detta kan ge viktig information om hur man bl.a. bör

utforma reglagen och om reaktionsförmågan räcker till.
Man måste dock tänka på att ett dylikt test har begränsat
värde eftersom reaktionstiderna kan bli helt annorlunda i

en verklig trafikmiljö.
För att kunna få en mera realistisk uppfattning av ele-

vens förutsättningar så skulle det vara bra om man kunde
testa körkortsaspiranten i en_ instrumenterad bil. Hicks
(1993) beskriver en testbil som har utvecklats i USA spe-

ciellt för tetraplegiker. Bilen är av vantyp och kan köras
30

av en förare som sitter i rullstol. Bilen har golvsänkts och

utrustats med ett justerbart golv, en avancerad stol från

firman Ricon och rullstolsinfästning. Vidare kan man
justera styrservot så att kraften som behövs för att styra
varierar mellan 7 Nm och 0,9 Nm. Även bromsservot går

att variera. Bilen är försedd med ett drag/tryck handaggregat för gas och broms. Man kan också enkelt byta

rattstorlek från 15,2 cm (6 ) till 38,1 cm (15 ) i diameter.

Förutom anpassningen så har bilen försetts med ett

antal mätgivare så att man kan mäta och spela in på en

datalogger vilka krafter som testpersonen använder för att

styra, bromsa, gasa etc. Genom att mäta före under och
efter körning så kan man även få ett mått på uthållighet. På

så sätt kan man få en bättre uppfattning om elevens resurser

och brister och vilken anpassning som behövs. Hicks rapporterar dock inga mätdata eller erfarenheter från att ha

använt testbilen.
Det har även gjorts försök med att använda bilsimulaVTIRAPPORT 426

torer för att testa körskoleelever med funktionshinder
(Henderson, 1992). Simulatorer kan ha ett visst värde men
de kan aldrig ersätta ett test i en riktig bil. Mer om detta i

4. Föräldrar med funktionshinder som har barn under 18 år
5. Föräldrar med funktionshindrade barn

avsnitt 8. Simulatorer kan även användas som pedagogiska
hjälpmedel bl.a. i dialog mellan elev och utbildare/testare.
Ett exempel på en sådan användning är den simulator som
finns på Karolinska Institutet och har utvecklats av firman

Tre olika bidrag ges:

Prosolvia Clarus (Caneman, Nordh, Forsling & Panzitta,

2. Anskaffningsbidrag (inkomstrelaterat) på högst 40.000

1997). I avsnitt 8 tas bilsimulatorer och dess användning
upp ytterligare.

(beloppet höjdes 1991 från 25.000)
3. Anpassningsbidrag for att täcka nödvändiga ombyggna-

6.3

Bilstöd och utbildningsbidrag

1. Grundbidrag för inköp av bil som uppgår till 60.000 för
grupp 1 - 3 och hälften för grupp 4 och 5 (beloppet höjdes 1991 från 50.000)

tioner av bilen (ingen övre gräns)

Att köpa bil och anpassa den är en dyrbar affär och ofta har

6.3.3

Kostnaderförbilstödet

funktionshindrade en sämre ekonomi än övriga personer

Under åren 1988 (okt.) - 96 (sept.) betalades 21 698 bil-

vilken omfattning det har använts.

stöd ut till en total kostnad av drygt 1,7 miljarder kronor.
Beviljade och avslagna bilstöd fördelar sig på följande sätt
över perioden:

6.3.1

Tabell 4 Beviljade och avslagna bilstöd under perioden

men det finns ett statligt bilstöd som funktionshindrade kan
söka. I detta avsnitt beskrivs bidragets konstruktion och i

Bakgrund

Bilstödet infördes i Sverige redan i slutet av 40-talet och
har reformerats ett antal gånger under åren. Syftet med
stödet är att underlätta ekonomiskt för personer med varaktiga funktionshinder så att de som har behov av ett
handikappanpassat fordon klarar av att skaffa det. Bilstödet
fick sin nuvarande utformning år 1988 då Försäkringskassan också tog över ansvaret för bilstödet. Tidigare gavs
bilstöd i två olika former dels som stöd till anpassning och
utbildning via arbetsmarknadsverket (Länsarbetsnämnden)

och dels genom en befrielse från vägtrafikskatt. När det
nuvarande bilstödet infördes avgjordes till att börja med
bilstödsärenden på regional nivå men under senare tid har
man ändrat detta så att nu beslutar enskilda försäkrings-

kassor om bilstöd. Ett problem med denna ordning är att
de som har hand om bilstödsärenden idag inte hinner få
tillräcklig kunskap om t.ex. vad olika funktionshinder

kräver för anpassningar. Det finns alltså en risk för att man
tillämpar olika principer vid olika kassor. Trots att bilstödet
har funnits under så lång tid så har man inte ägnat några
större resurser åt att utvärdera stödet från ett brukarperspektiv (läs mottagare). En sådan utvärdering borde bl.a.
omfatta en undersökning av bilstödets betydelse för den
funktionshindrades livskvalitet. Utvärderingsinsatserna

från RFV har främst varit inriktade påjuridiska och ekono-

1988 - 96 (källa Loman, 1996)

Period

1988*

i

1989

I

Beviljade

Avslag

Totalt

% avslag

2290

273

2563

-

5534

3559

9093

39

1990

2492

2 150

4642

46

1991

1927

1517

3444

44

1992

1908

1267

3175

40

1993

1892

1338

3230

41

1994

1603

1200

2803

43

1995

1829

122 1

3050

40

1996* *

2223

923

3146

-

21698

13448

35146

Summa
*) 4:e kvartalet

**) t.o.m. september

Antalet utbetalade bilstöd nådde en topp 1989 för att
därefter sjunka fram till 1994 när det var som lägst. Förnyat
bilstöd kan sökas efter 7 är varför man förväntade sig en

kraftig ökning under 1995. Ökningen uteblev vilket kan
bero på att man inte byter bil i den omfattning som man
gjort tidigare. Generellt har bilarna på de svenska vägarna

blivit äldre och passerade under 1996 en genomsnittlig

miska aspekter på bilstödsärenden.

ålder av 10 år (Loman, 1996, Bilindustriföreningen, 1997).

6.3.2

skall vara klar med en rapport i mars 1998. Man avser även

Det nuvarande bilstödet

Personkretsen som omfattas av det nuvarande stödet består
av 5 olika grupper:
I. Funktionshindrade under 65 år och som är beroende av
bil för att arbeta eller studera
2. Funktionshindrade under 65 år och som slutat arbeta och
har förtidspension eller sjukbidrag
3. Övriga funktionshindrade i åldern 18 - 49 år.

VTI
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RFV håller för närvarande på att utvärdera bilstödet och
att analysera skillnaderna i avslagsfrekvens mellan olika
kassor eftersom det förekommer vissa skillnader. Totala
avslagsfrekvensen har varierat mellan 39 och 46% mellan
1988 - 96 men skillnaderna mellan de olika kassorna har
varit mycket större. Det minskade antalet beviljade bilstöd
under de senaste åren har medfört att RFV inte har utnyttjat

beviljade anslag. Detta har in sin tur lett till ansatser att
skära ner anslagen. Innan man beslutar om nedskärningar
31

borde man undersöka orsakerna till att antalet beviljade
bilstöd har minskat. Man skulle också kunna prova en gene-

rösare hållning vid prövning av ansökningar om bilstöd och
även undersöka om det finns utrymme att genomföra de
reformer som föreslogs i Rätten till ratten (SOU, 1994).

Tabell 5 visar de totala kostnaderna för bilstödet under
perioden 1988- 10-01- 1996-09-30. Resurserna till bilstödet håller nu på att minska. I vårbudgeten 1997 drogs
mer än 100 miljoner kronor in av bilstödet och det ham-

nade då på 214 miljoner. Regeringen har satt ett tak för
bilstödet som 1998 är 203 miljoner och beräknat taket för

år 1999 till 73 miljoner och år 2000 till 93 miljoner (Socialdepartementet). Senare under 1998 har man avsatt ytterligare 100 miljoner för 1999. Samtidigt säger man att både
bilstödets konstruktion och nivå skall utredas. DHR med
flera anser att det finns en risk att bilstödet håller på att
urholkas (Förbundsordförande Birgitta Andersson, DHR).

Uppgifter om hur bidraget fördelat sig för hela peri-

oden 1988 - 96 saknas. Ett förslag till reformerat bilstöd
lades fram 1994 (SOU, 1994) vilket innehöll en rad förslag

till förändringar av bilstödet bl.a. en utökning av personkretsen och krav på kvalité, kompetens och ackreditering
av anpassare. Förslaget, som skulle innebära ökade kostnader för staten, lades i byrålådan utan åtgärd.

6.3.4

Utbildningsbidrag

Försäkringskassan kan också lämna ett utbildningsbidrag
för körkortsutbildning till personer under 65 år. Det är
dock sällsynt att detta beviljas. För att bidraget skall betalas
ut så krävs det att utbildningen kan ses som en arbetsmark-

nadsåtgärd, det vill säga utbildningen skall leda till någon
form av arbete. Under perioden oktober 1988 till och med
september 1989 betalade Försäkringskassan ut stöd på
drygt en halv miljon kronor som beskrivs som övriga kostnader och i dessa ingår utbildningsbidrag. Samma period

Tabell 5

Totala kostnader för bilstödet

År
1988-10-01-12-31
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 till 09-31
Totalt

Kostnad (miljoner kronor)
_24
418
223
158
187
183
153
164
215
1725

95/96 uppgick motsvarande kostnader till ungefär 1,5 miljoner. Detta kan jämföras med kostnaderna för bilstödet
under samma perioder som 88/89 uppgick till 365 miljoner respektive 95/96 233 miljoner. Det vill säga utbild-

ningsstödet är mindre än 1% av bilstödet.

6.4

Utbildning och examination

I princip kan enryggmärgsskadad körkortsaspirant vända

och 92/93 var 78% stöd till förare (Grupp 1 - 4) (SOU,

sig till vilken trafikskola som helst. Det finns inga särskilda
krav på bilskollärare som utbildar elever med funktionshinder. Om Försäkringskassan skall lämna utbildningsbidrag så kommer utbildningsuppdraget att läggas ut efter
anbudsförfarande. Alla trafikskolor tar naturligtvis inte
emot elever med funktionshinder dels beroende på att de
flesta inte har tillgång till lämplig övningsbil men även på
grund av att de inte har tillräcklig kunskap. Det finns några
rehabiliteringscentra som kan erbjuda både körkortsutbildning i internatform och i vissa fall även ombygg-

1994) (se avsnitt 6.3.2 för en beskrivning av grupperna).

nation t.ex. i Vejbystrand och Ljungskile. Detta sker i sam-

I RFV:s rapport (Loman, 1996) finns ingen redovisning
av hur stöden harfördelat sig över de olika formerna. Den
offentliga utredningen Rätten till ratten (SOU, 1994) ger

en viss ledning. Av de beviljade bilstöden mellan 1988/89

arbete med någon trafikskola och bilanpassare. Man har

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3

52% (föraranpassningar)
2% (föraranpassningar)
23% (föraranpassningar)

Grupp 4
Grupp 5

1% (föraranpassningar)
22% (ej föraranpassningar)

De totala kostnaderna under perioden 1988/89 - 92/

93 för bilstödet fördelade sig över de olika typerna av bidrag enligt följande:
1. Grundbidrag
2. Anskaffningsbidrag
3. Anpassningsbidrag
Totalt

616 miljoner (55%)
175 miljoner (16%)
317 miljoner (29%)
1108 miljoner

dock inte egna körskollärare eller egen verkstad. Ett undantag är AmuGruppen i Hedemora.

I samband med utbildning och träning kan det förekomma att Vägverkets trañkinspektör besöker eleven för
att se hur det går. Eleven kör så småningom upp varvid en
erfaren trafikinspektör särskilt kontrollerar kritiska
moment för just den aktuella typen av funktionshinder.

Men det är långt ifrån alla trafikinspektörer som har tillräcklig kunskap om funktionshindrade. Det är inte nödvändigt att eleven kör upp i den bil som han/hon senare
kommer att köra med själv. Det innebär att den funktionshindrade föraren aldrig nödvändigtvis kommer att testas
med just den anpassning som han/hon sedan kommer att

köra med själv. Den anpassade bilen registreringsbesiktigas

(källa(SOU, 1994)
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Informationsutbyte mellan
inblandade parter
Mycket information om den ryggmärgsskadade individen
samlas hos de olika instansema under vägen fram till körkort. Tyvärr är inte informationsutbytet mellan de inblandade parterna vad det borde vara. På sjukhuset görs ett antal
tester för att man skall kunna fastställa funktionsnedsättningens omfattning, arbetsterapeuter gör bedömningar,

Försäkringskassan gör också bedömningar och fattar beslut, vid körskolan förs ofta körjournaler och så vidare.
Men tyvärr görs ingen samlad bedömning av individen. Det
verkar fmnas en önskan hos främst utbildare och anpassare
om en bättre kommunikation med den medicinska expertisen. En intressant möjlighet skulle vara att bygga upp en
typ av kompetenscentra som finns i t.ex. England (se

1.

p-.a

avsnitt 9).

(Darnbrough & Kinrade, 1997) som vänder sig till funk-

tionshindrade som redan kör bil eller som vill göra det.
Boken innehåller bl.a. följande rubriker:

Förutom ett behov av informationsutbyte om den enskilda eleven så finns det också ett behov av att sprida kunskaper och utbyta tankar mellan olika yrkesgrupper som
arbetar med funktionshinder och bilkörning. I Norden
förekommer ett visst informationsutbyte mellan framför
allt utbildare och anpassare genom NAH:s (Nordiska
Arbetsgruppen för Handikappanpassade bilar) försorg. Det

Assessment and learning to drive (Testning och
utbildning)

pposøsheww

6.5

prova på ny tekniska hjälpmedel. I Sverige finns inget
liknande evenemang av samma omfattning. Det finns dock
en mässa som täcker alla former av anpassningshjälpmedel
som kallas Hj ultorget som arrangeras i Göteborg eller
Stockholm. Här kan man även finna olika bilanpassningar.
I England ges det ut ett omfattande informationsmaterial bl.a. i form av en bok Motoring and Mobility

Driving tests (Förartester)

Driving licences (Körkortsfrågor)
Choosing your car (Välja bil)
Converting your car (Bilanpassningar)
Motoring with a wheelchair (Bilköming och rullstol)
Motoring accessories (Extra utrustning)
Financial matters (Finansiering)
On the road (På vägen)
. Organisations which can help (Organisationer som
kan hjälpa till)

0

vid bilprovningen men det finns inget särskilt besiktningsprotokoll för handikappanpassade fordon. Ofta är det bilanpassaren som tar bilen till bilprovningen. Om anpassningen är omfattande så krävs det ett lämplighetsbevis från
en trafikinspektör.

Som synes är det många frågor som berör körkortsutbildning, inköp av bil och bilanpassning. Man kan också
få information om olika centra som kan hjälpa till. Någon
liknade information finns tyvärr inte i Sverige.

har bildats av anpassare och utbildare för att sprida information om framförallt anpassningsprodukter och den tekniska
utvecklingen inom området men även andra ämnen brukar
tas upp vid de årliga mötena. Det förekommer naturligtvis
också ett informations- och kunskapsutbyte mellan medicinsk expertis på forskningskonferenser etc. men då är ofta
inte utbildare, anpassare och myndigheter representerade.

6.6 Körkort för funktionshindrade i Europa
'Rutiner för test, utbildning och examination av bilförare
med ñmktionshinder skiljer sig en hel del mellan olika EU
länder. Även kraven på föraren och vilka typer av anpassningar som man tillåter skiljer sig också mellan länderna.
Sen ett år tillbaka(1997) pågår ett tvåårigt Europeisk
projekt kallat INCA med stöd från DG VII (Transport).
Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar
för gemensamma regler inom Europa för tester, krav och
bedömningsrutiner för funktionshindrade bilförare. Man
arbetar för att ställa upp riktlinjer för hur man skall på ett

I England genomförs vartannat år den så kallade

enhetligt sätt kunna utvärdera om en funktionshindrad

Mobility Roadshow vilken anordnas av Department of

hålls i Crowthorne utanför London och är en av Europas
största utställning med speciell inriktning på handikappanpassning av fordon. En liknande utställning av samma
storlek hålls också i Düsseldorf vartannat är (tyvärr samma
år som den i England). Båda utställningama vänder sig till

förare i sin anpassade bil ges samma förutsättningar att
köra säkert som icke-funktionshindrade förare. Det vill
säga man vill bedöma föraren tillsammans med det anpassade fordonet. Projektet leds av TNO Road-Vehicles
Research Institute i Delft, Holland. I projektet deltar
förutom Holland, Belgien, Tyskland Italien och Storbritannien. Man håller på att skriva en rapport som ger en
översikt över de rutiner som tillämpas idag. Tyvärr finns

så väl funktionshindrade som olika yrkesgrupper som

ännu inga rapporter tillgängliga från projektet.

förekommer att även arbetsterapeuter, läkare, forskare och

myndigheter deltar vid de möten som NAH anordnar med
jämna mellanrum. På europeisk nivå finns en intresseorganisation kallad EMG (European Mobility Group) som

Transport (DOT), Automobile Association (AA), och
Transport Research Laboratory (TRL). Mobility Roadshow

arbetar inom området. Här finns möjligheter att se och
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7

Fordonsanpassningar
ekonomiskt möjligt (bilstödet räcker inte till för en stor

Handikappanpassning av fordon har en längre historia än
vad många tror (Koppa, 1990). Som så mycket annat kom
de första initiativen från USA men även Tyskland var tidigt
ute. Redan efter första världskriget började man i USA att
bygga om bilar för hemvändande krigsveteraner med amputerade ben. Den då så populära T-Forden utrustades med
en anpassad handkontroll för gas och broms. Faktum var
att bilen hade en handgas i originalutförande. Bilen hade
dessutom ingen riktig växellåda utan man kunde bara välja
mellan halv eller helfart med en pedal. T-Forden var på sätt
och vis en ideal bil att handikappanpassa för personer med
enklare rörelsehinder. 193 5 fick USA:s president Franklin
D Roosevelt en Ford Phaeton som utrustades med handaggregat för gas och bromskontroll. Han körde dock aldrig
själv bilen. Men det var inte förrän efter andra världskriget
som det uppstod ett uttalat behov av anpassade bilar.
Historiskt sett kan man notera att de första bilanpassningarna gjordes för lättare fysiska funktionshinder men
varefter kunskapen ökade så gav man sig på svårare och mer
omfattande funktionshinder. Med tiden har man också
kommit att mer och mer intressera sig för mer komplexa
psyko-motoriska, perceptuella och mentala funktionsnedsättningar. Anpassningen kommer då också att omfatta
utbildningsfrågor och andra typer av designfrågor som
berör mera komplicerade aspekter av samspelet mellan
förare och fordon än bara de rent fysiska.
Handikappinstitutet (HI) hade en viktig roll i Sverige
när det gällde att introducera handikappanpassade fordon.
HI importerade tidigt (1979) en, anpassad van från USA och
såg till att tekniken och kunskapen även nådde Sverige.
Samma år gjorde Peter Amberg vid VTI m.fl. en studieresa
till USA och besökte 15 olika institut som arbetade med
att handikappanpassa fordon (Arnberg, Lundblad &
Ottosson, 1979). AmuGruppen hjälpte HI att tidigt utvärdera avancerade ombyggnationer. HI har sj älva bedrivit en
viss utveckling av hjälpmedel för anpassningar och har en

Detta är stora krav och troligtvis är det väldigt få anpassningar som uppfyller alla krav, mer om detta senare. Till
de krav som Koppa har ställt upp så kan man också lägga
en rad krav som inte direkt har med körningen att göra men
som kan vara helt avgörande för att en ryggmärgsskadad
person skall kunna köra bil. Som tidigare har nämnts
(avsnitt 3 .2) så kan en ryggmärgsskadad person få problem

egen verkstad som kan utföra anpassningar. Tyvärr har inte
HI kommit att spela den roll som opartisk rådgivare och

med att klara av varma och kalla klimat, dels på grund av
den nedsatta rörelsefönnågan men sj älva skadan kan också

testare som skulle ha varit önskvärt.
Den tekniska utveckling som skett på fordonssidan

direkt påverka temperaturregleringen i kroppen. Detta
medför att det kan vara nödvändigt att installera en bensindriven defrosteranläggning om det inte finns tillgång till

sedan T-Forden har inneburit både för och nackdelar med

avseende på handikappanpassningar. Till fördelarna hör
automatväxel, servostryrning, servobroms, elektriska
backspeglar, fönsterhissar etc. men det finns även nackdelar. Bilarna har blivit mindre och svårare att ta sig i och
ur men också att få plats med anpassningar på förarplatsen.

bil) eller ens önskvärt (alla vill inte skylta med sitt
funktionshinder).

7.1

Krav på bilanpassningar för

ryggmärgsskadade
I de flesta länder finns inga detaljerade krav på fordonsanpassningar. Generellt kan man säga att tanken är att
anpassningen skall göras så att funktionshindret skall
kompenseras fullt ut men inte överkompenseras. Det vill
säga man skall inte bygga om mer än vad som krävs. Koppa
(1990) ställer upp följande generella krav på en anpassning:
l. Föraren skall kunna ta sig i och ur bilen utan hjälp.
2. Föraren skall utan hjälp kunna köra bilen under alla
förhållanden och kunnauppnå samma körförmåga som
en icke-funktionshindrad förare. Det vill säga föraren
skall själv kunna hantera alla ratt, reglage, knappar,
spakar etc. (primära och sekundära kontrollfunktioner,
se nedan) som behövs för att kunna köra bilen.

3.

Föraren skall ha samma kollisionssäkerhet som en
icke-funktionshindrad förare i en standardbil. Det vill
säga föraren skall sj älv kunna sätta på säkerhetsbälte,
förankra rullstolen vid behov, etc. och anpassningen
skall utformas så att föraren vid en eventuell kollision
inte löper större risk att skadas än vad en icke-funktionshindrad förare gör i en bil som inte är ombyggd.

uppvärmt garage. Inte bara själva klimatet vintertid kan

ställa till problem utan även igenisade rutor kan ställa till
problem för den som är rullstolsburen. Service och underhåll av bilen kan också vara ett problem. Det blir allt mer
ovanligt med bemannade bensinstationer och även om

stationen är bemannad så kan det vara angeläget att se till

Dagens bilar är mer komplicerade och därmed svårare att
bygga om. Även om det i många fall skulle vara fördelaktigt

att föraren har möjlighet att påkalla uppmärksamhet, helt

med en större bil typ van så är det inte alltid vare sig

utan att behöva stiga ur bilen. Som framgår av dessa krav
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så är det viktigt att man bedömer hela situationen och under
olika betingelser när man bestämmer vilken anpassning en
limktionshindrad förare behöver ha.
I avsnitt 3 .2 nämndes begreppen primära och sekuna'a'ra kontrollfunktioner men de kanske behöver förklaras
lite närmare. Med primära kontrollfunktioner menas att
styra, gasa och bromsa fordonet. Det vill säga funktioner
som föraren måste ha kontroll över hela tiden och där det
krävs en snabb reaktionsförmåga för att behålla kontrollen.
Primära kontroller är också säkerhetskritiska. Sekundära
kontrollfunktioner är alla andra funktioner som på ett eller

annat sätt behövs för att köra t.eX. sätta på ljuset, 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.
När man ställer upp krav på anpassningar så har man
flera olika mål dels vill man först och främst att anpassningen skall vara användbar för den funktionshindrade, man
vill också uppnå en viss komfort för användaren (det skall
inte krävas en orimlig ansträngning för att kunna köra bilen)
och inte minst vill man uppfylla krav på säkerhet. Säkerhetskrav kan delas upp i dels aktiv säkerhet och dels
passiv säkerhet. Aktiv säkerhet handlar om krav på
funktion i syfte att undvika en
kollision medan passiv
säkerhet handlar om krav i syfte att minska konsekvenserna
av en kollision om den inträffar. Den passiva säkerheten
kan kontrolleras genom olika typer av krocktester (simu-

det för en ryggmärgsskadad och speciellt för dem med
bålinstabilitet vara svårt eller till och med omöjligt att hålla
kvar spaken i bakåtfört läge vid en kraftig inbromsning och
då kan bromsreaktionsförmågan försämras. Det borde i
detta fall vara bättre med en bromsspak som förs framåt
vilket till och med skulle kunna ge en bättre bromsförmåga.
I det här fallet blir det svårt att ställa upp några specifika
krav som skulle gällai alla enskilda fall. Det kommer att
dröja länge innan vi kan ställa upp krav som säkerställer
den aktiva säkerheten i anpassade bilar. Troligtvis kommer
man aldrig att kunna det. Vad man kan göra är att formulera
riktlinjer som kan ge stöd så att man undviker att göra
onödiga misstag.

7.2

Riktlinjer för anpassningar

Allmänt kan man konstatera att man bör försöka behålla
så mycket som möjligt av bilens originalutrustning som
möjligt. Hellre komplettera än ersätta. Tanken är att även
icke-funktionshindrade förare skall kunna använda bilen.
Det är inte alla familj er som har råd att ha två bilar. Detta
innebär att man t.ex. inte tar bort gas och bromspedaler utan

istället installerar mekaniska handkontroller som verkar
på pedalerna. När inte detta räcker får man övergå till
hydrauliska eller elektro-mekaniska eller om inte annat
fungerar rent elektriska control-by-wire system. Den

omfattande krockprover och olycksanalyser med icke
anpassade bilar som åtminstone delvis borde kunna

första åtgärden är oftast att man väljer en automatväxlad
bil, nästa prioritering handlar om bilens storlek, möjligheter att ta sig i och, ur lätt, därefter en bil med styrservo.
Alla dessa krav går att tillfredsställa genom att välja rätt
bil. Man vill också ha en bil som är rimligt lätt att bygga
om. I vissa komplicerade fall, speciellt för tetraplegiker,

användas för att formulera krav på anpassningar. I viss

kan det bli fråga om att göra förändringar i karossen tex.

omfattning har krocktester gjorts på anpassningskomponenter t.ex. stolsinfästningar. Säkerligen behövs det
mer specifik kunskap om funktionshindrade och anpassningar för att utforma detaljerade krav med avseende på den
passiva säkerheten. Att formulera krav på denaktiva säkerheten är betydligt svårare. För det första skall man ha klart
för sig att i stort settvarje anpassning är unik. En unik förare
med sin uppsättning förmågor och begränsningar, en unik
bil, och en unik anpassning som skall passa ihop. Vissa krav

höja tak eller sänka golv.
I Sverige finns det inga riktlinjer eller bestämmelser
som ger vägledning för bilanpassningar eller så är de
mycket generella och vaga. Vare sig Vägverket eller bilprovningen ger ut några riktlinjer för handikappanpassningar. Trots detta så har det utvecklats en viss praxis som
tillämpas av anpassare och Försäkringskassan .
I Norge har ett omfattande och unikt material tagits
fram av John Fulland vid det som då hette Rådet för

lerade eller verkliga). Det finns en lång erfarenhet från

på aktiv säkerhet kan man dock relativt enkelt ställa upp

tekniske tiltakfor funksjanshemmea'e (RTF) men som

och utvärdera t.ex. bromsreaktionsförmåga. Men det blir
genast mycket svårare när man skall ställa upp krav på hur
exempelvis en
enspaks handkontroll för gas och broms
skall fungera. Skall man bromsa genom att trycka spaken
framåt eller dra den bakåt. Det finns en ergonomisk princip
som kallas movement compatibility som säger att en
spakrörelse bör stämma överens med hur spakrörelsen
påverkar fordonet (Wickens, 1992 sid 329). Det vill säga
när man gasar så ökar rörelsen framåt och således bör man

numera heter SINTEF Unimea'. Materialet består bl.a. av
två pärmar med detaljerade måttuppgifter på olika bil-

gasa genom att spaken förs framåt och bromsa genom att

dra spaken bakåt. Men nu är det så att när man bromsar så
åker kroppen framåt i förhållande till fordonet och då kan
VTI
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modeller som är väsentliga vid anpassningar, ett häfte som

beskriver olika typer av hjälpmedel för att ta sig i och ur
bilen, ett häfte som beskriver olika typer av hjälpmedel
som kan användas när man anpassar primära och sekundära
kontrollfunktioner i bilen (SINTEF, 1991) och ett antal
marknadsöversikter över andra typer av hjälpmedel. Dessutom finns ett häfte kallat Retningslinj er for tilpassing
av bil , det vill säga riktlinjer för anpassningar (SINTEF,
1993). Detta material har framför allt använts av Försäk-

ringskassan i Norge vid bilstödärenden. Norge har haft en
35

mycket generös inställning när det har gällt att ge
ekonomiskt stöd till funktionshindrade bilförare. De
norska riktlinjerna tar upp aspekter på anpassningar som:
-

regler och krav för godkännande
bedömning och test av föraren

-

anpassning av sittställning och bälte

°

anpassningar av primära och sekundära kontroller
anpassningar för att komma i och ur bilen
anpassning av karossen
service

Dessa riktlinjer bygger till stor del på rekommendationer som tagits fram i England i ett samarbete mellan
Institution of Mechanical Engineers (IMECHE) och
Transport Research Laboratory (TRL) på uppdrag av
Department of Transport (DOT). Rekommendationerna
bygger dels på forskningsresultat (se t.ex. avsnitt 5.2.1)
men även på god designpraxis.
Till att börja med tar man upp generella aspekter på hur

baserad databas (Dangelmaier & (eds.), 1993) med
exempel på olika kategorier av hjälpmedel och där man kan
söka efter hjälpmedel för olika typer av funktionshinder,
enligt en klassificering som också utvecklades i projektet,
och hjälpmedel speciellt avsedda för olika delar i köruppgiften (se även avsnitt 5). Databasen finns tillgänglig
på Internet men tyvärr finns det sedan projektet avslutades
ingen som ansvarar för utveckling och underhåll av databasen.
7.3

Vanliga typer av anpassningar för ryggmärgsskadade
I ett tidigt arbete av Egli (1984) ges en rad olika rekommendationer för hur man skall prioritera olika anpassningsåtgärder. Tyvärr relaterar han inte de förslagna åtgärderna till olika typer av funktionshinder och dessutom har
det hänt mycket inom handikapptekniken sedan artikeln
skrevs. Murray-Lesslie (1992)
beskriver också olika
hjälpmedel för att bl.a. styra, gasa/bromsa, lägga i handbromsen men även hjälpmedel för att starta bilen och att

man anpassar kontrollorganen (dvs. reglage, spakar,

sätta på sig bältet. Inte heller Murray-Lesslie relaterar

knappar, rattar etc.) efter individens behov. Man tar upp krav
på krafter (se avsnitt 5.2.1) man anger kroppsmått som är
väsentliga för utformningen av förarplatsen: benlängd,
räckvidd, skulderhöj d, sitt- och knähöjd (för frigång), längd
och tjocklek på fingrar (för knappar och reglage). Man tar
också upp frågan om hur man kan se till att bilen blir
användbar för fler än bara den funktionshindrade. Man anger
krav på bromsförmåga. Till exempel för färdbroms skall
gälla att bilen kan stannas på kortare än 51 m (lastad eller

åtgärderna till olika funktionshinder.
Tachakra (1981) beskriver vilka anpassningar som krävs
för att paraplegiker respektive tetraplegiker skall kunna
köra bil. Båda grupperna bör först och främst ha en automatväxlad bil. Han menar att ett kombinerat gas/bromsreglage är att föredra även om ett sådant reglage kan med-

ej) från en hastighet av 80 km/h med en pedalkraft som inte
får överstiga 490 N. I vissa fall anger man tämligen

detaljerade krav t.ex. på fastsättningar etc. men i vissa fall
är man inte särskilt precis. Till exempel för joystick styrning säger man att det skall finnas ett reservsystem utan
att beskriva några krav på det. Vilka krav man bör ställa på
ett reservsystem är en fråga som ofta diskuteras bland
anpassare.
Vare sig de norska eller de engelska riktlinjerna berör
i någon större omfattning utformning och användandet av
den typ av IT-baserade hjälpmedel (s.k. Transportinforma-

tik) som börjar dyka upp på marknaden t.ex. adaptiva farthållare, antikollisionssystem, navigeringssystem etc. (se
även avsnitt 7.5) Det saknas allmänt riktlinjer för hur man

skall använda Transportinformatik för att ta hänsyn till
funktionshindrade även internationellt (Nicolle, Peters &
Vossen, 1994). Det tidigare omnämnda EU-proj ektet
TELAID gav*ut en rapport som omfattar över 500 olika

typer av hjälpmedel för handikappanpassning av fordon
(N aniopoulos & (eds.), 1992). I en senare rapport beskrivs
hur man skulle kunna använda Transportinformatik för att
åstadkomma bättre bilanpassningar (Naniopoulos & (eds.),

1993). Inom projektet utvecklades dessutom en PC-

36

föra vissa nackdelar; t.ex. kan det vara svårt att starta i en

uppförsbacke, reaktionstiden kan förlängas p. g.a. att man
måste föra spaken förbi ett neutral läge när man skall
bromsa. I dag finns det tekniska lösningar på dessa problem. Tachakra menar vidare att för tetraplegikerna skall
man använda den hand som är starkast och tillförlitligast
för att styra och den andra handen till gas- och bromskontroll. Man bör dessutom vara noga med att utvärdera
möjligheterna att ta sig i och ur bilen. Om det krävs så kan
det bli nödvändigt att låta föraren sitta i sin rullstol och
köra.
Mycket har hänt sedan Tachakra skrev sin artikel men i
grunden ställs man även idag inför samma problem. Det
går att rada upp en mängd olika tekniska hjälpmedel som
är relevanta för olika grader av funktionshinder hos ryggmärgsskadade men som har sagts tidigare bör man tänka
på att i stort sett varje anpassning är unik och måste tro-

ligtvis vara så för att man skall nå bästa resultat. I vissa fall
är de tekniska hj älpmedlen avancerade t.ex. joy-stick styrning men i andra fall kan det röra sig om små enkla men
väsentliga detalj er t.ex. glidskiva för att förflytta sig mellan
rullstol och förarsäte eller en snodd fastsatt i bildörren för
att föraren skall kunna stänga dörren. I tabell 6 ges en
översikt av hjälpmedel som kan vara aktuella för para- och
tetraplegiker. Listan är säkerligen inte komplett men den
ger en bild av vad som kan behövas.
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Tabell 6 Hjälpmedel för anpassning av förarplatsen till para- och tetraplegiker

Paraplegiker

Tetraplegiker

Automatväxel

Automataväxel

Handaggregat (gas/ broms)

Handaggregat (gas/ broms)

ev. Farthållare

ev. Farthållare

Anpassat styr- och bromsservo

Anpassat styr- och bromsservo

ev. Tekniska hjälpmedel för sekundära

Rattkula eller annat grepp på ratten

kontroller (Lex. blinkers, ljus, torkare)
ev. Hjälpmedel för att ta sig i och ur (t.ex.

Tekniska hjälpmedle för sekundära kontroller

svängbart säte, saxlyft)

(blinkers, ljus etc.)

ev. Klimatanläggning

Hjälpmedel för att använda
parkeringsbrpmsen

ev. Bensindriven defrosteranläggning

ev. Fällbar ellerjusterbar ratt för att underlätta
i- och urstigning

ev. Hjälpmedel för att lasta rullstol (Lex.

ev. Hjälpmedel för att ta sig i och ur t.ex.

takbox med lyft)

glidskiva, svängbart säte, saxlyft, osv.

ev. Larm/ mobiltelefon

ev. Elektriskt justerbart säte
ev. Extra stöd för bälen

ev. Hjälpmedel för att sätta på bälte
ev. Hjälpmedel för att lasta rullstol (Lex.
takbox med lyft)
ev. Klimatanläggning
ev. Bensindriven defrosteranläggning
ev. Extra speglar (speciellt vid nackstelhet)
ev. Backhjälpmedel (video, ultraljud etc.)
ev. Larm/ mobiltelefon

Om föraren kör sittande i rullstol
Hjälpmedel för att Öppna och stänga bildörren
Ramp/hiss för att kunna köra in med rullstol
Fixering av rullstol

7.3.1

Några vanliga hjälpmedel för att ta sig
i och ur

gift att ta sig i och ur bilen utan hjälp. Figur 5, 6 och 7 visar
på tre olika tekniker att ta sig i bilen med rullstol. Figur 5

För att man skall kunna ta sig i en bil från rullstol så krävs

och 6 skiljer sig åt med avseende på rullstolens konstruk-

det först och främst att dörren går att öppna så att man kan

tion, i figur 6 går själva sitsen att vika ihop och tar mindre
plats. Hur man än gör så ställer det krav på föraren. En
glidskiva av plast eller trä kan användas för att underlätta
förflyttningen.

komma intill med rullstolen. Att förflytta sigfrån rullstol
till förarsäte kan vara en tämligen enkel uppgift för en

paraplegiker med starka armar och inte alltför tung kropp.
Men för en tetraplegiker kan det vara en mycket svår uppVTI
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Figur 5 Hur man tar sig in i bilen från förarsidan med rullstol 1 (från Betjeningshjelpmidler i bil,
©SINTEF Unimed, Oslo)

Figur 6 Hur man tar sig in i bilen från förarsidan 2 OFrårz Betjeningshjelpmidler i bil,
©SINTEF Unimed, Oslo)
38

VTI

RAPPORT

426

l . .

.
..

EV

. -'

.
. . .. , - ,. .
_ . _ , . _ . - ."

.

_ .0

:

Figur 7 Hur man tar sig in i bilen från passagerarsidan Orrän Betjeningshjelpmidler i bil,
©SINTEF Unimed, Oslo)

För att föraren skall få bättre plats att ta sig i och ur så kan
man installera en uppfällbar ratt (se figur 9).
/I/,,

\\\\\\\\\6*

Om man inte är tillräckligt stark så kan man använda
olika hjälpmedel som svängbart och eventuellt utdragbart
säte eller en saxlyft för att få hjälp med att lyfta benen över
biltröskeln (se figur 8). I extrema fall kan man även använda
en lyftanordning för att ta sig i och ur bilen men detta är
ingen vanlig lösning.

/
Figur 9 Uppfällbar ratt Wån Betjeningshjelpmidler i
bil, ©SINTEF Unimed, Oslo)

Figur 8 Svängbart förarsäte för att underlätta i- och
urstigning Ofrån Betjeningshjelpmidler i bil, © SINTEF
Unimed, Oslo)
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7.3.2 Några vanliga hjälpmedel för styrning
En paraplegiker klarar oftast att styra med hjälp av en vanlig
ratt. Även många tetraplegiker kan klara det men ibland kan
det vara svårt för dem att greppa ratten och få tillräcklig
kraft och då kan man ta hjälp av olika typer av rattkulor eller
andra grepp som monteras på ratten (figur 10). Man brukar
kalla dessa för rattspinnare och greppet kan utformas individuellt efter förarens hand. I vissa fall kan man behöva
komplettera med någon form av fixering av handen med
hjälp av kardborreband eller på något annat sätt. Det finns
rattspinnare som är enkla att ta bort om den skulle vara i
vägen när en icke-funktionshindrad förare använder bilen.

tillverkare i främst Europa t.eX. SAHVA Auto i Danmark,
Guido-Simplex i Italien, DeLangstraat i Holland, Zavatsky
i Tyskland.
Man kan urskilja två typer av handaggregat; kombinerade gas/broms eller separat gas och broms. Båda har sina
för- och nackdelar. Fördelen med kombinerade är att det
bara är ett reglage vilket kan reducera reaktionstiden (förflyttningstiden) genom att man inte behöver byta reglage
men å andra sidan kan den tekniska lösningen vara så att
transportsträckan mellan gas- och bromsfunktion är så
lång att det ändå tar tid. Man kan också skilja på ratt eller
golvmonterade reglage. De rattmonterade har ofta fördelen
att föraren kan ha handen på ratten samtidigt som han/hon
kontrollerar gasreglaget (se figur ll).

Figur 10 Olika typer av rattspinnare äran Betjeningshjelpmidler i bil, © SINTEF Unimea', Oslo)

Figur 11 Rattmonterat handaggregat med separat
gas- och bromsspak Ofrån Beg'eningshjelpmia'ler i bil,
©SINTEF Um'mea', Oslo)

7.3.3

Några vanliga typer av handaggregat för
gas och broms

Handkontroller för gas och broms kallas ofta för handaggregat. Det finns en mängd olika typer och varianter. I
bland handlar det om helt unika system som bara byggs i
ett enda eller bara några få exemplar. Eftersom de funktionshindrade är närmast problemet så förekommer det
att tekniskt kunniga och intresserade personer med funktionshinder bygger egna handaggregat. Det kan bli bra och

säkra lösningar men det kan lika väl bli dåliga och trafikfarliga lösningar. Det räcker ofta inte med att bara vara
tekniskt intresserad och kunnig. Man måste också vara
insatt i hur kroppen fungerar och vad som kan hända vid en
incident eller olycka. Oftast använder man sig dock av
prefabricerade aggregat. Borås Elektromekaniska Verkstad
(BEV), AMU Gruppen och Handikappinstitutet är exempel
på inhemska tillverkare av handaggregat, men det finns

Den svarta pilen anger hur gasreglaget används och den
vita indikerar riktningen för bromsen. I dag finns en nyare

enspaksvariant av aggregatet vilket underlättar bromsningen och start i uppförsbacke då man behöver kontrollera
gas och broms samtidigt.
Figur 12 visar ett golvmonterat enspaksaggregat. Den

svarta och den vita pilen visar på samma sätt som i figur
ll riktningen för gas och broms. Man kan även tänka sig
omvänd funktion (gas framåt och broms bakåt) och det
finns inget som entydigt säger vilket som är bäst (se även

avsnitt 7.1).

många fler. Vissa anpassare importerar också aggregat från
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Gas

7.3.4 Andra typer av hjälpmedel
Det finns en rad olika reglage som föraren måste klara av
att hantera under färd. Föraren måste kunna signalera (ljud
och ljus), sätta på ljuset, skifta mellan hel- och halvljus,
sätta på blinkers, vindrutetorkare och -spolare, öppna och
stänga fönster, kontrollera klimatet, defroster, stolsvärrne

och så vidare. Det vill säga sekundära kontroller. Hit hör
också tex. radio och mobiltelefon även om man skulle
kunna säga att dessa bildar en tredje grupp som inte direkt

Figur 12 Golvmonterat handaggregat med kombinerad
gas- och bromsspak. Orrån Betjeningshjelpmidler i bil,
CCDSINTEF Unimed, Oslo)
Båda handaggregaten som visas i figur 11 och 12 är

ganska vanligt förekommande i Sverige. En nackdel med
många handreglage är att man inte kan växla hand för gaskontrollen som är en i stort sett kontinuerlig uppgift. Detta
problem kan man lösa med en så kallad gasring som består av enring monterad på ratten och med mindre radie
än ratten (se figur 13). Man trycker på ringen med antingen
höger eller vänster hand. Detta system är inte så vanligt i
Sverige. På figuren såär också bromsreglaget monterat på
ratten. Denna typ av handaggregat är inte helt problemfria.
Det kan vara svårt att i ett och samma reglage kontrollera

är nödvändiga för själva köruppgiften. Det gäller att reglagen sitter så att föraren när och kan kontrollera dem. Dessutom måste de ha en form som gör att de är användbara
vilket ofta innebär att de behöver vara lite större än originalreglagen men samtidigt får de inte sitta för nära så att det
finns risk att man kommer åt ett reglage av misstag. Ofta
är en ryggmärgsskadad förare redan ganska belastad med
allt som skall göras med händerna. Detta har medfört att
man sökt alternativa lösningar som rattmonterad fjärrkontroll, nackstöd med kontroller, röststyrda kontroller.
Figur 14 visar en enkel modifiering av blinkerspaken så att
den kan manövreras med både vänster och höger hand.

både fart och styrning. Tidigare versioner (mekaniska) av

gas- och bromsring fungerar inte tillsammans med krockkudde.

Figur 14 Modifzerat reglage för körriktningsvisare
äran Betjeningshjelpmidler i bil, @ SINTEF Unimed,
Oslo)

Figur 13 Gas och broms reglage monterat på ratten
ärån Betjenz'ngshjelpmidler i bil, © SINTEF Unimed,
Oslo)
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Om föraren har tillräcklig styrka och rörlighet i nacken
så kan man utnyttja huvud/nackrörelser för sekundära
kontroller. Strömbrytare för blinkers, ljus, vindrutetorkare
osv. kan då monteras in i nackstödet (figur 15). På så sätt
behöver föraren inte ta händerna från ratt och handaggregat. Antalet kontrollfunktioner som man kan placera i nackstödet är naturligtvis begränsat.
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höger , helljus osv. Föraren säger kommandot i en
mikrofon som kan vara monterad i bilen nära föraren eller
sitta fast på föraren. Det är viktigt att mikrofonen placeras
så att man undviker onödigt störlj ud från bilen eller
trafiken. Det finns två typer av röststyrda system, dels
användarberoende och dels användaroberoende eller
man skulle kunna säga generella.
Användarberoende system måste läras upp individuellt av varje förare. Det vill säga föraren får säga kommandona ett antal gånger för att skapa en mall som

Figur 15 Nackstöd med strömbrytare för att kontrollera
blinkers, ljus, vindrutetrokare etc. (från Betjeningshjelpmidler i bil, @ SINTEF Unimed, Oslo)

För att samla alla eller i varje fall de flesta sekundära
kontrollfunktioner och placera dem nära föraren så kan
man använda sig av en rattmonterad kontrolldosa (figur 16).

På marknaden finns ett IR-baserat system som utvecklats
av Brian Page Controls i England. Det påminner lite om
en vanlig fjärrkontroll men har större knappar. Som figur
16 visar kombinerar man denna kontroll med en rattspinnare.

systemet sedan kommer att använda för att känna igen
kommandona. Denna typ av system har fördelen att de blir
tillförlitliga och de kan dessutom tränas om om rösten
eventuellt skulle förändras vid t.ex. en förkylning. Nackdelen är att det tar tid att lära upp . Användaroberoende
system har redan från början en generell mall för en uppsättning kommandon. Detta gör att de kan användas direkt
utan att tränas. Problemet med dessa system är de är mindre
flexibla än de användarberoende och att risken är större att
kommandon feltolkas eller missas.
De första röststyrda systemen hade många brister och
funktionen var osäker men tekniken har utvecklats väsentligt och man har löst de flesta problemen idag och tillförlitligheten är god. Det finns även system som i de flesta

fall klarar av störljud från motor, radion och omgivande
trafik. Tidigare var detta ett allvarligt problem. Fördelen

med ett röststyrt system är att det är enkelt att lägga till
nya funktioner. Det krävs bara en omprogrammering. Det
finns system som klarar av upp till 50 funktioner. På marknaden fmns bl.a. ett system avsett för bilanpassningar som
heter Katalavox och tillverkas av den franska firman
Kempf. Röststyrning kan bara användas för sekundära
kontrollfunktioner och aldrig den primära kontrollen över
fordonet. Tekniken är inte tillräckligt säker och rösten
fungerar inte bra för kontinuerlig kontroll vilket krävs när
man skall styra bilen. Det finns dock företrädare som
menaratt de skulle kunna användas till alla kontrollfunktioner (Heron, 1989).
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Figur 16 Rattmonteradjja'rrkontroll kombinerad
med rattspinnare (från Betjeningshjelpmidler i bil,
©SINTEF Unimed, Oslo)

Det finns sedan ett antal år tillbaka rost- eller talstyrda
system som kan användas för sekundär kontrollfunktioner
(se figur 17). Denna teknik bygger på att föraren använder
ett antal kommandon för olika funktioner t.ex. blinka
42

Figur 17 Röststyrning av sekundära kontroller (från
Betjeningshjelpmidler i bil, CCD SINTEF Unimed, Oslo)
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Det finns ytterligare några aspekter på att använda röststyrda kontroller. Till att börja med kan man tänka sig att
det känns lite underligt för föraren att tala med bilen
speciellt om man har passagerare i bilen. Troligtvis
kommer föraren över detta om det visar sig att det fungerar
bra och att föraren litar på systemet. Den generella attityden till att prata med maskiner håller också på att förändras med tanke på den utveckling som sker inom data- och
telebranschen med avancerade telefonsvarare och andra
data- och teletj änster.
Det fmns en rad andra hjälpmedel som kan vara av betydelse för ryggmärgsskadade bilförare tex. fjärrkontroll
för att öppna och stänga bilen, backhjälpmedel (video,
ultraljud etc.), farthållare.

7.3.5

Att köra från rullstol

Om funktionshindret är så gravt att föraren måste köra
sittande i rullstolen så ställs man inför en rad problem (se
figur 18).

som finns att tillgå. Föraren måste också kunna öppna och
stänga dörren t.ex. med hjälp av en ijärrkontroll. Inne i bilen
skall det gå enkelt att köra in rullstolen i ett läge där den
kan fixeras. Det finns säkerhetskrav som reglerar rullstolsinfästningar för kollektiva färdmedel som utformades av
Transportrådet (Swedish Board ofTransport, 1989). Dessa
regler gäller egentligen för passagerare och inte förarsäten.
Det finns således inga krav som klart och entydigt reglerar
hur en förarrullstol skall vara infäst. Förutom kraven på

infästning bör man även ställa krav på att rullstolen skall
klara av kollisioner och inte kollapsar så att den skadar
föraren (se även avsnitt 7.4.3). I de här fallen handlar det

om elektriska rullstolar vilket gör att de blir tunga och då
måste både stol, kaross och infästningsdetaljer dimensioneras så att de klarar av enkollision. Sådana avancerade
ombyggnationer utförs av AMU Gruppen, BERAM Autoadapt och Permobil men det görs bara ett fåtal årligen i
Sverige.
7.3.6 Styrning med styrspak ellerjoystick
Om en ryggmärgsskadad förare måste sitta i rullstol och
köra bilen är det också troligt att han/hon inte kan använda
ratten för att styra. Man kan då i princip tänka sig två typer
av spaksystem antingen en separat spak för styrning och
en för gas/broms (figur 19) men också en kombination
med bara en spak s.k. 4-vägs-joystick (figur 20). Det finns
några olika tekniska lösningar som kan komma ifråga.
Antingen hydrauliskt, pneumatiskt, elektriskt eller någon
form av kombination av dessa (hybridsystem).Helt mekaniska system förekommer inte.
Hydrauliska system har fördelen att de kan ge föraren
viktig återkoppling, på samma sätt som mekaniska system
gör. Detta kan vara viktigt när det gäller styrningen. Motkrafter och vibrationer i spaken kan ge föraren en bättre
kontroll över fordonet. Ett hydrauliskt system fungerar
genom att man använder en vätska (olj a) som utsätts för

Figur 18 Att köra från rullstol (från Betjeningshjelp-

tryck med hjälp av en kolv. Via ett slutet rörsystem påverkar
vätskan en annan kolv och man får en överföring av en
mekanisk rörelse. Genom att använda olika stora kolvar så
kan man antingen förstärka eller förminska en kraft. Denna
princip använder man sig av i en vanlig hydraulisk dom-

midler i bil, @ SINTEF Unimed, Oslo)

kraft. Med ett hydrauliskt system kan man således placera

Att man tar till en sådan lösning beror oftast på att
kraften inte räcker till för att den funktionshindrade skall
kunna ta sig ur rullstolen och till förarsätet. Valet blir oftast
då att man använder en större bil typ van. Denna kan
behövas byggas om så att det finns plats för förare och

en styrspak där det är bäst och sedan kan man, förstärka den

rullstol. Det kan bli nödvändigt att sänka golvet eller höja
taket. Detta måste göras så att hållfastheten i fordonet inte

försämras. Man installerar också en lyftanordning eller en

kraft som är lämplig för föraren så att den räcker till för

att styra bilen. Räcker inte detta kan man använda sig av
servo för att ytterligare minska kraven på styrkraft. I och
med att det inte finns någon mekanisk koppling till bilens
originalstyrsystem så ställs det krav på reserv kapacitet.
Det får inte vara så att föraren inte längre kan styra om det
skulle uppstå en läcka i hydraulsystemet. Ett hydrauliskt

Rapporterna Hjelpemidler for adkomst bil (SINTEF,

system ställer alltså krav på reservkapacitet. Kraften som
servot utnyttjar kommer ofta från bilens motor och då

1992a) och Seter, belter og rullstolfester (SINTEF,
1992b) beskriver utförligt vilka olika typer av hjälpmedel

måste det finnas antingen reservkapacitet eller ett reservsystem som träder in om något händer. Det som här sagts

ramp för att det skall gå att köra in med rullstolen.
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om hydrauliska system gäller också för pneumatiska (luft)
system.

Rent elektriska system kallas ofta för control-bywire system. Här har man helt och hållet klippt av den
direkta förbindelsen mellan spaken och styrningen. Det
finns alltså ingen direkt återkoppling till spaken i form av
motkrafter. Hur detta påverkar förmågan att styra är inte
helt klart. Här finns det behov av ytterligare forskningsinsatser. Att det fungerar kan man konstatera eftersom det
finns ett antal sådana här fordon på våra vägar även i
Sverige. De första kom redan under 70-talet (Arnberg,
Lundblad & Ottosson, 1979 och Koppa, 1990). I flera
europeiska länder (tex. Schweiz och Danmark) är det inte
tillåtet att köra med joy-stick kontrollerade bilar (se även

åka. Man brukar låta ratten vara kvar inte bara för att bilen
skall kunna köras utan spak utan också för att ge (visuell)
återkoppling till föraren att något händer när spaken förs
åt sidan.
Figur 20 visar ett 4-vägs system. Spaken sitter då oftast
till höger om föraren. Det krävs mycket små krafter för
att kontrollera bilen men det gör det också svårt och kräver

träning. Det är lätt för en ovan förare att tai alltför mycket.

avsnitt 7.4).

Inom flyget finns det en lång erfarenhet av spakstyming.
En flygande farkost har jämfört med bilen ytterligare två
frihetsgrader när det gäller att styra. Därför har det varit
naturligt att redan från början utnyttja möjligheterna hos
en fyrvägs styrspak. Däremot är det ganska nyligen som
man har börjat tillämpa steer-by-wire tekniken och det
har inte varit utan problem. Även här är man inte helt klar
på vilken återkoppling som man bör ge till föraren för att
få bästa styrförmåga. Idag pågår forsknings- och utvecklingsarbete inom bilindustrin för att utveckla control-bywire tekniken men så vitt känt har man inte tagit vara på

den erfarenhet som finns inom handikappområdet. Det är
intressant att notera att SAAB Automobil för några år sedan
tog fram en spakstyrd bil som visades offentligt men den
kom aldrig i produktion. Utvecklingen avbröts tyvärr och
bilen ställdes undan. Bilanpassare som fick tillfälle att
prova SAAB bilen lovordade den.

Figur 20 4-vags kontroll system där gas, broms och
styrning kontrolleras med en spak Ofrån Betjeningshjelpmia'ler i bil, © SINTEF Unimea', Oslo)

7.4

Standarder, säkerhetskrav och
bilbesiktning

Det finns en rad olika krav, normer och standarder som

reglerar hur våra bilar skall vara utformade tex. ECE, EEC,

'77:

ISO, DIN, SAE. Syftet med standarder är att försäkra sig

om viss säkerhet och kvalité men standarder berör även
aspekter som användbarhet, service och livslängd. Men när
det gäller handikappanpassningar så saknas det mycket
(Koppa, 1990 och Veenbaas & Brekelmans, 1996). Det
finns några standardiseringsorganisationer som har gett ut
dokument som är av intresse för handikappanpassningar
(tabell 7).

Figur 19 Spa/(styrd bil med separat gas/bromskontroll
(ej utritat) från Betjeningshjelpmia'ler i bil, © SINTEF
Unimea', Oslo)

Figur 19 visar principen för en spakstyrd bil med
separat kontroll för gas och broms. Gas- och bromsreglage
är dock inte utritade. Det är vanligt att styrspaken sitter till
höger och gas/broms reglaget till vänster. Styrning sker

genom att man för spaken åt det håll man vill att bilen skall
44
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Tabell 7 Europeiska standarder som är tillämpliga vid bilarzpassningar äran Veerzbaas

& Brekelmans, 1996)

Beskrivning

Existerande standarder

Kommentarer

Generellt

EEC 74/60 ECE 21

Inre detaljer i

EEC 89/336

Elektromagnetisk kompatibilitet
saknas

EEC 71/320, ECE 13

Bromsdetaljer

passagerarutrymmet

Modifierad växellåda

" Modifierad koppling
Modiñerad broms

EEC 35
EEC 74/297,ECE12

saknas

Modifierat gasreglage

EEC 35
EEC 74/297 , ECE 12

Modiñerad styrning

EEC 70/311, ECE 79

Placering av pedaler
Krav på styranordning vid
kollision
Placering av pedaler
Krav på styranordning vid
kollision
Styranordning för motorfordon

EEC 74 /297, ECE12

Krav på styranordning vid

och lastbilar
kollision

Modiñerade sekundära
kontroller

EEC 76 /756 , ECE 48

Belysning

EEC 78 /317
EEC 78 / 318

Defroster

EEC 78 /548

Modifierat förarsäte

Rullstolsinfästning
Rullstol
Rullstolsförvaring
Rullstolslyftt
Hjälpmedel för att ta sig i och
ur bilen
Modifiering av dörrar och
dörröppningar
Skydd för rullstolsanvändare

Vindrutetorkare och
spolanordning

Värmesystem för passageraroch förarutrymrne
Sikt

EEC 77 / 649
ISO 4040

Placering av kontroller,

ISO 4513

Sikt- (eyelipses) förarens

ISO 3958
EEC 71/ 127
EEC 77/649, ISO 6549
ISO 4513, ISO 6549
ISO CD 10542
ISO WD 7176-19
Saknas
Saknas
Saknas

indikatorer och information

ögonposition

Räckvidder för föraren
Bakåtsikt

Sikt

Position av ögon och H-punkt*
Kollisionskrav
Kollisionskrav

DIN 13249
DIN 75 078

* H-punkten definieras som den punkt .... ..H-punkten används när man skall ställa upp sitt-,
utrymmes- och räckviddskrav på förarplatsen
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Koppa (1990) menar att det främst är SAE (Society of
Automotive Engineers) som i USA har tagit upp frågan. Det
finns en underkommitté (Adaptive Devices Standards

t.eX. BEV (Borås Elektromekaniska Verkstad) som tillverkar och saluför anpassningsdetalj er för bilar och SAAB
samt Guido-Simplex (en italiensk anpassningstillverkare)

Committee) till SAE, Committee on Human Factors, som

och Fiat. Även Toyota har samarbete med tillverkare av

arbetar med frågor om anpassningar. Det finns 5 olika

bilanpassningar. Fiat har också visat på ett ökat generellt
intresse för trafikanter med funktionshinder och man har
startat ett särskilt program kallat Fiat Autonomy med
inriktning på att göra transportprodukter mer tillgängliga
för alla. Även om biltillverkaren godkänner att anpassningsutrustning installeras så är tillverkaren och anpassaren
ansvariga för de produkter som sätts in i bilen. Man kan
också tänka sig att olika anpassningssystem blir typgodkända för installation i olika bilmodeller. Idag kan bara

arbetsgrupper l. Mekaniska styrsystem, 2. Servosystem,

3. Ombyggnationer (kaross), 4. Fastsättning av rullstolar,
och 5. Rullstolslyft. Det finns ett SAE dokument som
behandlar rekommendationer för handkontroller (SAE
J1903). Som synes så är SAEs arbete långt ifrån täckande.
Det finns t.eX. ingen grupp som arbetar med mer avancerade system. Koppas artikel har några år på nacken och
det är oklart vad som pågår idag. Men inget tyder på någon
större aktivitet.
Mycket av intresset när det gäller handikappfrågor i

USA på senare tid har rört sig om ADA (The Americans
With Disability Act) och vad den har haft för betydelse
(Augustsson, 1995). ADA blev lag 1990 och innebär att
funktionshindrade har samma rättigheter att kunna delta i
samhällslivet. ADA omfattar både den privata och den
offentliga sektorn. ADA ställer krav på att tex. transporter
och byggnader skall vara tillgängliga även för personer med
funktionshinder. ADA har i grunden förändrat det amerikanska samhället och enligt Augustsson (1995) så kan man
märka det överallt i samhället. Han menar att USA är utan

tvekan det mest tillgängliga landet i världen för ñmktionshindrade. Framförallt märks förändringen i hotell, skolor,
offentliga byggnader, restauranger och så vidare. När det

gäller kollektiva färdmedel så håller de på att bli mer tillgänglig men det återstår en del att göra. Vilken betydelse
ADA har haft när det gäller förändrade möjligheter att få
tillgång till eget anpassat fordon för funktionshindrade
berörs inte i Augustssons rapport.

Veenbaas och Brekelmans har i en rapport tagit upp
frågan om standarder från ett europeiskt perspektiv
(Veenbaas & Brekelmans, 1996). Först och främst tar man

upp frågan om ansvar. Det finns två parter som kan ställas
till ansvar vid en eventuell olycka biltillverkaren och anpassaren. Ett sätt att i möjligaste mån undvika problem vid
skadeståndskrav är att biltillverkaren ger sitt tillstånd om
vilken anpassning som får installeras och hur det skall
göras för att uppfylla biltillverkarens krav på säkerhet.
Detta tillvägagångssätt används av fler och fler tillverkare

46

biltillverkaren söka om sådant typgodkännande, men det i

skulle vara bättre om även tillverkaren av anpassningssystem tillsammans med biltillverkaren kunde söka typgodkännande enligt Veenbaas och Brekelmans. I rapporten
tar man upp några EEC/ECE bestämmelser som är tillämpliga (se tabell 7).

7.4.1

Direktiv för anpassning av styrningen

Generella krav på styrfunktionen (för icke anpassade
fordon) ges av 70/311/EEC och säger att det med intakt
system skall krävas max 150 N för en radie på 12 m med
en hastighet av 10 km/h under 4 5. Om det uppstår ett fel
så gäller kravet max 300 N för en radie av 20 m med
samma hastighet och under samma tid. Om bilen styrs med
någon form av spaksystemkrävs det samma styrfunktion
även vid sevobortfall. Detta innebär att det måste finnas ett
reservsystem. Enligt EEC direktiven är inte joy-stickstyrning tillåtet idag. Däremot tillåter man hydrauliska och
mekaniska styrsystem.
7.4.2 Direktiv för anpassning av bromssystem
Enligt 71/320/EEC skiljer man mellan tre olika bromsfunktioner i bilar:
1. Färdbroms
2. Reservbroms som skall fungera då det blir fel på färdbromsen (två kretssystem)

3. Parkeringsbroms
Tabell 8 beskriver gällande EEC-krav vilka också gäller för Sverige.
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Tabell 8 Krav på minimum bromsfunktion Ofrån 71/320/EEC)
Hastighet V
(km/h)

Färdbroms

utan motor
Färdbroms
med motor

80
<160 80% av Vmax

Stoppsträcka

(m/sz)

(hand)

(N)

(N)

5,8

500

O,1V+V2/ 130

5

500

80

O,1V+2V2/150

2,9

500

Restbroms
(vid trans-

80

0, l V+100/30V2/150
(belastad)

1,7

700

O,1V+100/25V2/150

1,5

700

Direktiven anger också krav på att det måste finnas
minst två bromsreglage och att färdbromsen måste vara
skild från parkeringsbromsen.

Krav på rullstolar och infästningar

Det finns inga entydiga och klara krav som reglerar utformningen av rullstolar som förarstolar och hur de skall vara
förankrade. Det pågår dock arbete på flera håll för att man
skall komma fram till allmänt accepterade krav och mätmetoder. Det är framförallt ISO och ANSI/RESNA som
arbetar med dessa frågor. ANSI/RESNA skall komma med
en rapport som tar upp kraven på rullstolar i motorfordon
under hösten 1997. Det finns en ISO-standard (ISO CD

10542) (CD = Committed Draft) för rullstolsinfästningar
som är ute på omröstning (1997). Denna standard innebär
att infästningen skall klara av hålla fast en rullstol som
vägen 85 kg och med en last på 75 kg (docka) vid en belastning på 20g vid 48km/h. Det finns också ett ISO förslag
(ISO WD 7176-19) (WD = Working Draft) som ställer

krav på rullstolens konstruktion. Kraven som anges i förslaget innebär att en rullstol som väger 85 kg och har en
last av 75 kg skall tåla en belastning av 20 g vid 48 km/h
eller i varje fall kollapsa på ett sätt så att den inte skadar
föraren. Vägverket håller just nu på att arbeta fram föreskrifter för rullstolar i motorfordon och där tar man också
upp frågan om krav på rullstolen som förarstol. Redan idag
finns det engelska rullstolar på marknaden som klarar av
de kommande ISO kraven.
7.4.4 Bilbesiktning
I Sverige saknas i stort sett rutiner som beskriver hur handikappanpassade fordon skall testas vid en bilbesiktning. I
grunden gäller samma krav som för icke anpassade fordon.
Det vill säga gällande europeiska och nationella normer
fastställer kraven för besiktningen, men det finns mycket

få krav som speciellt avser handikappanpassningar. Vid
omfattande ombyggnationer krävs det en registrerings-
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besiktning. Det finns inget särskilt besiktningsprotokoll
för handikappanpassade fordon. Så vitt känt så finns det vare
sig nationella eller internationella några väl utarbetade
rutiner för besiktning av handikappanpassade fordon. Ett
förslag till besiktningsprotokoll har tagits fram i Norge av
SINTEF Unirned men det har inte kommit i bruk (SINTEF,

1993). Det borde vara av intresse att ta tillvara på och
vidareutveckla denna ansats i form av ett nordiskt samarbete. Vissa biltillverkare har, som tidigare nämnts, inlett

ett samarbete med tillverkare av anpassningsdetaljer i syfte
att underlätta ombyggnationer samt att säkerställa en viss
säkerhetsnivå hos handikappanpassade bilar.
7.4.5

Rutinerför att utvärdera anpassningar

Alla ansatser hittills har handlat om att bedöma föraren
eller fordonet men inte båda tillsammans. Som tidigare
nämnts är i princip varje anpassning och situation unik.
Därför borde man utvärdera hur förare och fordon fungerar
tillsammans. Man bör tillämpa ett systemperspektiv vid
utvärderingen. Det krävs troligtvis ett omfattande arbete
med att utforma riktlinjer för en sådan utvärdering. En
startpunkt borde vara att utgå från de bedömningskriterier
som trafikinspektörema använder vid körkortsprov och de
krav som ställs på fordonet vid besiktningen. Men dessa
behöver beskrivas och eventuellt kvantifleras (tex. krav på
att samtidigt kunna styra och bromsa under olika betingelser). Det är också viktigt att man inte enbart utgår från
direkta säkerhetskrav som att man klarar av en undanmanöver, utan även en bedömning av komforten kan vara

av betydelse för säkerheten på sikt. Det finns samband
mellan komfort och säkerhet även om de inte är helt klarlagda. Man bör också ta med i bedömningen att personer
med funktionshinder kan prestera olika bra från dag till dag.
För att ta ett exempel så kan man utforma ett bromsprov
som inte bara mäter bromssträcka eller alternativt bromreaktionstid. Man bör utforma provet så att man kan analysera olika faser vid en inbromsning. I avsnitt 5 .2.2 beskrevs
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hur reaktionsförrnåga kan delas upp i olika delar; percep-

ning Arena. Även utomlands sker det mycket inom detta
område. Det förekommer en mängd olika förkortningar
som det kan vara värt att nämna. I Europa använde man först
begreppet RTI (Road Transport Informatics) men på senare
tid har det blivit vanligare med ATT (Advanced Transport
Telematics). I USA talar man om ITS (Intelligent Transport
Systems) men även beteckningen IVHS (Intelligent
Vehicle-Highway System) förekommer.
Man kan lätt föreställa sig att det kan finnas många
tillämpningar som kan underlätta för bilförare med funk-

tion, beslut, motorik, uthållighet. Alla dessa förmågor kan

vara påverkade vid en ryggmärgsskada antingen direkt eller
indirekt. Uthållighet och motorik påverkas direkt av funktionsnedsättningen, men även perceptionen kan vara
påverkad genom nedsatt känsel. Anpassningen bör utformas så att den ger stöd där funktionen är sämst för att nå
en helhet som är så bra som möjligt. Med hjälp av enretardationsmätare skulle man kunna utforma ett bromstest som
skulle kunna ge värdefull information om hur väl förare
och fordon passar ihop . Bromsprovet borde också kombineras med en styruppgift eftersom kravet är att föraren

tionshinder, men man kan också inse att när man installerar

skall kunna styra även vid en inbromsning. Det krävs ytter-

nya tekniska system i bilen så finns risken också att kraven
på föraren ökar. För en ryggmärgsskadad bilförare som

ligare insatser inom detta område.

redan är hårt belastad av att bara köra bilen så kan det bli

7.5

problem. Här följer två exempel som vill visa på både föroch nackdelar med nya avancerade tekniska system i

Ny avancerad teknik i bilen - vad kan det

få för konsekvenser?

bilarna.

Vad menas med avancerad teknik? I det här fallet avses all
ny teknik i bilen som kan påverka förarens situation. Det
vill säga både transportinfonnatik och mer konventionell
teknik såsom ABS (Anti-Blocking System) bromsar,
krockkuddar etc. Vad menas med transportinformatik? Vad
detta samlingsbegrepp står för har beskrivits av Delegationen för Transporttelematik i den offentliga utredningen

Bättre trafik med väginfonnatik (SOU, 1996). Transportinformatik är en ny form av IT-baserade stödsystem för
trafiktillämpningar i syfte att förbättra säkerheten, öka
framkomligheten och minska den negativa miljöpåverkan
som trafiken åstadkommer. Delegationen tar upp 9 olika
tillämpningsområden: traflkstyming, trafikantinfonnation,
fordonsmanövrering, kontroll och säkerhet, kollektivtrafik, parkering, godstransporter och betalsystem. Av
dessa är det framförallt trafikantinformation, fordons-

manövrering, kontroll och säkerhet samt parkering som är
av intresse för ryggmärgsskadade bilförare. Tabell 9 innehåller några relevanta exempel på tillämpningar inom de
fyra områdena.
Delegationen tar särskilt upp handikappanpassning som
ett område där transportinformatik kan få betydelse (SOU,
1996, sid 62). Utvecklingen går snabbt och flera av de

Vi vet att fysisk trötthet är ett problem för att köra långa
sträckor. Det är ofta obekvämt och båda armarna utsätts för
statisk belastning. Många ryggmärgsskadade bilförare

skaffar sig farthållare för att göra det lite bekvämare. Den
typ av farthållare som finns idag klarar att hålla en konstant
fart som ställs in av föraren. Om man kör på en väg där det
finns annan trafik så innebär det att så fort man närmar sig
ett fordon som kör saktare så kan man bli tvungen koppla
ur farthållaren. Om man behöver göra detta ofta så låter
man efter att tag bli att koppla in den och farthållaren blir
inte den hjälp som den borde vara. Idag finns det så kallade
adaptiva farthållare som prototyper. De flesta biltillverkare har utvecklat egna system och de första kommersiella systemen kommer snart att finnas tillgängliga som
tillval. En adaptiv farthållare fungerar så att den kan anpassa
farten så att bilen håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon utan att föraren behöver ingripa. Detta
åstadkoms genom att bilen försetts med en avståndsmätare
i fronten på bilen. Man kan använda IR, laser eller radarteknik för detta. Föraren ställer således in en önskad
hastighet som farthållaren har som mål men om man
närmar sig en bil i samma körfält som kör saktare kommer
farthållaren att minska farten så att man inte kommer för

tillämpningar som nämns ovan finns åtminstone som proto-

nära. När det sedan finns tillfälle att köra om eller den

typer och testas bl.a. i Göteborg vid Vägverkets testanlägg-

framförvarande bilen svänger av och kusten är klar

Tabell 9 Olika tillämpningar av transportinformatik som är relevanta för funktionshindrade bilförare
Traflkantlnformatlon

48

Fordonsmanövrerlng

Kontroll och säkerhet

Parkering

Vägvisning

Adaptiva farthållare

Larm

Vägvisning till p-plats

Trafikinformation

Avståndshållning

Behörighetskontroll

Information

Digitala kartor

Elektroniska vägskyltar

Stöldkontroll

Bokningssystem

Navigering

Automatiserad körning

Elektroniska körkort

Manöverstöd vid
parkering
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kommer farthållaren att öka farten igen. Man kan också
tänka sig att utöka funktionen så att farthållaren klarar av
att stanna för rött ljus och sedan börja köra när det blir grönt
s.k. stop-and-go funktion. Ett dylikt system installerades
i VTIs körsimulator och 20 försökspersoner utan benfunktion fick köra en tio mil lång sträcka dels med och dels
utan farthållare. Det visade sig att framför allt den fysiska
belastningen var betydligt lägre med farthållaren och att
man litade på systemet och gärna skulle vilja ha en i sin
egen bil (Peters, 1996). Avancerade farthållare är således

system som kan underlätta och öka mobiliteten för ryggmärgsskadade bilförare. Trots detta kan man konstatera att
det krävs ytterligare insatser för att göra dessa farthållare
riktigt optimala att använda. Trots den förbättrade funktionen hos farthållaren i sig så är kontrollerna (knappar på
körriktningsvisaren) inte utformade för förare som kör
med handaggregat. Man skulle tex. kunna tänka sig någon
röststyrd kontrollfunktion för farthållaren.
Nu till ett mer problematiskt område nämligen krockkuddar och rattspinnare. En krockkudde i ratten håller på
att bli mer eller mindre standard i nya bilar. Många tetra-

plegiker klarar inte av att styra utan hjälpmedel i form av
rattspinnare (se 7.3 .2 och figur 10). Vissa rattspinnare är
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konstruerade så att de täcker rattnavet. En sådan rattspinnare går inte att kombinera med en krockkudde i ratten. När
man kör med rattspinnare så kommer armen då och då att
täcka ratten. Dessutom kan det vara nödvändigt att fixera
handen i rattspinnaren. Det är alltså uppenbart att föraren
kan komma att skadas av krockkudden om han/hon kör med
rattspinnare. Dalrymple (1996) genomförde en serie tester
med olika rattspinnare och krockkudde och kom fram till

bl.a. följ ande slutsatser: rattkula eller rattspinnare i form
av en pinne (dvs. inte U-formad eller med tre pinnar ,
se figur 10) är att föredra, inget får täcka rattnavet, rattspinnaren skall var så liten som möjligt, det är viktigt att
föraren sitter så rätt som möjligt, alla rattspinnare där
handen fixeras riskerar att armen skadas när krockkudden
utlöses. Dalrymple vill dock inte gå så långt som att rekommendera att krockkudde förbjuds när föraren kör med rattSpinnare.

Som framgår av det som sagts ovan är det inte säkert
att ny avancerad teknik medför en förbättring för ryggmärgsskadade bilförare, vilket beror på att tekniken inte
utformas med tanke på de behov och resurser förare med
funktionshinder har. Det kan alltså bli så illa att de som bäst
skulle behöva tekniken inte kan använda den.
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8 Användning av körsimulatorer
Tankar på att använda körsimulatorer för att testa, träna,
utbilda förare med funktionshinder har funnits under många
år. Trots detta har de inte kommit till någon större användning. Det förekommer i varje fall ingen rutinmässig
användning av körsimulatorer för funktionshindrade. Till
stor del beror detta på att det inte finns så många, de är
dessutom dyra både att köpa och att underhålla och slutligen så är de flesta inte tillräckligt bra.
8.1 Bakgrund
Först och främst skall man ha klart för sig att simulering
alltid är en mer eller mindre bra approximation av verkligheten. Simuleringen skall vara tillräckligt bra för att
upplevas som verklighetstrogen, men målet bör inte vara
att exakt efterlikna verkligheten. Det finns många fördelar
med att använda simulatorer. Mer om detta senare. Nu först
en kort bakgrund.

Avancerade simulatorer har främst utvecklats och
använts inom flyget, både civilt och militärt. Flygtid är
mycket dyrt så även om det kostar mycket att köpa och
underhålla en simulator så kostar flygtiden i simulatorn
mindre än i luften. Flygsimulatorer används för träning och
utbildning av flygförare samt utveckling av flygsystem etc.
De första flygsimulatorema var analoga och inte digitala
och de hade heller inget visuellt system (dvs. ingen bild).
Man flög bara efter instrumenten på panelen. Med tiden
har simulatorerna utvecklats oerhört och idag är det mycket
komplexa system, ofta med en mycket avancerad omvärldspresentation. Simulatorindustrin har länge dominerats av
de kraven från flyget. Detta har även påverkat utvecklingen
av andra simulatorer. Men att flyga är vitt skilt från att köra
bil och kraven på simulatorerna kommer också att vara
olika. Även om flygning är en mycket avancerad uppgift
så är flygning till viss del enklare att simulera. En van
flygare kan flyga genom att bara se på och tolka instrumenten, vilket är orimligt med tanke på bilkörning. Det är
inte lika kritiskt med omvärldspresentationen i flygsam-

manhang trots att flygplanen rör sig mycket snabbare än

system, en fysisk förarmiljö och eventuellt ett rörelsesystem. Varje del är väsentlig och hur väl de fungerar tillsammans avgör hur realistisk man kommer att uppleva
Simuleringen. Avsikten är att åstadkomma en körsituation
som föraren upplever som så verklig som möjlig. Föraren
skall förledas att tro att han/hon verkligen kör bil på en
riktig väg. Det gäller således att få med det som är väsentligt för vår upplevelse av att köra bil. Hur bra man lyckas
med detta avgör vilken extern validitet simulatorn har. Det
vill säga om de resultat man finner i simulatorn går att
överföra till verkligheten. De flesta körsimulatorer är inte
i någon större omfattning utvärderade med avseende på
vilken extern validitet de har. I VTIs körsimulator har dock
ett antal olika valideringsstudier genomförts (Törnros,

Hanns, & Alm, 1997). Man bör således vara försiktig när
man tolkar resultat från simulatorkömingar.

8.2

Körsimulatorer

Vad som kallas för kör- eller bilsimulator varierar mycket.
Ibland kallar man de statiska testriggar som används i
samband med att man testar funktionshindrade körkortsaspiranter för simulatorer (se 6.2) vilket inte är vad som

avses här. I en testrigg använder man sig inte av någon dynamisk köruppgift. Man mäter bara räckvidder, pedalkrafter
och reaktionstider.
Det som här kallas för körsimulator består av en förarplats (oftast framdelen på en personbil eller ibland en hel
bil) med alla kontrollfunktioner (ratt, pedaler etc.) en rörlig

bild framför föraren, ett ljudsystem och eventuellt ett
rörelsesystem. Ett rörligt bildsystem kopplat till en
styrfunktion måste åtminstone finnas för att man skall kalla
det en körsimulator. Det finns enligt (Henderson, 1992) i
huvudsak fyra olika typer körsimulatorer med avseende på
hur bilden genereras:
° film
- terrängmodell och tv-kamera

° datorgenererad grafik
° skuggproj ektion

bilar. Detta beror på att luften är en homogen omgivning

vilket man knappast kan säga om trafikmilj ön. Trafikmiljön
är mycket mer detaljerad. Detta bara för att klargöra några
av skillnaderna mellan flygsimulering och simulering av
bilkörning.
Volkswagen i Tyskland var först med att utveckla en mer
avancerad körsimulator men idag finns det flera biltillverkare som har egna körsimulatorer, Daimler-B enz,
BMW, FIAT Mazda med flera. Det finns också många

forskningsinstitut som har egna körsimulatorer som VTI,
TNO (Holland), lNRETS (Frankrike) med flera.

Vad som behövs för att man skall kunna simulera bilkörning är en fordonsmodell, ett bildsystem, ett ljud50

I dag använder man uteslutande datorgenererad grafik.
Utvecklingen har gått enormt fort fram. Idag har en ordinär
PC en kapacitet som motsvarar vad en stordator hade för
bara några år sedan. Det finns flera PC baserade körsimulatorer på marknaden t.ex. STISIM från Systems

Technology. Det finns också simulatorer som är speciellt
avsedda för träning och utbildning som den franska
Rousseau-simulatorn. Det finns också datortillverkare
som har specialiserat sig på bildsystem till simulatorer,
Silicon Graphics.
De flesta körsimulatorer har ett ljudsystem som gene-

rerar motorljud och däcksljud samt eventuellt ljud från
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omgivande trafik. Förutom bild och ljudsystem så behövs
det ett rörelsesystem om simuleringen skall bli bra men
långt ifrån alla körsimulatorer har ett rörelsesystem. Dessa
kallas för statiska och de med rörelsesystem för dynamiska. Rörelsesystemet och koordinationen mellan bild
och rörelse har en stor betydelse inte bara för realismen
utan också för förekomst av åksj uka. Det är vanligare med
åksjuka i statiska simulatorer. Rörelsesystemen kan också
vara olika väl utvecklade, vissa har endast ett enkelt vibra-

tionssystem som ger föraren en upplevelse av vägkontakt.
Det finns bara en handfull avancerade körsimulatorer
i världen och en av dem finns vid VTI och har utvecklats
där (Nilsson, 1989 och Nordmark, 1990). Den kanske mest

avancerade simulatorn finns hos Daimler-Benz i Berlin.
ITS America har gett ut en kort sammanställning över de
mest avancerade simulatorema som antingen finns i drift
eller är på väg att byggas (ITS_America, 1996). Batelle i
USA har en dynamisk (vibrationer) mobil körsimulator
som inrymts i en långtradare med utvikbara sidoväggar.
Samtidigt som utvecklingen har gått framåt och vi har
fått tillgång till allt mer avancerade simulatorer så har
tekniken inom det område som ibland kallas för
infotainm ent (en kombination av orden information
technology och entertainment) utvecklats. Som ordet indikerar så handlar det om informationsteknik och underhållning det vill säga olika typer av spel. Det finns s.k.
arkadspel till en form av fordonssimulatorer (t.ex. från
Atari). Även om syftet är ett annat än det man brukar tänka

på när det gäller vanliga körsimulatorer så är tekniken
såutvecklad att även arkadspelen kan upplevas som mycket
realistiska. Man har även gjort försök med att använda
denna typ av spelsimulatorer för träning och utbildning.
8.3 Vad kan man använda körsimulatorer till?
Man kan tänka sig många användningsområden för körsimulatorer bl.a. fordonsutveckling, forskning, förarutbildning, diagnos/bedömning och pedagogiskt hjälp-

huvudsak används för MMI forskning. Fördelarna med att
använda simulatorer i denna typ av forskning är flera. Man
har i simulatorn full kontroll över situationen vilket innebär att man kan reproducera exakt samma situationer för
alla försökspersoner (tex. samma väg, sikt, trafik, friktion)

och man kan enkelt få en rad olika objektiva mått på körbeteende som hastighet, position på vägen, vinglingsmått.
Detta kan vara svårt att åstadkomma i fältförsök som ofta
anses vara alternativet till simulering. Snarare bör man se
simulering och fältförsök som att de kompletterar varandra. Ytterligare en fördel är att man på ett tidigt stadium
kan prova nya tekniska system och undersöka hur de påverkar föraren för att förstå hur de bör utformas för att stämma
överens med förares behov och resurser. Det tekniska
systemet behöver inte ens alltid frnna som ett färdigt
systern utan hela eller delar av det kan eventuellt simuleras.
På detta sätt har man studerat avancerade farthållare, anti-

kollisionssystem och andra liknande system Man kan
också studera riskfyllda eller kritiska situationer utan att
utsätta försökspersoner för verklig fara. Här kan man se
fördelen med att även inkludera förare med funktionshinder. De borde på ett tidigt stadium vara representerade
när man utvärderar ny teknik. De resurssvagaste bör åtminstone i vissa fall vara dimensionerande, vilket också ofta

är till nytta för alla. Om funktionshindrade skall kunna köra
i en simulator så ställs det en del extra krav på simulatorn;
dels att det är möjligt att ta sig i och ur vilket kan vara ett
problem speciellt i simulatorer med rörelsesystem, dels
att förarplatsen går att anpassa efter individens behov vilket
oftast innebär att man bör efterlikna den egna bilen så
mycket som möjligt. Det här är krav som kostar att uppfylla
men kan vara nödvändiga.
Redan tidigt började man intressera sig för att använda
simulatorer för förarutbildning. Man påverkades troligtvis

av de positiva erfarenheterna från flygsidan. En av de viktigaste fördelarna med att använda en simulator i utbildning
är att enkelt man kan upprepa de situationer som eleven

medel i kliniska sammanhang (se 6.2).

behöver träna så många gånger som det behövs. Det före-

De flesta avancerade simulatorema används främst för
forskning (t.eX. VTI) och/eller fordonsutveckling (tex.
Daimler-Benz). Till att börja med så var många simulatorer

kommer många olika typer av träningssimulatorer från
enkla system till mycket avancerade. Trots ett ganska
utbrett användande så har man inte genomfört några riktiga

i huvudsak avsedda för fordonsutveckling men med åren

utvärderingar som bekräftar värdet av att använda

har intresset ökat för att använda dem för att studera för-

simulatorer i utbildningssammanhang. När det gäller funk-

hållandet mellan förare och fordon det vill säga MMI

tionshindrade så har simulatorer inte kommit till någon

(Människa Maskin Interaktion) frågor. En simulator kan

användas för fordonsutveckling genom att man på ett
relativt enkelt sätt kan prova olika värden på parametrar

större användning i utbildningssammanhang. Några försök
gjordes i USA under 80-talet med en grupp perceptuellt
funktionshindrade men några resultat redovisades aldrig

som bestämmer fordonets dynamiska egenskaper. Flera

(Henderson, 1992). Trots detta så finns det enligt

ledande biltillverkare använder idag simulatorer på detta

Henderson mycket som pekar på ett potentiellt värde av
att använda simulatorer i utbildningen för funktionshindrade bilförare. Henderson menar att man kan tänka sig
att använda simulatorer för att träna följ ande delar i köruppgiften:

sätt.

Även om fordonet är viktigt så är föraren och samspelet
mellan förare och fordon mist lika viktig förhelheten. Det

hjälper inte att utveckla tekniska hj älpsystem om ingen kan
använda dem. I dag är det många körsimulatorer som i
VTl
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1. hantering av fordonet (kontrollnivå)

2. träna perception; att känna igen och förstå
3. nödsituationer

Detta påstående kräver några kommentarer. Om man
skall träna grundläggande hantering av fordonet så krävs det
att simulatorn beter sig som ett verkligt fordon och upplevs
realistiskt. Då är det nog svårt att tänka sig en meningsfull
träning utan ett rörelsesystem. Detta torde vara särskilt
viktigt för just ryggmärgsskadade eftersom många ryggmärgsskadade förare kan vara ytterst känsliga för fordonskrafter som uppstår vid inbromsningar och undamnanövrer
(se 4.2). Det behövs ytterligare forskningsinsatser för att
utreda värdet av träning på kontrollnivå i simulator.
Köruppgiften på kontrollnivå är till största delen en
viso-spatial uppgift. Det vill säga föraren skall manövrera
fordonet så att det håller sig på vägen (spatial-rumslig) och
mycket av den information som föraren behöver för att
kunna köra kommer via synsinnet (vision-syn). Begränsningen hos simulatorer ligger både i det visuella systemet
och samspelet mellan rörelse och bild. För en god realism
krävs det att kopplingen mellan bild och rörelse är bra. Om
det blir en eftersläpning i bilden så ökar risken för att illamående och körningen upplevs inte som särskilt realistisk.
Många bildsystem hinner inte med att uppdatera bilden vid
större manövrer (tex. svänga runt hörn) och bilden börjar
hacka framyDetta är inte heller bra när man skall träna
perception. Ytterligare ett par begränsningar i bildsystemet
som kan vara avgörande för den visuella perceptionen är
den begränsade upplösningen i bilden samt att bilden är
tvådimensionell och projicerad på en skärm. Man bör vara
medveten om dessa begränsningar när man diskuterar
möjligheterna till perceptuell träning i en körsimulator.
Träning av nödsituationer är en tillämpning där man till
stor del är hänvisad till simulatorer. Halkköming och avan-

cerad körning på avlyst bana är vad som står till buds om
man skall köra med en riktig bil. Värdet av att träna nödsituationer är beroende av hur realistisk föraren upplever
körningen i simulatorn och mycket pekar på att personer
som inte är alltför vana vid körsimulatorer eller insatta i
tekniken tenderar till att köra på ett sätt som påminner om
verklig körning. Trots att det framförs en hel del kritiska
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synpunkter här på att använda simulatorer som träningsverktyg så är tillämpningen definitivt intressant och nyttan/
värdet borde undersökas ytterligare.
Den sista användningsområdet som kommer att tas upp
här är simulatorn som test- eller diagnosverktyg för funktionshindrade och speciell då för ryggmärgsskadade.
Henderson beskriver ett simulatorförsök som genomfördes under 80-talet där CP skadade körkortselever jämfördes med en grupp icke-fimktionshindrade elever. Resultaten verkade tyda på att en dynamisk körsimulator skulle
kunna vara ett bra verktyg för att identifiera problem som
de funktionshindrade hade med köruppgiften redan innan
de började köra på väg. Många av deproblem med körsimulering som nämndes ovan för träning gäller även här. Dessutom kan man aldrig helt ersätta verklig körning på väg med
simulatorkörning . Som ett komplement kan det dock
vara mycket värdefullt. De test som mer rutinmässigt görs
med funktionshindrade körkortsaspiranter (reaktionstest,
styrka, koordination) borde kompletteras med test där man
inkluderar även de dynamiska krav som köruppgiften
ställer. I en simulator kan man enkelt variera graden av servo
på olika reglage och se hur det påverkar komfort och
prestation, utvärdera (delvis) det dynamiska seendet, mäta

reaktionstider under olika betingelser etc.. Man skulle
kunna identifiera var och när problem uppträder och vilka
eventuella konsekvenser de kan få. Körsimulatom vid VTI
är säkerligen en av de få dynamiska avancerade simulatorer
som har använts för att studera ryggmärgsskadade bilförare.

8.4

Övrigt

Dols, Sotos, Suay & Valero (1996) samt Dols, Garcia,

Sotos (199.6) rapporterar om ett spanskt projekt där man
utvecklar en körsimulator speciellt avsedd för funktionshindrade. Förarplatsen skall vara enkel att anpassa för olika
typer av funktionshinder. Det finns dock inga resultat ännu
och det är oklart hur pass avancerad simulatorn kommer
att bli med avseende på att simulera en dynamisk körmiljö.
Daimler-Benz i Tyskland har ytterligare en avancerad
simulator där man kan testa olika förslag till förarplatsutformning genom att hela förarplatsen går att för ändra '
(Petzel, 1996). Den används dock inte för handikappanpassningar av förarplatsen.
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Kompetenscentra

I England finns så kallade Mobility Centres (mobilitetscentra) som är ett slags kompetenscentra där funktionshindrade kan få hjälp med att lösa sina mobilitetsproblem.
Där kan de få en helhetsbedömning, baserat på omdömen
av flera experter, av deras möjligheter att köra bil och även
vilken anpassning de behöver. I Sverige finns inga liknande
centra. Här kommer en ryggmärgsskadad körkortsaspirant
att passera flera olika instanser och möta olika experter
på vägen mot körkort (se avsnitt 6.1). Men det finns ingenstans där man tar ett samlat grepp för att bedöma möjligheterna att köra bil. Vissa rehabiliteringscentra har samarbete med trafikskolor men man kan knappast kalla detta
för ett kompetenscentra för körkortsutbildning. Detta
avsnitt beskriver kort verksamheten vid framförallt några
kompetenscentra som arbetar med dessa frågor i England
och Belgien. Även när det finns tillgång till kompetenscentra som vid de engelska mobilitetscentrana så är det inte
säkert att alla problem är lösta, vilket följande berättelse
visar på.

Följ ande historia är ett exempel på vilka följder det kan
få om det inte finns någon sammanhållen kommunikation
mellan de olika experter som är inblandade i ansträngningarna att hjälpa en funktionshindrad till körkort och
egen bil. Mells & Ellison (1992) berättar följande om en
händelse i England. En ung ryggmärgsskadad (tetraplegiker) kvinna genomgick en bedömning vid ett mobilitetscenter och man fann att hennes funktionshinder medgav
att hon skulle kunna köra bil. Man angav också vilken typ
av anpassning hon behövde i sin bil. Kvinnan åkte hem och
kontaktade en lokal bilförsäljare och en anpassningsfirma
för att få hjälp. Vare sig bilfirman eller anpassaren följ de
de rekommendationer som givits av mobilitetscentret.
Strax efteråt var kvinnan inblandad i en allvarlig olycka som
orsakades av att hon inte hade tillräcklig stabilitet i bålen
och att anpassningen var inte utförd enligt de rekommendationer Som getts. Denna berättelse skall inte tas som en
ursäkt för att inte införa kompetenscentra i Sverige utan
skall snarare ses som ett exempel på hur det kan går när
kommunikationen inte fungerar mellan olika ansvars-

områden.

9.1

Banstead Mobility Centre, England

I England är det DVLA (Driver and Vehicle Licensing
Agency) som utfärdar körkort även för förare med funktionshinder. Generellt sett kan man säga att synen på vem

som har det finansiella ansvaret för de funktionshindrade
skiljer sig radikalt åt mellan Sverige och England. I England
kommer pengarna i huvudsak från välgörenhet medan i
Sverige är det staten som har ansvaret ( alla medborgares
lika värde och rätt ). I England är man således mer i behov
av att få stöd för att klara av finansieringen. Det finns bl.a.
VTI
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en organisation Motability som helt ägnar sig åt att hjälpa
till att finna lösningar på de ekonomiska problemen. Som
nämndes i avsnitt 6.6 har RADAR (Royal Association for
Disability And Rehabilitation) tagit fram ett utmärkt
informationsmaterial om funktionshinder och bilkörning.
I England finns det ett lO-tal Mobility centres som
är ackrediterade och dit funktionshindrade kan vända sig
för att på olika sätt få hjälp med frågor om körkort, utbildning, anpassningar m.m. Dessa är organiserade i UK Forum
of Mobility Centres som har byggt upp ett nätverk för att
man skall kunna sprida information och kunskap. De flesta
centra finansierar sin verksamhet genom välgörenhet och
medel från fonder.
Banstead Mobility Centre är ett kompetenscenter i utkanten av London som har funnits i femton år (Banstead

Mobility Centre, 1996). Hit vände sig under 1995/96 fler
än 1000 personer för att få hjälp med att lösa sina
transportbehov. Av dessa var det drygt 300 som fick hjälp
med en bedömning av sina möjligheter att kunna köra bil.
Banstead är ett center som tar emot inte bara personer med
rörelsehinder utan också personer med perceptuella,
kognitiva eller mentala problem (t.ex. stroke, CP, MS,
hj ärn- eller skallskador). Endast en mindre del av de
personer som besöker centret har enbart ryggmärgsskador.
Därför har man byggt upp en kompetens för att framförallt
bedöma personer med olika typer av hjärn- eller skallskador. En funktionshindrad kan komma till Banstead
antingen på eget initiativ eller genom en läkares rekommendation men det finns även andra vägar dit.
En fullständig bedömning tar i regel en hel dag. Utvärderingen görs av en grupp som består av läkare, psykolog,
ortoptist (= medicinsk-teknisk assistent som genomför
synundersökningar), arbetsterapeut, körlärare och vid
behov även tekniker. En rad olika test genomförs (t.ex. syntest, reaktionstest, styrketest, olika psykologiska test som
mäter bl.a. förmåga till delad uppmärksamhet och beslutsfattande) och man gör även ett körprov. Vid centret finns
ett antal bilar med olika anpassningar och på området finns
också en träningsbana. Efter att alla test är klara så gör hela
gruppen en samlad bedömning av vilka möjligheter det
finns för den funktionshindrade att klara av att köra bil och
vilket behov som finns av anpassning och utbildning. När
utvärderingen är färdig skrivs en sammanfattning ut som

patienten får ta med sig hem. Utvärderingen är rådgivande
och används sedan på hemorten för få rätt hjälp med
anpassning och utbildning. Den procedur som har beskrivits här gäller för personer som inte enbart har ett rörelsehinder. För ryggmärgsskadade är testningen inte lika
omfattande. Här ligger tyngdpunkten på att finna rätt typ
av anpassning. Banstead tar oftast inte emot personer med

höga nackskador (tetraplegiker) som behöver köra sittande
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i rullstol utan dessa hänvisas till MAVIS, Crowthorn

utanför London.
MAVIS är ett center som drivs av DOT (Department of
Transport). Vid MAVIS finns ett 25-tal bilar med olika typer
av avancerade anpassningar från enkla handaggregat till 4vägs joy-stick kontrollerade fordon (Mells & Ellison,
1992). Vitsen med dessa kompetenscentra är att man
samlar en grupp experter från olika discipliner vilka har
erfarenheter och kunskaper om just bilkörning och funktionshinder. Tillsammans kan de göra en totalbedömning.
9.2 CARA, Bryssel
I Belgien finns ett institut som kallas CARA (Centre
d°adaption å la route pour automobilistes handicape's).
CARA började sin verksamhet 1978. CARA sorterar
under Institute Belge Pour la Securite Routiere som i sin

54

tur är underordnat transportministeriet. CARA är beläget
i Bryssel och är en central instans för funktionshindrade
bilförare. Hit kan personer med funktionshinder vända sig
för att få hjälp med körkortsfrågor, bilanpassningar etc.
Här finns både psykolog, arbetsterapeut, körlärare, tekniker och andra väsentliga kompetenser. Efter tester av
samma typ som görs vid de engelska Mobility Centres
så kan institutet hjälpa till med anpassning av ett fordon.
Institutet kan också låna ut anpassade fordon till funktionshindrade så att de kan få utbildning på hemorten vid någon
lokal trafikskola. CARA är också unik på det sätt att de
under lång tid har genomfört perceptuella och kognitiva
tester på funktionshindrade. De har också följt upp personer med funktionshinder som kör/t med handikappanpassade fordon.
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10 Komfort och säkerhet
Ibland får man höra att det pris en funktionshindrad får
betala för sin mobilitet är en bristande säkerhet. Delvis kan
nog detta vara sant men man kan fråga sig om det verkligen
behöver vara så. Det finns ett behov av att se över säkerheten, både den passiva och den aktiva hos handikappanpassade fordon. Det finns ett samband mellan förarens
komfort och säkerhet också även om detta inte är helt
enkelt. Är anpassningen inte utformad så att den passar utan

den orsakar besvär och upplevs som okomfortabel, så kan
detta tvinga föraren ändra ställning och leda till försämrad
uthållighet. Vilket i sin tur kan leda till försämrade prestationer och minskade resurser för att klara en kritisk
situation. Det finns idag inte några tillräckligt bra metoder
för att utvärdera komfort, användbarhet och säkerhet hos

olika anpassningar med avseende på de behov och resurser
en förare med funktionshinder har.
10.1 Är priset för mobilitet bristande säkerhet?
Tillbaka till frågan om priset för mobilitet. I vissa fall är
kanske möjligheterna begränsade och man kan inte säkerställa samma säkerhet för vissa funktionshinder. Detta kan
gälla för människor med extremt skört skelett, så kallade
Porslinsmänniskor eller personer med muskeldystrofi.
Dessa kommer troligtvis alltid att löpa en större risk att
skadas vid en kollision eftersom deras kroppar har mycket
sämre möjligheter att ta upp de krafter som kan uppstå vid
en kollision. På samma sätt förhåller det sig med andra
sjukdomar eller skador som försämrar vår förmåga att
klara av fysiska belastningar. Men trots detta så skall i
grunden ambitionen vara att funktionshindrade skall ges
samma passiva säkerhet som alla andra förare. Trots detta
är det nog just denna aspekt av handikappanpassningar som
det syndas mest mot. Man får förändra förarplatsen utan
att det krävs krooktest. Vissa delar fmns det visserligen krav

VTI

RAPPORT 426

på som stolsinfästningar men inte på handaggregat. Det
vore kanske orimligt att kräva krooktest för alla anpassningar. Det skulle medföra alldeles för dyra anpassningar.
Ett sätt att komma runt problemet är att typgodkänna
detalj er och detta skall göras i samarbete mellan biltillverkare och tillverkare av anpassningsdetaljer. Det är bra
att vissa biltillverkare har tagit på sig ett ökat ansvar i dessa
frågor. Ytterligare ett steg på vägen vore att ordna kurser i
krocksäkerhet för bilanpassare eller ännu hellre införa krav
på certifiering för bilanpassare. Naturligtvis bör man också
utveckla metoder för att testa den aktiva säkerheten för
olika anpassningsdelar men dessutom måste man också ta
hänsyn till hur olika delar interagerar med varandra för att
man skall kunna testa den aktiva säkerheten.

10.2 Komfort, användbarhet och säkerhet
Man borde också se över besiktningsrutinerna för anpassade bilar och utarbeta mer detaljerade riktlinjer för
besiktningar. Här skulle man kunna utnyttja det norska
förslaget till besiktningsprotokoll som en utgångspunkt.
Förutom de här mera tekniska kraven på anpassningar så

borde man arbeta med att utveckla metoder för att utvärdera
olika anpassningsalternativ från ett användarperspektiv.
Koppa gjorde redan under 70-talet en ansats i denna riktning då han utvecklade en modifierad version av den sk.
Cooper-Harper-skalan som används för att mäta arbetsbelastning. Han använde denna skala för att utvärdera olika
joy-stick styrningar och fann att inget system korn högre
än 4på en lO-gradig skala (Koppa, 1990). Cooper-Harper
skalan bygger på subjektiva skattningar av arbetsbelastning.
Troligtvis 'behöver man komplettera subjektiva metoder
med objektiva mätningar för att man skall få ett tillförlitligt
mått.

55

11 Behov av ytterligare insatser
11.2 Teknisk forskning och utveckling

Även om rörelsehinder var den typ av ñJnktionshinder som
man först gav sig på att anpassa förarmiljön till, och det är
för denna grupp den största erfarenheten finns, så är detta
inte ett område där man är färdig . Det återstår ännu
mycket att göra för att säkerställa en säker, komfortabel
och trygg mobilitet för ryggmärgsskadade bilförare. Många

Det finns en relativt lång och omfattande erfarenhet av att
anpassa förarplatsen för ryggmärgsskadade förare. Man
hör ibland åsikten att idag är det inte tekniken som är
begränsande utan ekonomin. Riktigt så enkelt är det inte.
Här följ er några exempel i syfte att belysa detta. Steer-by-

problem relaterade till ryggmärgsskador och bilkörning har

wire tekniken är mycket lovande men den är definitivt inte

man lyckats lösa och idag behöver inte ens en hög nackskada utgöra ett oöverstigligt hinder för den som vill köra
bil. Fortfarande finns det mycket att göra för att utveckla
bland annat handaggregaten så att de blir både bekvämare
och säkrare att använda. Införandet av transportinformatik
kommer säkerligen också att på många sätt förändra de
ryggmärgsskadade bilföramas situation. Den nya tekniken
kan medföra både nya möjligheter och risker. Det är också
synnerligen viktigt att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för att även funktionshindrade skall få tillgång
till den frihet och mobilitet som en egen bil kan erbjuda.

färdigutvecklad. Här finns behov av både forskning och
teknisk utveckling. Bland annat behöver man undersöka
vilken återkoppling föraren behöver ha i spaken för bästa
funktionalitet. Bilen ser i stort sett likadan ut idag som för
hundra år sedan. Det finns en ratt, en gaspedal, en bromspedal, en kopplingspedal, en Växelspak och så vidare i de
flesta bilar. Men idag :finns de tekniska förutsättningarna
att göra en helt annorlunda förarplats. Egentligen skulle
man kunna tänka sig att tillämpa control-by-wire tekniken
fullt ut för alla kontroller på förarplatsen och på så sätt
kunna få ett fordon som var mycket enklare att anpassa
efter olika individers behov. Intresset verkar finnas bland
flera europeiska biltillverkare för att utveckla bilar som
bygger på control-by-wire tekniken och då är inte den primära målgruppen förare med funktionshinder utan förare
i allmänhet. Detta är tankar som också förts fram ett flertal
gånger när det gällt att få bilar som bättre passar förare med

11.1 Behov av forskning
Här följ er några exempel på forskningsinsatser som skulle
kunna ge bättre bilanpassningar för förare med ryggmärgsskador och som även skulle vara till nytta för andra grupper
av funktionshindrade. Vi behöver få ett klarare begrepp om
vad bilen innebär för de ryggmärgsskadades möjligheter
att tillfredsställa sina transportbehov. I vilken grad bidrar
bilen till en ökad livskvalite' för de ryggmärgsskadade?
Bilstödet borde utvärderas med avseende på vilken betydelse det har för att de funktionshindrade skall kunna tillfredsställa sina transportbehov. Detta har ännu aldrig
gjorts.
Vi behöver bättre kunna följa upp vilka problem som
dessa förare ställs inför i trafrkmilj ön t.ex. bristande komfort, incidenter, olyckor osv. Vi behöver utveckla tillförlitliga och mer kompletta test för att fastställa vilken
anpassm'ng en individ är i behov av. V1 behöver också ta reda
på mer om hur man bäst använder de resurser som den

ryggmärgsskadade har för att säkerställa en säker, trygg och
komfortabel körsituation. Det är viktigtatt den funktionshindrade upplever körsituationen som både trygg och
säker. Vi behöver också undersöka om det finns skillnader
med avseende på tränings- och utbildningsbehov mellan de
som har erfarenhet av bilkörning innan de skadades jämfört
med de som aldrig har kört bil innan de skadades. Det förekommer en rad olika typer av handreglage och andra

anpassningar och här finns det behov av mer specifika riktlinjer för hur dessa bör vara utformade med tanke på
användning, funktion och säkerhet. Man kan inte alltid luta
sig mot generella riktlinjer för att säkerställa en god design
och funktion.
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funktionshinder (Koppa, 1990; Clough, Ives & Nwagboso,

1993). De erfarenheter som gjorts med dejoy-stick styrda
bilar för förare med funktionshinder borde tas till vara och
denna grupp förare borde också få vara med och ställa krav
på den tekniska utvecklingen. Den passiva kollisionssäkerheten hos handikappanpassade förarplatser är definitivt
eftersatt och borde både undersökas och utvecklas (Koppa,
1990). Ackreditering av verkstäder, bättre bilbesiktningsrutiner och kurser i, kollisionssäkerhet för konstruktörer
och andra inblandade personer borde vara prioriterade
åtgärder för att förbättra den passiva säkerheten (SOU,
1994)
11.3 Transportinformatik
Den snabbt framväxande transportinformatiken kan komma
att radikalt förändra våra transportmöjligheter och res-

vanor. Vi kommer få tillgång till både nya tjänster och ny
teknik som förhoppningsvis kommer att underlätta och
förbättra våra kommunikationer. Vissa fysiska resor
kommer kanske att ersättas av andra kommunikationsformer via datorer, text- och bildtelefoni och så vidare.

Men vi kommer säkert även i framtiden att både vilja och
behöva resa fysiskt. Som ordet transportinformatik anger

så handlar det om att utbyta information som rör transporter. Tyvärr är det så att vi till stora delar saknar kunskap om
hur vi ger och tar information så att den verkligen blir till
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nytta och fyller ett behov. Det finns således ett behov av
ytterligare insatser för att vi skall kunna säkerställa att
personer med mnktionshinder får tillgång till de nya möjligheterna med transportinformatiken. Men vi kan redan
nu konstatera att det gäller att göra informationen tillgänglig och att se till att innehållet är adekvat för användarna. Vad detta innebär skall här kort beröras.
Först och främst måste vi se till att alla användare kan
få tillgång till informationen. Det innebär att teknikan skall
vara enkel att använda och att informationen ges på ett sätt
som användaren kan ta emot den på. Detta ställer krav på
utformningen av gränssnittet mellan användaren och tekniken. Det vill säga tekniken skall utformas på användarnas
villkor. Norman (1994) uttrycker det som Människor (användarna) föreslår, vetenskapen studerar, tekniken an-

passas . Som tidigare har nämnts så innebär själva köruppgiften att den ryggmärgsskadade föraren har fullt upp att
göra med händerna och risken är stor för överbelastning.
Om man inför ytterligare system på förarplatsen som
visserligen kan vara till hjälp men också ställer krav på
förarens resurser i form av uppmärksamhet och handhavande. Låt oss ta ett exempel. De så kallade adaptiva
farthållare (se avsnitt 7.5) som snart kommer att finnas som

tillval hos de flesta biltillverkare är ett exempel på en
tillämpning av transportinformatiken som skulle kunna bli
ett utmärkt stödsystern för ryggmärgsskadade bilförare. De
adaptiva farthållarna måste ställas in på ett eller annat sätt.
Ofta sker det med små strömbrytare placerade på blinkersspaken. Sådana kontrollorgan kan vara mycket svåra att
använda för både para- och tetraplegiker som kör med
handaggregat. Här måste man alltså söka andra lösningar.
Samma resonemang gäller även för andra transportinformatiktillämpningar som navigeringssystem, vägvisning.
Det är inte nog med att kunna använda dessa stödsystem, de måste också ha ett adekvat innehåll. Låt oss säga
att man låter installera ett vägvisningssystem i bilen som
en hjälp åt en ryggmärgsskadad förare. Systemet skall ge
vägledning om hur man på bästa sätt tar sig från ett ställe
till ett annat. På bästa sätt betyder ofta på snabbaste eller
billigaste sätt. Men det bästa sättet för den ryggmärgsskadade kanske är den minst trafikerade vägen eller den väg

som gör att man lätt när en lämplig parkeringsplats. Det är
således viktigt att system och tjänster som bygger på
transportinformatik utformas så att innehållet stämmer

även med de informationsbehov som funktionshindrade
användare har.

Det gäller således att de funktionshindrade får vara med
och ställa krav på hur transportinformatiken utformas så
att den blir tillgänglig för alla, även för de funktions-

hindrade. Kanske är detjust dessa användare som skulle
kunna ha bäst nytta av transportinformatiken. Vi behöver
bättre förstå hur olika funktionshinder kan ge upphov till
olika behov av transportinformation och hur man bäst överför den informationen.

11.4 Ekonomiskt stöd
Bilstödsutredningens förslag från 1994 (SOU, 1994) om
ett utökat bilstöd borde tas upp på nytt till prövning. Det
borde också göras en kostnadsanalys för att undersöka om
det inte är samhällsekonomiskt mer lönsamt att ekonomiskt stödja funktionshindrade som har vilja och förutsättningar att klara sitt resebehov genom att köra sj älva istället
för att vara helt beroende av färdtjänst.
Tendensema att radikalt minska anslagen till bilstödet kan
få mycket negativa konsekvenser för många funktionshindrade och deras möjligheter att tillgodose sina transportbehov. Fortfarande är det dock en öppen fråga eftersom bilstödet skall utredas. I samband med denna utredning
borde man också undersöka om det verkligen skall vara
Försäkringskassan som skall administrera bilstödet.
Frågan är om inte bilstödet borde sortera under Kommunikationsdepartementet och administreras av Vägverket.
Inte minst med tanke på det övergripande ansvar som Vägverket har idag för att se till alla våra kommunikationer
tillgängliga för äldre och funktionshindrade. Man skulle

på detta sätt reducera antalet instanser som den funktionshindrade behöver ha kontakt med i bil- och körkortsärenden. Försäkringskassan har egentligen ingen naturlig
koppling till bilköming och ändå är det där man fattar beslut
om vilken typ av anpassning en funktionshindrad behöver
ha. Oftast utan att på plats se hur förarrnilj ön fungerar för
den funktionshindrade. Man skulle kunna sammanfatta
argumenten för att överföra ansvaret för bilstödet till
Vägverket till följ ande tre punkter:
1. Antal instanser som den funktionshindrade behöver ha
kontakt med minskar.
2. Vägverkets har ett övergripande ansvar för funktions-

hindrade och äldre.
3. Försäkringskassan har förutom bilstödet ingen specifik
koppling till bilkörning.

4. Vägverkets trafrkinspektörer har kunskaper om vad
som krävs för säker bilkörning.

1 People Propose, Science Studies, Technology Conforms en
människoorienterad devz's för det tjugoforsta århundradet en kontrast till 1933 år slogan vid världsutställningen i Chicago Science Finds, Industry Applies, Man Conforms (se
även Norman, 1990)
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