
 

 

 

Den 14 september genomfördes tillsammans med flera olika aktörer en testdag för 

rörelsehjälpmedel på buss. 

 

- Målet med dagen var att få fram ett bra underlag inför det fortsatta arbetet med att göra Länstrafiken 

Västerbotten tillgänglig för alla, säger Harriet Söder VD Länstrafiken Västerbotten. 

 

Med hjälp av testresenärer, bussföretag, buss- och färdtjänstchaufförer, hjälpmedelsproducenter och -

handläggare och en representant för HSO testades fem olika rörelsehjälpmedel. Dessa testades både i 

stadsbuss, i dubbeldäckare och i en normalgolvsbuss med lyft. Det som främst testades var 

ombordstigning, fastspänning och avstigning.  

 

Syftet med dagen var att hitta lösningar och synliggöra problem i samband med olika 

hjälpmedel på bussarna. Resultatet ska sedan användas för att göra resandet mer tillgängligt. 

Behovet av en testdag uppdagades under ett testresenärsprojekt som Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västerbotten och Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet genomfört.  

 

Trafikföretagen Transdev Sverige, Göstas Buss och Ecotaxi ställde upp med fordon och förare under 

dagen. UPAB upplät plats vid Umeå Östra för testet.  

 

– Vi vill förbättra information och service kring att resa med olika hjälpmedel. Dessutom vill 

vi skapa en ännu bättre relation och ett kunskapsutbyte med länets hjälpmedelshandläggare. 

Målet är också att få bra underlag till våra framtida upphandlingar av trafik, säger Harriet 

Söder, VD Länstrafiken Västerbotten. 

 

Testdagen gick över förväntan med stort engagemang från alla deltagare och det finns nu en 

stor mängd material att gå igenom. Slutsatsen efter alla tester är att det finns mycket att göra, 

inte minst därför att utvecklingen kring hjälpmedel går snabbt, medan bussarna inte förändras 

så mycket över tid. 

 

– Testdagen är en startpunkt i arbetet för att fler resenärer med rörelsenedsättning ska kunna, och vilja, 

resa kollektivt. Vi får arbeta stegvis och lösa några problem i taget. Vi vill kunna välkomna fler och vi 

vill att fler ska känna sig trygga med att resan kommer att fungera. Det är vår ambition, säger Bianca 

Byring, kollektivtrafikstrateg vid kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten. 
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