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Förord  

Idén med att utveckla en branschnorm är att förse branschen, upphandlare, konstruktörer och övriga 

berörda med information om på vilka områden och grunder en god förarmiljö kan skapas.   

Arbetet med att utveckla branschnormen tog sin början i samband med att en studie om Arbetsmiljön 

för förare av specialfordon vid samhällsbetalda resor avslutades i december 2008. Studien var en 

kartläggning och analys av specialfordonsförarnas arbetsmiljö. 

Många förare upplevde problem med förarmiljön. Möjligheter att kunna justera och därmed anpassa 

förarmiljön upplevdes som begränsad. Det som till viss del försvårade arbetet med att prioritera 

arbetsmiljöfrågorna och därmed utformningen av förarmiljön inom färdtjänsttransporterna var att de 

som upphandlade transporterna i huvudsak fokuserade sina krav på resenärernas säkerhet och yttre 

miljöfrågor. 

Branschnormen avser arbetsmiljön för förare av specialfordon, så kallade rullstolsbussar enligt Svensk 

Kollektivtrafiks klasser 1, 2 och 3 med en totalvikt mellan 2,5 och 3,5 ton. 

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är ett samverkansorgan mellan 

arbetsmarknadens parter inom transportsektorn som genomför projekt på uppdrag av sina parter. I 

arbetet med att utveckla branschnormen för förare av specialfordon har följande parter deltagit för att 

uppnå bred samsyn inom branschen: TYA, Svenska Transportarbetareförbundet, Biltrafikens 

Arbetsgivareförbund, representanter från TYA-anslutna taxiföretag samt Arbetsmiljöverket. 

TYA:s parter uppmanar alla som har möjlighet att påverka förarnas arbetsmiljö att använda sig av 

detta material. 

 

Bill Rehn, vd TYA. 

 

 

För mer frågor om branschnormen, kontakta: 

Maria Vigren, projektledare på TYA. Telefon: 08-734 52 32. E-post: maria.vigren@tya.se 
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Termer och definitioner 

För att förstå och säkerställa att samma termer och begrepp används i detta arbete har vi inom 

projektets ram utvecklat en bilaga som innehåller begreppsförklaringar, se bilaga 1.  

Bakgrund 

För att kunna utföra ett fullgott arbete krävs att miljön, ergonomin är anpassad till arbetet och till det 

specifika uppdraget. Personal som arbetar inom serviceyrken i detta fall förare av specialfordon 

(rullstolsbussar) ska både utföra ett köruppdrag och vara behjälpliga och assisterande. Det krävs 

således olika färdigheter för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Det också viktigt att ha en 

trygg arbetsmiljö, där förarna känner igen sig och kan lita på de förutsättningar som finns. För att 

skapa en god grund och goda villkor måste olika faktorer kunna uppfyllas. En av dessa faktorer är 

förarnas fysiska arbetsmiljö.  

Syfte  

Syftet med detta projekt har varit att utveckla en branschnorm som ska användas för att utforma goda 

förarmiljöer. Branschnormen kan förse upphandlare och konstruktörer av specialfordon med flera med 

information om hur ett allmänt ergonomiskt koncept för förarens arbetsplats kan utvecklas och 

utformas.  

Avgränsning 

Projektet är avgränsat till att omfatta de delar som ur ett arbetsmiljöperspektiv kan påverka förare av 

så kallade specialfordon som kör samhällsbetalda resor. Med specialfordon avses fordon som är 

byggda för att kunna transportera en eller flera rullstolar och som finns inom Svensk Kollektivtrafiks 

klasser 1, 2 och 3 och har en totalvikt mellan 2500 och 3500 kg. Normen kan i tillämpliga delar även 

användas på större fordon. Med samhällsbetalda resor avses resor som i grunden finansieras helt 

eller delvis av skattemedel och upphandlas av kommunerna eller trafikhuvudmännen. I förarmiljön 

inräknas arbetet med att framföra fordonet och arbetet inuti fordonet samt på- och avlastning av 

resenärer och gods (ex. hjälpmedel).  

I branschnormen inräknas inte arbeten som genomförs i anslutning till uppdraget att transportera 

resenären. Exempel på sådana är att arbeta med trappklättrare, hämta resenärer i olika lokaler eller 

andra liknande uppgifter. I arbetet med att ta fram en branschnorm har vi inte tagit med eller hänsyn 

till alla typer av utrustningar som utgör ett förarstöd, som till exempel fordonsdatorer och 

kommunikationsutrustning. 

Den branschnorm som föreslås har avgränsats till att endast omfatta den fysiska förarmiljön även om 

det är väl känt att även den psykosociala miljön kan ha stor betydelse för förarnas totala arbetsmiljö. 

Inom ramen för den psykosociala förarmiljön har vi haft ambitionen att utveckla enklare 

rekommendationer, vilka ingår i detta dokument.    

Utgångspunkter 

Som grund för den fysiska miljön har vi i allt väsentligt utgått från de förutsättningar som innebär att 

minst 95 procent av förarna (utifrån sin längd) ska kunna ha en komfortabel/god förarmiljö. De mått 

som anges i anslutning till förarmiljön tar således hänsyn till detta. 

Grunden till krav, mått och specifikationer i branschnormen har tillkommit genom erfarenheter och 

analyser i TYA:s projektgrupp, intervjuer med förare och företagsrepresentanter, fakta från TYA-

rapporter samt material från Arbetsmiljöverket, jämförelser med närliggande ISO-standarder och de 

tekniska krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:2, bilaga 4. Föreskrifterna anger 

krav för bromsar, styrning, säten, rullstolsplats, fastsättningsanordning för rullstol, bilbälten m.m. 

Fordonet måste uppfylla kraven i föreskrifterna för att bli godkända vid registreringsbesiktning. 
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Allmänt gäller att innan ändringar i verksamheten genomförs, såsom montering av utrustning i 

fordonet, ska en riskbedömning göras med skyddsombud enligt AFS 2001:1, 8§. 

Även om normen anger och beskriver funktioner, mått och utrustningar som ska eller kan användas 

ska valet av dessa alltid ställas i relation till uppdragets beskaffenhet och omfattning. Normen anger 

faktorer för en god arbetsmiljö för förare av specialfordon, men ska varken hindra alternativa lösningar 

eller den tekniska utvecklingen. 

Dokumentets struktur 

Branschnormen omfattar tre områden som alla ingår i den fysiska förarmiljön. Därtill finns 

rekommendationer med kommentarer avseende den psykosociala förarmiljön.  

Den fysiska förarmiljön i specialfordon 

1. Arbetsställning och komfort  

2. Klimat 

3. Säkerhet 

Rekommendationer avseende den psykosocial förarmiljö  

1. Generell planering 

2. Planering av köruppdrag 

3. Förebyggande arbete  
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Den fysiska förarmiljön i specialfordon  

 

Kommentar Branschnorm 

1 Arbetsställning och komfort 

1.1 Förarplatsen 

En förares arbetsställning är i hög grad beroende av var de 

viktigaste reglagen är placerade. Rattens och pedalernas 

förhållande (avstånd) till förarstolen är av avgörande betydelse för 

en god arbetsställning. En automatisk växellåda är att föredra. 

 

1.1.1 Förarstolen 

Förarstolen är indelad i fyra delar, ryggstödet, sitsen, huvudstödet 

och armstöden. Samtliga delar ska i så stor utsträckning som 

möjligt kunna anpassas till majoriteten av förare genom enkla 

handgrepp. Viktigt är också att föraren kan variera sin körställning. 

Stolen ska kunna justeras manuellt eller elektroniskt, utan att 

använda verktyg och vara försedd med uppvärmning så att föraren 

snabbt kan återfå kroppsvärmen vid exponering av drag eller kyla. 

 

1.1.1.1 Ryggstödet Ryggstödet 

a) Behovet av att ha en lämplig körställning som kan varieras 
både för olika förare och även för den enskilde föraren är 
mycket viktig. Därför ska ryggstödet gå att justera, steglöst så 
att det kan lutas minst 110 grader i förhållande till sitsen i 
syfte att vara ett stöd och för att fördela eventuellt krockvåld 
över hela ryggen. Större lutning kan ge problem med nacken. 

Uppgifter om ryggstödets lutning har hämtats från TYA 

skriften – Hur sitter du? 

Ska kunna justeras steglöst 

110 grader i förhållande till 

sitsen 

b) Föraren ska kunna reglera svankstödet. Ett svankstöd bidrar 
till att behålla ryggens S-form och därmed minimera 
ryggproblem, spänningar, trötthet, värk i nacke och axlar. Det 
är framförallt vid längre körningar där föraren inte ändrar 
sittställning som det reglerbara svankstödet är verkningsfullt.  

Ska ha ett reglerbart svankstöd 

c) I samband med i och urlastning av passagerare och liknande 
utsätts förarna ofta för drag, vilket medför att ryggen och 
ryggslutet blir avkylda. Det är därför viktigt att det i stolens 
ryggstöd finns värme som kan regleras av föraren för att 
han/hon snabbt kan återfå kroppsvärmen. 

Ska ha en uppvärmning som 

kan regleras av föraren 

d) Ryggstödets höjd bör vara minst 600 mm för att kunna vara 
ett stöd för hela ryggen och kunna fånga upp kraften fördelat 
på hela ryggen vid en påkörning bakifrån. 

Jämfört med SS-ISO 16121-1:2005,  Ergonomiska krav för 

förarens arbetsplats i linjebussar – 4.3.1 Placering, stolmått 

och inställningar, Stolsryggens höjd > 600 mm  

Bör ha en minimihöjd på 600 

mm 

  



Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon. Maj 2012. 

Upplaga 1.2012. Art. nr 52 516-H   8 (28) 

Kommentar Branschnorm 

1.1.1.2 Huvudstödet (nackstödet) Huvudstödet (nackstödet) 

Huvudstödets primära funktion är att fånga upp huvudet vid en 

kollision och därmed undvika whiplashskador. Det är därför viktigt 

att det kan ställas in i rätt höjd för den förare som kör fordonet 

alternativt att det är integrerat i stolen och har en sådan höjd att det 

skyddar vid en kollision. Huvudstödet ska vara i höjd med och 

några centimeter ifrån huvudet. 

Uppgifter om huvudstödets höjd har hämtats från TYA skriften – 

Hur sitter du?  

Ska kunna justeras i höjdled 

eller vara integrerat i rygg-

stödet och ha en tillräcklig höjd 

för skydda föraren vid kollision 

1.1.1.3 Sitsen    Sitsen 

a) För att kunna anpassa sitsen till olika förare och körställningar 
ska sitsen kunna lutas. En flexibel, lutningsbar sits ska kunna 
ställas in efter respektive förares behov och gå att justera, 
steglöst så att det kan lutas +/- 10 grader. 

I standarden SS-ISO 16121-1:2005,  Ergonomiska krav för 

förarens arbetsplats i linjebussar finns kravet om lutningsbara 

sitsar. 

Ska kunna lutas, steglöst +/- 

10 grader 

b) Sittytan ska ha en bredd på minst 470 mm och ett djup på 
minst 450 mm för att kunna passa till olika förare.  

Rekommendationen för linjebussar enligt SS-ISO 16121-

1:2005 är minst en bredd på 480 mm och krav enl. 

standarden är minst 450 mm. Rekommendationen i 

standarden för sitsens djup är 390 – 500 mm och kravet är 

400 – 500 mm. 

Ska ha en minimibredd på 470 

mm och ett minimidjup på 450 

mm 

c) Sitsen/stolen ska kunna justeras i höjdled från 400 till 460 
mm, från golv till sittdynans framkants översida för att kunna 
anpassas till såväl korta som långa förare.  

Ska kunna justeras i höjdled 

från 400 till 460 mm 

d) Sitsen ska vara skålad, vilket innebär att den är upphöjd på 
sidorna. Skålningen innebär att förarna får en komfortablare 
sittställning vid körningarna framförallt på kurviga vägar. 

Ska vara skålad 

e) För att öka komforten, stötupptagningsförmåga och eliminera 
vibrationer ska sitsen ha ett fjädrande underrede.   

Jämfört med SS-ISO 16121-1:2005, 4.3.4 Fjädring – Stolen 

ska vara försedd med fjädring. 

Ska ha fjädrande underrede 

f) För att undvika att sitsens stoppning och klädsel är för täta 
och skapar svettningar och obehag ska klädsel och stoppning 
kunna släppa genom luft eller ha en inre ventilation.   

Jämfört med SS-ISO 16121-1:2005,  4.3.2 Stolreglage 

Klädsel och stoppning ska 

kunna släppa genom luft eller 

ha en inre ventilation 

g) I samband med i- och urlastning av passagerare och 
hjälpmedel, gods el. dyl. utsätts förarna ofta för drag, vilket 
medför att ryggen och ryggslutet blir avkylda. Det är därför 
viktigt att det i sitsen finns värme som kan regleras av föraren 
för att han/hon snabbt kan återfå värmen 

Ska ha reglerbar uppvärmning 
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Kommentar Branschnorm 

1.1.1.4 Armstöd Armstöd 

a) Det ska finnas ett armstöd på höger sida i syfte att avlasta 
axlar och rygg. 

Armstöd ska finnas på höger 

sida 

b) Armstödet ska kunna fällas för att därigenom skapa 
arbetsutrymme och bättre åtkomlighet runt förarplatsen.  

Armstödet ska vara fällbart 

c) Armstödets bredd bör vara minst 50 mm och längden ska 
vara minst 200 mm för att kunna ge ett bekvämt stöd och 
avlastning för armen.   

Armstödet bör ha en 

minimibredd på 50 mm och en 

minimilängd på 200 mm 

1.2 Reglage 

Alla väsentliga reglage ska kunna nås från förarplatsen utan att 

föraren behöver ändra arbetsställning, böja överkroppen framåt 

eller lossa säkerhetsbältet. Som reglage räknas, ratt, pedaler samt 

reglerdon som styr fordonets väsentliga funktioner. 

 

1.2.1 Ratten Ratten 

a) Rattens läge bör kunna anpassas till olika förare för att kunna 
ge en komfortabel körställning, om möjligt minst 50 mm i 
höjdled. 

Bör vara justerbar i höjdled om 

möjligt minst 50 mm 

b) Det ska finnas möjlighet till inställningar som tillåter variation 
och låsning av rattens läge utan att föraren måste röra sig 
från normal körställning och lossa säkerhetsbältet vilket 
innebär att ratten ska vara justerbar inåt - utåt mot 
kupéutrymmet, om möjligt minst 50 mm 

Ska vara justerbar inåt-utåt om 

möjligt minst 50 mm 

 

1.2.2 Pedalerna Pedalerna 

a) Gas- och bromspedal bör vara placerade så att foten kan 
vara roterande, vilket innebär att foten (hälen) inte behöver 
flyttas.  

Jämfört med. SS-ISO 16121-1:2005, 4.4.1 Konstruktion av 

pedaler – Gaspedal och bromspedal bör vara placerade så 

att fotens rörelse är roterande vid arbete. 

Pedalerna bör vara placerade 

så att foten kan rotera mellan 

gas- och bromspedal 

b) För att undvika fot- och underbensskador bör konstruktionen 
vara sådan att denna typ av skador minimeras. T.ex. genom 
pedalernas utformning, speciella fotkrockkuddar eller 
skyddande fotplattor.  

Det bör finnas speciellt skydd 

för att minimera fotskador vid 

krock. 

 

1.2.3 Parkeringsbromsen Parkeringsbromsen 

Parkeringsbromsen ska vara tydligt utmärkt och det ska klart 

framgå när den är aktiverad.   

Parkeringsbromsen på nytillverkade fordon är ofta elektronisk och 

styrs med en knapp, den kan förväxlas med andra reglage. 

Ska vara tydligt utmärkt och 

det ska synas när den är 

aktiverad 
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Kommentar Branschnorm 

1.2.4 Eftermonterade reglage Eftermonterade reglage 

Det ska klart framgå, genom symboler eller text, vilka reglage 

(knappar) som styr fordonets olika funktioner. Det ska också 

indikeras när de är aktiverade (genom diod, lampa eller liknande) 

Ska vara tydligt uppmärkta och 

indikera när de är aktiverade 

1.2.5 Eftermonterade displayer och indikeringslampor Eftermonterade displayer och 

indikeringslampor 

Displayer och indikeringslampor ska kunna avläsas i olika 

förhållanden såsom starkt solljus och när kupébelysning är 

påslagen. 

Ska kunna avläsas i olika 

ljusförhållanden 

1.2.6 Eftermonterade displayer med pekskärm  Eftermonterade displayer med 

pekskärm 

Displayer med pekskärm som eftermonteras ska kunna nås från 

förarplatsen utan att föraren behöver ändra arbetsställning t.ex.som 

att böja överkroppen framåt 

Ska kunna nås från 

förarplatsen 

 

Kommentar Branschnorm 

1.3 Förvaringsutrymmen  

1.3.1 Förvaringsutrymmen Förvaringsutrymmen 

a) På förarens arbetsplats (förarutrymmet) ska det finnas plats 
för att kunna förvara och om möjligt låsa in personliga 
tillhörigheter.  

Ska finnas för personliga 

tillhörigheter 

b) Spännband och annan fastsättnings- och säkerhetsutrustning 
ska förvaras i speciella boxar eller upphängningsanordningar. 

 

Ska finnas för spännband och 

övrig fasthållnings- och 

säkerhetsutrustning 

c) Skrymmande utrustning som trappklättrare, 
transportrullstolar, syrgasutrutrustning eller liknande ska ha 
en angiven plats i fordonet som om möjligt medför att det kan 
förstängas framåt i färdriktningen samt förankras i 
fastsättningsanordningar. 

Ska finnas för skrymmande 

utrustning, trappklättrare, 

syrgasutrustning och liknande 
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Kommentar Branschnorm 

1.4 På- och avlastning och förankring av 

rullstolar 

 

1.4.1 Dörr- och innermått i kupéutrymmet: Dörr och innermått i 

kupéutrymmet: 

Takhöjden, avståndet mellan golv och tak ska minst vara 1800 mm 

på lägsta punkt i den del av kupéutrymmet som är avsett för 

resenärer  

Takhöjden ska vara minst 1800 

mm i passagerarnas 

kupéutrymme 

Dörröppningens höjd på bakdörrarna ska vara minst 1700 mm för 

att underlätta i och urlastning av passagerare. 

Dörröppningens höjd på 

bakdörrarna ska vara minst 

1700 mm 

Dörröppningens höjd på sidodörrarna ska vara minst 1500 mm och 

bredden minst 900 mm för att underlätta i- och urstigning. En fördel 

för föraren är om det finns en elektrisk dörröppnare för sidodörren. 

Regler om dörröppnings höjd och bredd regleras i TSFS 2010:2, 

bilaga 4. 

Dörröppningens höjd på 

sidodörrarna ska vara minst 

1500 mm och bredden minst 

900 mm 

 

Kommentar Branschnorm 

1.4.2 Golvytor i fordonet Golvytor i fordonet 

Golvytan ska vara utformad så att halkrisker undanröjs. Extra 

halkskydd kan eftermonteras. 

Golvytan ska vara halksäker. 

 

1.4.3 Förankring av rullstolar Förankring av rullstolar 

Förankringsutrustning ska vara så konstruerad att snabbkopplingar 

kan användas i syfte att underlätta arbetet vid fastsättning av 

rullstolar 

Snabbkopplingar ska kunna 

användas 

 

1.4.4 Golvskenor för fastsättning av rullstolar Golvskenor för fastsättning av 

rullstolar 

Golvskenor som används för fastsättning av rullstolar och som är 

längsgående, monterade i fordonets färdriktning ska vara minst 6 

st.  

Golvskenor som används för fastsättning av rullstolar och som är 

tvärgående ska vara minst 8 st. Antalet är av betydelse för en enkel 

och effektiv fastsättning och för att kunna ha en flexibilitet vid 

fastsättningen av rullstolar 

Det ska finnas minst 6 st 

golvskenor av längsgående typ 

eller minst 8 st golvskenor av 

tvärgående typ 
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Kommentar Branschnorm 

1.4.5 Fasthållningsutrustning Fasthållningsutrustning 

Fasthållningsanordning (spännband) som är av självspännande 

typ ”självupprullande/självspännande bältesrulle” ska finnas till 

minst 2 rullstolar, och minst 4 st spännband per rullstol.  

Självspännande spännband sparar arbetsmoment. 

Fasthållningsanordning för rullstol ska uppfylla de krav som ställs i 

VVFS 2003:22, kap 40, 33§.  

I Sveriges Kommuner och Landstings handbok för förare av 

specialfordon ”Säker och bekväm resa för rullstolsbundna– 

Handbok för förare”, finns beskrivning på hur en rullstol ska sättas 

fast. För fastspänning av rullstol, se även TYAs bok ”Taxiförare. 

Introduktion och utbildning. 2012” 

Det ska finnas självspännande 

spännband till minst 2 

rullstolar, och minst 4 st 

spännband per rullstol 

 

Kommentar Branschnorm 

1.4.6 Arbetsutrymme vid fastsättning av rullstol Arbetsutrymme vid fastsättning 

av rullstol 

a) För att undvika påfrestande arbetsställningar vid förankring av 
rullstolar ska en fri arbetsyta på minst 500 mm finnas mellan 
rullstol och passagerarplats eller innervägg. 

Det ska finnas fri arbetsyta på 

minst 500 mm mellan rullstol 

och passagerarplats eller 

innervägg. 

b) Hjälpmedel för att kunna flytta en resenär mellan olika säten 
bör finnas, t.ex. glidbrädor. 

Från handbok för förare av specialfordon ”Säker och bekväm resa 

för rullstolsburna – Handbok för förare”. 

Hjälpmedel för att kunna flytta 

en resenär mellan olika säten 

bör finnas, t.ex. glidbrädor 
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Kommentar Branschnorm 

1.4.7 Lyftanordning – bakgavellyft  Lyftanordning - bakgavellyft 

Vid lastning är en lyft att föredra framför ramp eftersom 

belastningen på föraren blir mindre. 

 

a) Manövrering av lyftanordning ska kunna göras från både 
fordonets insida och utsida. I båda fallen ska 
manöveranordningen vara placerad så att föraren har uppsikt 
över lyftanordningens arbetsområde  

Ska kunna manövreras från 

fordonets in- och utsida  

b) Det ska finnas en varningsbelysning som utgörs av blinkande 
lampor med gult sken när lyftanordningen är i arbete, för att 
varna andra trafikanter  

Ska ha varningslampor som 

uppmärksammar trafikanter när 

lyftanordningen är i drift  

c) Det ska finnas en indikeringslampa som varnar föraren när 
lyftplattan inte är i uppfällt/infällt läge. 

Ska finnas indikeringsslampor 

som varnar föraren när 

lyftplattan är nedfälld 

d) Med en horisontallägesgivare hålls lyftplattan i horisontellt 
läge under upp-/nedfärd även om fordonen står parkerat i ett 
lutande plan. 

Ska ha en 

horisontallägesgivare som 

håller lyftplattan i horisontellt 

läge under upp-/nedfärd 

e) Det ska finnas avåkningsskydd på bakgavellyften och lyften 
bör i uppfällt läge ligga i plan med fordonets golv så att in- 
och utrullningen kan ske utan ojämnheter. 

TSFS 2010:2, bilaga 4, lyftplatta ska vara försedd med 

anordning som hindrar att rullstolen ofrivilligt kan komma av 

lyftplattan. 

Det ska finnas avåkningsskydd 

på bakgavellyften 
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Kommentar Branschnorm 

1.4.8 Ramp  Ramp 

Vid lastning är en lyft att föredra framför ramp eftersom 

belastningen på föraren blir mindre. Ramp bör endast användas på 

så kallade låggolvsfordon där instegshöjden är max 25 cm. 

Ramp ska ha en maximal 

lutning på 15 procent 

 

a) Ramp kan finnas på så kallade låggolvfordon (max 25 cm 
instegshöjd). För att undvika påfrestande belastning vid 
förflyttning av rullstolspassagerare (på- och avstigningshjälp) 
får rampens lutning inte överstiga 15 procent. Den kraft som 
krävs kontinuerligt (dvs inte igångsättningskraften) för att 
skjuta upp en rullstol manuellt får enligt modellen för 
bedömning av skjuta- och dra- arbete i de Allmänna råden till 
AFS 1998:1, inte överstiga mellan 100 och 200 Newton (N) 
beroende på övriga förhållanden. 

 

Enl. TSFS 2010:2, bilaga 4, får inte rampens lutning mot 

vägbanan överstiga 15 %. 

En motoriserad lyftanordning eliminerar en för stor manuell 

kraft (kraften att skjuta upp en rullstol) och är därför att 

föredra. 

 

b) Det ska finnas handtag på rampen för att undvika klämskador 
och som gör det lätt att lyfta och fälla rampen 

Det ska finnas handtag på 

rampen 

c) Det ska finnas anordningar som tar bort störande ljud, 
skrammel som kommer från rampen under körningen. 

Det ska finnas anordningar 

som eliminera störande ljud 

från rampen vid körning  

d) Det ska finnas en varningsbelysning som utgörs av blinkande 
lampor med gult sken när rampen är nedfälld, för att varna 
andra trafikanter. 

Det ska finnas gul blinkande 

varningslampa vid nerfälld 

ramp 

e) Ramp som är längre än 1200 mm ska vara försedd med 
avåkningsskydd med en höjd av minst 50 mm 

Avåkningsskydd regleras i TSFS 2010:2, bilaga 4 

Ramp som är längre än 1200 

mm ska vara försedd med 

avåkningsskydd med en höjd 

av minst 50 mm 

f) Yta på ramp eller lyftanordning ska vara halksäker. Kant vid 
övergång mellan mark eller fordonsgolv och ramp eller 
lyftplatta eller andra steghöjder som rullstolen ska passera får 
inte överstiga 50 mm. 

Regleras i TSFS 2010:2, bilaga 4. 

Ytan på ramp ska vara halk-

säker och kant/steghöjd som 

rullstol ska passera får inte 

överstiga 50 mm 
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Kommentar Branschnorm 

1.4.9 Belysning Belysning 

a) Det ska finnas en tillfredsställande arbetsbelysning i 
kupéutrymmet som medför att föraren kan läsa dokument, 
instruktioner mm och utföra förekommande arbeten utan 
problem på grund av dålig belysning.  

Det ska finnas tillfredställande 

belysning i kupéutrymmet 

b) Det ska finnas belysning som lyser upp arbetsområdet på och 
omkring rampen/lyftanordningen.  

Det ska finnas belysning runt 

omkring ramp och lyftanordning 

 

Kommentar Branschnorm 

1.5 Förteckning av utrustning  

1.5.1 Utrustningsförteckning  Utrustningsförteckning 

En förteckning över all lös utrustning som ska finnas i fordonet ska 

antingen förvaras eller vara anslagen i fordonet. 

Ska finnas i fordonet 

 

Kommentar Branschnorm 

2 Klimat 

Klimatet i fordonet är uppdelat i tre delar: ventilation, värme/kyla 

och luftkonditionering (AC). Vanligtvis är dessa tre delar 

integrerade i ett gemensamt system men går att reglera var för sig.  

 

Fordonen är så utformade att resenärernas kupéutrymme och 

förarutrymmet är helt integrerade, vilket medför att de olika 

delarnas klimat, värme/kyla alltid påverkar förarnas miljö.  

 

2.1 Ventilation  

2.1.1 Ventilation  Ventilation 

a) Kupéfilter ska finnas för att rena den luft som tas in i kupén. 
Filtret ska bytas med jämna mellanrum, vilket vanligtvis görs 
på ordinarie service. 

Ventilationen ska vara försedd 

med kupéfilter 

b) Luften i förar-/kupéutrymmet ska vara justerbar, steglöst eller 
i fasta lägen och kunna forceras för att kunna göra så att rutor 
blir fria från imma. 

Ventilationen ska vara justerbar 

och kunna forceras 
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Kommentar Branschnorm 

2.1.2 Värme Värme 

a) För att på en kort tid kunna få värme i hela kupéutrymmet 
krävs att flera värmeaggregat finns i fordonen. Minst ett 
separat värmeaggregat ska finnas i det bakre kupéutrymmet. 

Fordonet ska vara utrustat med 

extra värmeaggregat. Minst ett 

separat i bakre kupéutrymmet. 

b) Alla fordon som inte vanligtvis är uppställda i varmgarage ska 
ha motor- och kupévärmare, alternativt stå i varmgarage 
under den kalla årstiden.  

Det ska finnas motor- och 

kupévärmare om fordonet inte 

står i varmgarage 

2.1.3 Luftkonditionering Luftkonditionering 

Alla fordon ska vara utrustade med klimatanläggning så kallad AC 

eller liknande anläggning/funktion som kan ge en kontinuerlig 

temperatur på 18 – 24 grader. 

Fordonet ska ha 

luftkonditionering 

 

Kommentar Branschnorm 

3 Säkerhet 

Det förebyggande skyddet är en väsentlig del av förarnas 

arbetsmiljö.  

3.1 Säkerhetsutrustning 

 

3.1.1 Bilbältespåminnare Bilbältespåminnnare 

En bältespåminnare ska finnas som anger när bilbältet på 

förarplatsen är isatt i låsanordningen. Bältespåminnaren ska både 

avge en ljudsignal och en ljusindikation i form av varningslampa 

eller liknande när bältet inte används under körning. 

Ska finnas med både ljud- och 

ljussignal avseende 

förarplatsens bilbälte 

 

3.1.2 Krockkudde Krockkudde 

a) Krockkudde ska finnas på förarplatsen Ska finnas på förarplatsen 

b) Krockkudde ska finnas på förarens vänstra sida, s.k. 
sidokrockkudde 

Ska finnas på förarens vänstra 

sida 

c) Krockkudde ska om möjligt finnas så att det skyddar förarens 
knän vid en kollision. 

Bör finnas för att skydda knän 
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3.1.3 Övriga säkerhetsutrustningar Övriga säkerhetsutrustningar 

Alkolås, bältessträckare, antispinn, antisladd och backvarnare bör 

finnas på fordonet. 

Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om 

det finns alkohol i förarens utandningsluft. 

Bältessträckare är en säkerhetsutrustning som i samband med 

krock drar åt bältet och minskar onödigt slack vilket minskar 

skaderisken. 

Antispinn och antisladd bör finnas på fordonet. Antispinn motverkar 

att hjulen spinner främst vid start och antisladd motverkar att bilen 

får sladd genom att bromsa hjulen individuellt. 

Backvarnare är ett externt varningsljud som automatiskt aktiveras 

när backväxeln läggs i. 

Alkolås, bältessträckare, 

antispinn, antisladd och 

backvarnare bör finnas på 

fordonet. 

 

Kommentar Branschnorm 

3.1.4 Sikt och distraktioner  Sikt och distraktioner 

a) Ingen eftermonterad utrustning, material eller dekaler ska 
vara så placerad att det skymmer sikten framåt eller åt 
sidorna för föraren. 

Eftermonterad utrustning ska 

placeras så att den inte 

skymmer förarens sikt 

b) Antalet displayer ska vara så få som möjligt för att minska 
den information föraren har att hantera och ta ställning till 
under färden 

Antalet displayer ska vara så få 

som möjligt 

c) Sidorutor och bakruta ska om möjligt vara tonade eller 
försedda med solskyddsfilm eller liknande för att förhindra att 
starkt solljus tränger in i kupén. 

Sidorutor bör vara tonade eller 

försedda med solskyddsfilm 

d) Utvändiga sidobackspeglar ska kunna manövreras/justeras 
från förarplatsen. 

Utvändiga sidobackspeglar ska 

kunna manövreras från 

förarplatsen 

e) Föraren ska utan att behöva vända sig om, kunna överblicka 
hela det bakre kupéutrymmet genom innerbackspegeln. 

Föraren ska via 

innerbackspegeln kunna 

överblicka hela det bakre 

kupéutrymmet 

f) Kupébelysningen ska vara så konstruerad eller placerad att 
den inte påverkar förarens siktförhållanden när fordonet körs. 
Ljus från utrustning och kupébelysning får inte ge reflexer i 
framrutan som kan verka störande för föraren under färd. 

Kupébelysningen ska vara så 

konstruerad eller placerad att 

den inte begränsar förarens 

siktförhållanden under körning. 
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4 Rekommendationer avseende den psykosociala 

förarmiljön 

De rekommendationer som beskrivs nedan är relaterade till de situationer och den stress som 

påverkas av olika faktorer i planeringen av arbetet och framförallt i köruppdraget. Den psykosociala 

miljön för förarna påverkas även av andra faktorer som inte berörs i denna rekommendation.      

5 Generell planering  

5.1 Förutsättningar 

Det är flera parter som har inflytande över transporterna. Ytterst har de som upphandlar, de som är 

beställare av färdtjänsttransporterna, det övergripande ansvaret. Det är också de som i grunden 

lägger fast förutsättningarna för transporternas genomförande, genom olika avtalskrav. De som i 

huvudsak påverkar planeringen av det operativa arbetet är: de externa samordningscentralerna för 

beställningar (som inte är formellt knutna till utföraren av transporterna), resenärerna samt de 

arbetstidsscheman som upprättas av arbetsgivarna. Arbetsgivarnas del i planeringsarbetet inskränker 

sig i regel till att upprätta arbetstidsscheman med beaktande av dygnsvila samt 

arbetstidslag/kollektivavtal. Det är samordningscentralerna som har huvudansvaret för det operativa 

planeringsarbetet och som fungerar som arbetsledning för förarna. De planlägger och beordrar 

transporterna, viket medför att de också ska ha en aktiv roll i ansvaret för dessa transporter.  

5.2 Konsekvenser 

Förarnas och även arbetsgivarnas påverkan på den övergripande planeringen av transportarbetet är 

starkt begränsad, och det finns en osäkerhet huruvida hänsyn tas till arbetsmiljöaspekter i samband 

med den övergripande planeringen av transportarbetet. Förare och arbetsgivare kan i regel heller inte 

påverka planeringen av den operativa delen av arbetet. Om samspelet i det operativa arbetet som bör 

finnas mellan å ena sidan förare och å andra sidan externa samordningscentraler för beställningar inte 

fungerar väl, finns risk att det operativa arbetet sker helt på samordningscentralens villkor. En 

konsekvens är att förarna får svårigheter att ta rast. 

Dessa begränsningar i att själva kunna påverka planeringen av det egna arbetet är en viktig faktor 

som påverkar förarnas psykosociala arbetsmiljö. Om det dessutom saknas kunskap hos de som 

planerar och beordrar körningar (samordningscentralen) beträffande avvikelser i uppdragen, 

tidsförskjutningar eller andra problem som kan uppstå, skapas en grund för att framkalla oönskade 

stressituationer hos förarna.  

5.3 Slutsatser – Åtgärder 

För att skapa förutsättningar för ett mer homogent synsätt som innebär samverkan i planeringsarbetet 

måste de som ytterst ansvarar för och är beställare av färdtjänsttransporter redan i upphandlingarna 

skapa förutsättningar för detta. Det är nödvändigt att ställa relevanta krav på externa 

samordningscentraler för beställningar som bygger på samverkan och samförstånd mellan de som 

planerar, beordrar och genomför transporterna. Ansvaret för detta bör läggas på de externa 

samordningscentralerna. Arbetsmiljöaspekten ska alltid vägas in i detta arbete. Skyddsombud ska 

alltid medverka i planeringsarbetet. 

De externa samordningscentralerna bör planera köruppdragen på sådant sätt att förarna ges möjlighet 

att ta rast.   
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6 Planering av köruppdrag  

6.1 Förutsättningar 

Den konkreta planeringen och ordergivningen i det operativa arbetet av transporterna genomförs i 

regel av externa samordningscentraler för beställningar, vilket medför att de har en avgörande 

påverkan över transporternas genomförande. I planeringsarbetet är det i regel bara 

samordningscentralen och i vissa fall resenärerna som har ett inflytande. Samordningscentralerna är 

därmed att betrakta som förarnas arbetsledning, men arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. 

Genomförandet av färdtjänsttransporterna är vanligtvis omgärdat av en rad olika moment förutom 

själva köruppdraget. I samband med transporterna ska förarna hämta och lämna resenärer på olika 

adresser, vara resenärerna behjälpliga och i viss mån ersätta assistenter eller annan personal. 

Eftersom resenärerna inte är en homogen grupp uppstår en rad situationer som påverkar transportens 

tidsscheman/körtider, vilket sällan beaktas i planeringsarbetet och skapar stress. Inom 

samordningscentralen finns inte alltid kunskaper om de lokala förhållanden som råder på en plats, 

omläggning av vägtrafik, farbara och lämpliga resvägar med mera. Detta medför onödiga 

omställningar för förarna och i vissa fall konfrontationer mellan förare och samordningscentral, vilket 

bidrar till onödiga stressituationer.  

6.2 Konsekvenser  

De stressmoment som uppstår i samband med transporter är troligtvis resultatet av systemfel, 

planeringsmissar och oförståelse av uppkomna situationer. Eftersom resenärerna inte utgör en 

homogen grupp utan behöver olika typer av tidskrävande stöd kan det vara svårt att ha generella 

tidslagda körscheman utan att ha tydliga avvikelserutiner som kan tillämpas utan att det behövs några 

speciella åtgärder. Liknande avvikelserutiner kan behövas i de fall avvikelserna beror på brister i 

samordningscentralens planering, exempelvis på grund av svag kännedom om lokala förhållanden. 

6.3 Slutsatser – Åtgärder 

För att minska risken för att stressrelaterade situationer ska uppstå på grund av planering som är ett 

resultat av systemfel och okunskap om uppkomna situationer ska rutiner utvecklas och tillämpas. 

Riktlinjerna för detta ska utgöras av tydliga avvikelserutiner, vilka kan tillämpas utan att det behövs 

några speciella beslut eller åtgärder. Hanteringen och rutinerna för avvikelser som uppkommer på 

grund av vad som nämnts ovan ska omsättas i tidsersättning för det aktuella uppdraget.      

Förarna behöver tillgång till ett utarbetat system för hur de ska kunna kommunicera med den externa 

samordningscentralen vid förseningar. Samordningscentralen behöver i sin tur ha en fastlagd rutin för 

att underlätta för föraren vid förseningar. 

Risk och konsekvensanalys ska ske i samverkan med skyddsombud. 

Kravet på externa samordningscentraler för beställningar bör vara att de i egenskap av arbetsledande 

funktion har en god kännedom om transporternas genomförande, god lokalkännedom och generella 

kunskaper om resenärernas behov av stöd. Det bör ingå i den externa samordningscentralens ansvar 

att samverka och samordna arbetsmiljöarbetet. 
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7 Förebyggande arbete 

7.1 Förutsättningar 

Det finns delar beträffande arbetsmiljöansvaret som är oklara i samband med utförandet av 

transporterna. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivarna. Enligt arbetsmiljölagen är det 

den som råder över driftstället som är ansvarig för arbetsmiljön. Det måste klart framgå vem som har 

arbetsmiljöansvaret när externa samordningscentraler för beställningar utgör arbetsledningen och har 

ett avgörande inflytande på transporterna som arbetsgivarna inte kan råda över. Enligt 

Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren alltid ansvarig för sina anställdas arbetsmiljö men då verksamheten 

till största delen är beroende av tredje person, samordningscentralen, kan arbetsgivaren i många fall 

ha svårt ha påverka förarens arbetsmiljö. Här har företagens skyddsombud en viktig funktion. 

7.2 Konsekvenser 

Eftersom arbetsledning och arbetsgivarna i detta fall ofta utgörs av två olika juridiska personer uppstår 

problem beträffande det operativa arbetsmiljöarbetet. Stressmomenten framkallas av arbetsledningen, 

den externa samordningscentralen för beställningar, medan arbetsgivarna som inte kan påverka detta 

har arbetsmiljöansvaret.  

7.3 Slutsatser – Åtgärder 

För att kunna åstadkomma en tydlighet i arbetsmiljöarbetet för förarna måste en arbetsmiljösamverkan 

mellan arbetstagare, arbetsgivare och den externa samordningscentralen för beställningar upprättas. 

Redan vid upphandlingen måste man komma överens om vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. 

Saknar företaget eget skyddsombud ska regionala skyddsombud delta i samverkan. 
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Bilaga 1: Begreppsförklaringar 

95 percentil 

Percentiler är en metod för att beskriva spridning i en fördelning. Percentiler innebär en uppdelning av 

värden i proportioner om 1%. En 95-percentil i detta sammanhang är de förutsättningar som innebär 

att 95 procent av förarna (utifrån sin längd) ska kunna ha en komfortabel/god förarmiljö. 

Bakgavellyft 

Bakgavellyft (lift) är en hydraulisk lyftanordning som är placerad på fordonets bakdel och som i detta 

fall används för att lyfta och sänka resenärer i rullstol från marknivå till nivå med fordonets bakdörr.    

Branschnorm och Norm  

Norm är synonymt med regel, rättesnöre och riktlinjer. Begrepp används i detta fall som en 

dokumenterad kvalitetsbeskrivning av de kriterier som omfattar en god förarmiljö.    

Eftermonterat 

Med eftermonterat avses i detta fall all utrustning på fordonet som inte är fabriksmonterat och inte 

ingår som standard i fordonet.  

Ergonomi 

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den 

fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter 

och den omgivande miljön. 

Extern samordningscentral för beställningar 

Företag som planlägger och beordrar transporterna, utan att vara formellt knutna till själva utföraren 

av transporterna. Externa samordningscentraler för beställningar har huvudansvaret för det operativa 

planeringsarbetet och fungerar som arbetsledning för förarna. 

Förarplatsen 

Med förarplatsen avses i detta fall förarens plats och arbetsområde i samband med körningen.   

ISO-standards 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO ursp. Engelska; International Organization for 

Standardization). Utfärdar internationella standards på en rad olika områden. Exempelvis standard för 

förarmiljöer för linjebussar.  

Komfort  

Komfort betyder i detta sammanhang, praktisk bekvämlighet. Faktorer som i transportsammanhang ger dålig 

komfort är bl. a. vibration, buller, dålig luftkvalitet. I många transportsammanhang används ordet färdkvalitet 

(Ride Quality). Detta begrepp är dock mer förknippat med resenären än med föraren.   

Komfortabel 

Komfortabel har i detta sammanhang samma innebörd som komfort det vill säga praktisk 

bekvämlighet som är angenäm och behaglig.  

Körställning 

Körställning är den arbetsställning som föraren har vid körningen. 



Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon. Maj 2012. 

Upplaga 1.2012. Art. nr 52 516-H   22 (28) 

Passagerare 

Med passagerare avses i detta fall resenärerna i specialfordon.   

Ramp  

Med ramp avses i detta sammanhang ett sluttande plan för att köra rullstolspassagerare på och av 

fordonet. Rampen är vanligtvis i 1 del alternativt 2- eller 3 delad och kan fällas ihop.   

Specialfordon 

Med specialfordon avses i detta fall så kallade rullstolsbussar med en totalvikt på 2.5 - 3,5 ton och 

som är klassificerade i Svensk Kollektivtrafiks klasser 1, 2 och 3. 

SS-ISO 16121-1:2005 

Svensk Standard, SS– ISO 16121-1:2005 är en standard för Vägfordon – Ergonomiska krav för 

förarens arbetsplats i linjebussar, som använts som referenslitteratur. Standarden har utarbetats av 

SIS, Swedish Standards Institute. 

Svensk Kollektivtrafiks klasser 1, 2 och 3  

Klass 1 fordon – låggolvsfordon – är ett fordon med inre ståhöjd - minst 180 cm – som har en 

instegshöjd från mark till plant golv utan trappsteg om högst 25 cm vid entré i fordonets 

sidodörr/mittdörr. Både sidodörr och bakdörr ska klara en rullstol om minst 85 cm bredd.  

Klass 2 fordon – ej låggolvsfordon – är ett fordon med inre ståhöjd – minst 180 cm –som har insteg 

från mark till golv via trappsteg vid entré i fordonets sidodörr/mittdörr.Både sidodörr och bakdörr ska 

klara en rullstol om minst 85 cm bredd 

Klass 3 fordon - fordon som chassimässigt är mindre för korta eller smala för ett bra samordnat 

resande med flera resenärer sittande bredvid varandra. Klass 3 fordon är ofta väl lämpade för olika 

former av taxitrafik där samordning av flera resenärer är mindre vanligt förekommande. 

TSFS 

Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). 

Trappklättrare 

Med trappklättrare (för persontransporter) avses en anordning som används för att förflytta 

rullstolspassagerare i trappor. Det finns olika typer av trappklättrare.    

VVFS  

Vägverkets författningssamling (VVFS) upphörde från och med den 1 april 2010 i och med bildandet 

av Trafikverket, se Trafikverkets hemsida. 
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Bilaga 2: Branschnormen i korthet 

Nedan följer en sammanfattande lista över de olika kraven och rekommendationerna i branschnormen. 

För utförligare beskrivningar se sidhänvisningar för respektive område. 

1. Arbetsställning och komfort  

1.1 FÖRARPLATSEN 

Läs mer på sidan 7-9. 

Ryggstödet 

Ska kunna justeras steglöst 110 grader i förhållande till sitsen 

Ska ha ett reglerbart svankstöd 

Ska ha en uppvärmning som kan regleras av föraren 

Bör ha en minimihöjd på 600 mm 

Huvudstödet (nackstödet) 

Ska kunna justeras i höjdled eller vara integrerat i rygg-stödet och ha en tillräcklig höjd för skydda 

föraren vid kollision  

Sitsen 

Ska kunna lutas, steglöst +/- 10 grader 

Ska ha en minimibredd på 470 mm och ett minimidjup på 450 mm 

Ska kunna justeras i höjdled från 400 till 460 mm 

Ska vara skålad 

Ska ha fjädrande underrede   

Klädsel och stoppning ska kunna släppa genom luft eller ha en inre ventilation 

Ska ha reglerbar uppvärmning  

Armstöd 

Armstöd ska finnas på höger sida 

Armstödet ska vara fällbart 

Armstödet bör ha en minimibredd på 50 mm och en minimilängd på 200 mm 

1.2 REGLAGE 

Läs mer på sidan 9.  

Ratten 

Bör vara justerbar i höjdled om möjligt minst 50 mm 

Ska vara justerbar inåt-utåt om möjligt minst 50 mm 
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Pedalerna  

Pedalerna bör vara placerade så att foten kan rotera mellan gas- och bromspedal 

Det bör finnas speciellt skydd för att minimera fotskador vid krock. 

Parkeringsbromsen 

Ska vara tydligt utmärkt och det ska synas när den är aktiverad 

Eftermonterade reglage 

Ska vara tydligt uppmärkta och indikera när de är aktiverade 

Eftermonterade displayer och indikeringslampor 

Ska kunna avläsas i olika ljusförhållanden  

Eftermonterade displayer med pekskärm  

Ska lätt kunna nås från förarplatsen 

1.3 FÖRVARINGSUTRYMMEN 

Läs mer på sidan 10.  

Förvaringsutrymmen 

Ska finnas för personliga tillhörigheter 

Ska finnas för spännband och övrig fasthållnings- och säkerhetsutrustning 

Ska finnas för skrymmande utrustning, trappklättrare, syrgasutrustning och liknande  

1.4 PÅ- OCH AVLASTNING OCH FÖRANKRING AV RULLSTOLAR 

Läs mer på sidan 11. 

Dörr- och innermått i kupé-utrymmet 

Takhöjden ska vara minst 1800 mm i passagerarnas kupéutrymme 

Dörröppningens höjd på bakdörrarna ska vara minst 1700 mm 

Dörröppningens höjd på sidodörrarna ska vara minst 1500 mm och bredden minst 900 mm 

Golvytor i fordonet 

Golvytan ska vara halksäker 

Förankring av rullstolar 

Snabbkopplingar ska kunna användas 

Golvskenor för fastsättning av rullstolar 

Det ska finnas minst 6 st golvskenor av längsgående typ eller minst 8 st golvskenor av tvärgående typ 
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Fasthållningsutrustning 

Det ska finnas självspännande spännband till minst 2 rullstolar, och minst 4 st spännband per rullstol 

Arbetsutrymme vid fastsättning av rullstol 

Det ska finnas fri arbetsyta på minst 500 mm mellan rullstol och passagerarplats eller innervägg 

Hjälpmedel för att kunna flytta en resenär mellan olika säten bör finnas, t.ex. glidbrädor 

Lyftanordning – bakgavellyft  

Ska kunna manövreras från fordonets in- och utsida  

Ska ha varningslampor som uppmärksammar trafikanter när lyftanordningen är i drift  

Ska finnas indikeringsslampor som varnar föraren när lyftplattan är nedfälld 

Ska ha en horisontallägesgivare som håller lyftplattan i horisontellt läge under upp-/nedfärd  

Det ska finnas avåkningsskydd på bakgavellyften 

Ramp  

Ramp ska ha en maximal lutning på 15 procent 

Det ska finnas handtag på rampen 

Det ska finnas anordningar som eliminera störande ljud från rampen vid körning  

Det ska finnas gul blinkande varningslampa vid nerfälld ramp 

Ramp som är längre än 1200 mm ska vara försedd med avåkningsskydd med en höjd av minst 50 mm 

Ytan på ramp ska vara halksäker och kant/steghöjd som rullstol ska passera får inte överstiga 50 mm 

Belysning 

Det ska finnas tillfredställande belysning i kupéutrymmet 

Det ska finnas belysning runt omkring ramp och lyftanordning 

1.5 FÖRTECKNING AV UTRUSTNING 

Läs mer på sidan 15. 

Utrustningsförteckning 

Ska finnas i fordonet  

2. KLIMAT 

2.1 VENTILATION 

Läs mer på sidan 15. 
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Ventilation  

Ventilationen ska vara försedd med kupéfilter 

Ventilationen ska vara justerbar och kunna forceras 

Värme 

Fordonet ska vara utrustat med extra värmeaggregat. Minst ett separat i bakre kupéutrymmet. 

Det ska finnas motor- och kupévärmare om fordonet inte står uppställt i varmgarage  

Luftkonditionering   

Fordonet ska ha luftkonditionering 

3. SÄKERHET 

3.1 SÄKERHETSUTRUSTNING 

Läs mer på sidan 16. 

Bilbältespåminnare 

Ska finnas med både ljud- och ljussignal avseende förarplatsens bilbälte 

Krockkudde 

Ska finnas på förarplatsen 

Ska finnas på förarens vänstra sida 

Bör finnas för att skydda knän  

Övriga säkerhetsutrustningar 

Alkolås, bältessträckare, antispinn, antisladd och backvarnare bör finnas på fordonet 

Sikt och distraktioner  

Eftermonterad utrustning ska placeras så att den inte skymmer förarens sikt 

Antalet displayer ska vara så få som möjligt 

Sidorutor bör vara tonade eller försedda med solskyddsfilm 

Utvändiga sidobackspeglar ska kunna manövreras från förarplatsen. 

Föraren ska via innerbackspegeln kunna överblicka hela det bakre kupéutrymmet  

Kupébelysningen ska vara så konstruerad eller placerad att den inte begränsar förarens 

siktförhållanden under körning. 
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