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Trafikutbildning för 14-åringar i Emmaboda kommun.
Bakgrund: När trafiklagstiftningen år 2000 ändrades och man i tillät den snabbare EU
mopeden i Sverige, ökade intresset för mopeder och mopedkörning. Från att tidigare ha
minskat i antal år från år förändrades bilden totalt och försäljningen tog ordentlig fart. Vid det
här tillfället räckte det att man fyllt 15 år och hade ett förarbevis, som enkelt kunde
införskaffas efter några timmars teori, för att få köra den snabba EU-mopeden. I dag krävs
dock körkort av lägst klass AM för att få framföra EU moped klass I. Om denna var
typgodkänd för två personer fick man dessutom skjutsa på den. Mopeden är dessutom ett
billigt och smidigt fordon med betydligt lägre bensinkostnader än andra fordonsalternativ.
I samma takt som intresse för mopeder ökade, har tyvärr också olyckor med åtföljande
personskadorna ökat för den här fordonskategorin. Följderna blir i värsta fall livslång
invaliditet och stort personligt lidande både för den drabbade och dennes familj men också
stora kostnader för hela vårt samhälle för sjukvård och rehabilitering.
I dag har vårt samhälle inte någon egentlig trafikutbildning för våra barn och ungdomar.
Något som tidigare ansågs som en självklarhet har i dag p.g.a. resursbrist och i konkurens
med andra ämnen i det närmaste försvunnit från skolan.
(Under åren 2000 - 2011 har sammanlagt 136 personer dödats och 3050skadats svårt vid
mopedolyckor. Källa: Transportstyrelsen)
Algutsboda Hembygdsförening tog därför tidigt initiativet till ett samarbete med
Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda för att kunna erbjuda en trafikutbildning för kommunens
samtliga 14-åringar som har till syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten inom denna
ålderkategori och därmed ökad möjlighet att undvika olyckstillfällen.14-åringar en
introduktion i vår trafiklagstiftning.
Från starten 2005 har projektet i dag vuxit fram till ett unikt trafikprojekt som saknar
motsvarighet i hela Sverige. Under 11 veckor får samtliga ungdomar en teoretisk del med
introduktion i vår trafiklagstiftning, samt fordonskännedom, där lektionerna leds av ortens
trafiklärare tillsammans med högstadiets lärare. Denna förstadel är obligatorisk för samtliga.
Därefter får de ungdomar som önskar fortsätta med ett praktiskt moment då man får prova på
att köra moped under ordnade förhållanden på Emmaboda trafikövningsplats dit man bussas
från skolan. Lektionerna leds av trafiklärare från våra trafikskolor. Vid detta tillfälle får också
ungdomarna information från skadeförebyggande enheten vid Länsförsäkringar i Kalmar då
man informeras om vikten av ha trafikförsäkring och vad som händer försäkringsmässigt vid
trafikbrott. Man får också information om samhällets och försäkringsbolagens kostnader i
samband med person och sakskador vid olyckor med motorfordon.
Denna andra del är frivillig och måste godkännas av föräldrar/vårdnadshavare.
Till den obligatoriska delen får ungdomarna också en utbildning i HLR ( hjärt- lungräddning)
samt certifikat på Hjärtstartare (defibrilator), något som kan användas i deras CV då de söker
jobb. Hur många av oss vuxna kan visa upp ett sådant certifikat?
Vidare en vardagsutbildning i Brandkunskap samt släckning av mindre bränder. Handledare
under denna del är personal från kommunens Räddningstjänst.
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Slutligen får man också information från ambulanspersonal om hur man hanterar skadade
personer. I projektet ingår också information från föreningen KRIS (kriminellas revansch i
samhället).
Vi tycker att projektet idag har fått ett välbalanserat innehåll med en bra mix av ämnen som
ger ungdomarna en bättre möjlighet att möta dagens tuffa trafikmiljö samt kunskap att hjälpa
sig själva och andra vid plötsliga olyckstillfällen.
Kostnaderna för projektet delas lika mellan Algutsboda Hembygdsförening och
Bjurbäckskolan i Emmaboda.
Sammanlagt har drygt 700 ungdomar deltagit i vårt samarbetsprojekt sedan starten 2006. Vi
är väl medvetna om att det inte går att mäta värdet av vårt projekt men enligt vad känt är har
inte någon mopedolycka med svårare personskada inträffa sedan projektet startades.
Förhoppningsvis har vårt projekt bidragit i någon mån till denna utveckling och det är därför
vår målsättning att fortsätta med detta samarbete.
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