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Europa kraftsamlar för tillgängliga laddstolpar  
 
Idag på internationella ryggmärgsskadedagen passar vi på att lyfta vikten av en 
tillgänglig och universellt utformad laddinfrastruktur för elfordon. För säkerställer vi 
inte detta nu så riskerar personer med ryggmärgsskador att tvingas lämna bilen hemma 
och i och med det få sin självständighet beskuren. Personskadeförbundet RTP har 
aktivt arbetat med frågan. Nu får vi draghjälp även på europeisk nivå. 
 
I samband med den europeiska ryggmärgsskadeorganisationens European Spinal Cord Injury 
Federation, ESCIFs kongress i Notwill i Schweiz i förra veckan antogs vårt förslag om att 
tillsammans bedriva påverkansarbete för att nuvarande och framtida regelverk på Europanivå 
för laddinfrastuktur för elfordon ska ha tydliga krav på universell utformning. Detta för att 
säkerställa att alla oavsett om man använder rullstol eller inte ska ha möjlighet att köra elbil. 
För användandet av elbilar kommer med hög sannolikhet att öka.  
 

- Med detta som bakgrund är det av största vikt att göra rätt från början och inte 
utelämna en grupp människor från att köra elbil, säger Marina Carlsson, 
förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.  
 

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
och riksdagen har antagit ett antal mål med konventionen som utgångspunkt och inriktning 
om bland annat universell utformning, UU, och borttagande av hinder för tillgänglighet. Med 
”universellt utformade” menas utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att 
de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning.   
 

- En universellt utformad laddinfrastruktur för elbilar i Sverige och i Europa är helt 
avgörande för att personer med ryggmärgsskador ska kunna leva ett aktivt och 
självständigt liv. För utan tillgänglig laddinfrastruktur så riskerar många annars att 
tvingas sluta köra bil. Personskadeförbundet RTP kommer fortsätta bevaka och 
bedriva påverkansarbete i frågan. Men idag firar vi en delseger i och med att vi tagit 
frågan till Europanivå, säger Marina Carlsson.  
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