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Yttrande över remissen EU-kommissionens paket för 
effektiv och grön mobilitet  
Bakgrund 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.  
 
Övergripande synpunkter 
Personskadeförbundet RTP tar inte ställning till de enskilda projekten i förslaget utan har mer 
övergripande synpunkter utifrån perspektivet att transportsystemet måste vara universellt 
utformat. Det är bra att EU i samråd med medlemsländerna tar fram ett förslag till ett hållbart 
transportsystem. Rätt utformat kan förslaget leda till ökat antal tillgängliga transporter, som 
skapar bättre förutsättningar för både människor och klimat.  
 
Personskadeförbundet RTP anser att det saknas tydliga skrivningar i förslaget om att de olika 
infrastrukturprojekten och transportsystemen ska vara universellt utformade. Det finns heller 
ingen tydlig tidslinje om när universell utformning ska uppnås inom transportsystemen. Det 
gäller i alla delar av förslaget. Universell utformning nämns inte när det gäller områden som 
flygplatser, hamnar, stationer, tåg och fartyg. Det saknas även i anslutning till tjänster 
kopplade till transporter som biljettförsäljning och kundservice. Här behöver förslaget 
utvecklas ordentligt med skrivningar om att universell utformning måste finnas med i alla 
delar.  
 
Det finns direktiv för flyg, tåg och sjöfart idag som reglerar tillgänglighet till en viss del. De 
är ofta inte tillräckliga och Personskadeförbundet RTP tycker att principen om universell 
utformning är så viktig att det måste finns med i förslaget. Infrastruktursatsningar som görs 
framöver inom EU behöver vara tillgängliga och användbara och därför universellt 
utformade.  
 
I projekt som beskrivs i förslaget är det extra viktigt att ha med universell utformning från 
början eftersom projekten ofta har en livstid på mellan 50-100 år. Tas inte universell 
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utformning med från början riskerar personer med förvärvade skador och 
funktionsnedsättningar att exkluderas och får inte del av nya transportlösningar.  
 
Tillgängliga laddstationer 
Det är positivt att EU-kommission i det tidigare lagda förslaget ”Utbyggnad av infrastruktur 
för alternativa bränslen” och även i detta föreslag föreslår en miniminivå för hur långt det får 
vara mellan laddstationer på det prioriterade vägnätet.  
 
Personskadeförbundet RTP är dock kritiska till att det varken i förslag ”Utbyggnad av 
infrastruktur för alternativa bränslen” eller i detta förslag finns skrivningar på krav att 
laddstationer ska vara universellt utformade och användbara för alla. Det behövs skrivningar i 
båda förslagen som ställer krav att det finns tillräckligt med utrymme i anslutning till 
laddstationen, för att alla ska kunna använda utrustningen. Det gäller också att 
betalningslösningen är tillgänglig i enlighet med kraven i Tillgänglighetsdirektivet.  
 
För mer information om tillgänglighetskrav för laddstationer som vi rekommenderar, se 
nedan.  
 
Personskadeförbundet RTPs remissvar, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
utrustning för laddning av elfordon, BFS 2021:xx, daterat 2020-09-09  
Biofuel regions information, Tillgängliga laddstationer.    
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP  
 
 
 


