Faktablad om befordring ad trapper med trappemaskine
Op og ned ad trapper
Som kunde i Movias handicapkørselsordning kan du blive kørt og fulgt fra entredør til entredør på alle private
adresser.
Movia tilbyder manuelle kørestolsbrugere at blive befordret op og ned ad trapper til 5. sals højde.
Dette tilbud er kun muligt, fordi Movia råder over et antal vogne udstyret med trappemaskiner til dette formål.
Al befordring af kørestolsbrugere over mere end et trin skal foretages med
trappemaskine, således at trappebefordringen udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for såvel kunde som chauffør.
For at trappebefordringen kan foregå forsvarligt, er der forskellige krav, der skal være
opfyldt – det gælder bl.a. mål, vægt og adgangsforhold.
El-kørestole og el-scooter kan ikke befordres på trapper. Men hvis kunden med støtte
af chaufføren kan skifte til en transportstol, er der mulighed for at blive befordret op og
ned ad trapper.

Kørestolen
Hjulbredden på en kørestol må højst være 73 cm (udvendig mål), og der skal være minimum 37 cm
(indvendig mål) mellem tværstængerne på kørestolsrammen.
Bag på kørestolen kan der være bøjler, antivip eller lignende, der gør det umuligt at montere kørestolen på
trappemaskinen. Men kan disse afmonteres uden brug af værktøj, og kørestolen uden problemer kan
fastmonteres til trappemaskinen, kan transporten gennemføres.
Den maksimale vægt for kunde og kørestol må ikke overstige 160 kg.

Trappen
Trinhøjden må ikke være over 20 cm og trindybden skal mindst være 11 cm.
Trappeafsatsen/reposen skal være på minimum 120 cm på hver led, for at trappemaskinen kan komme
rundt.
På indvendige trapper skal trappeforholdene være indrettet således, at der ikke er ting, der står i vejen for en
sikker transport, og der må ikke være løse tæpper på trappen.
Ved udvendige trapper må der ikke være løse sten eller fliser på trinene. Desuden skal trappen altid være fri
for sne og is.

Bemærk
Selvom ovenstående er opfyldt, er det ikke en garanti for at Movias handicapkørselsordning kan gennemføre
transporten. Der kan være individuelle forhold der bevirker, at en sikker og forsvarlig befordring med
trappemaskinen ikke er muligt. I disse tilfælde vil turen ikke blive gennemført og såfremt der er tale om et
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problem på en besøgsadresse vil kunden blive kørt retur. Er du i tvivl om netop din trappeopgang bedes du
kontakte os på tlf.: 70 26 27 27, der kan hjælpe til med uafklarede spørgsmål.
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