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Nu är det snart möjligt att ta körkort riktigt miljösmart. Lisa, 17 år, blir först med att ta körkort på elbil när Sveriges
Trafikskolors Riksförbund, STR, lanserar den första unika körkortsutbildningen med elbil. Den 3 april startar hon
sin förarutbildning i Göteborg.

En ung tjej antar utmaningen att skaffa sig körkort miljösmart på elbil. Hon kommer att köra en dubbellektion i
veckan och samtidigt plugga teori och övningsköra däremellan. Lisa kommer att få uppleva skillnaden mellan att
köra en elbil och en vanlig bil. Förutom att elbilen drivs enbart med el och därmed är i det närmaste fri från
koldioxidutsläpp, kan elbilen liknas vid en automatväxlad bil när det gäller bilkörningen. Det innebär att Lisa
slipper oroa sig över att hitta dragläge vid start i backe, krypkörning och växlingen sköter ju sig självt.
Göteborgarna får däremot se upp när hon smyger sig på i den tysta elbilen.

- Vi vill visa att det går att ta ett miljösmart körkort. Allt fler unga människor vill ta sitt miljöansvar och ska inte
behöva välja bort körkort av miljöskäl. När vi tillsammans med Volvo fick möjlighet att på försök genomföra
förarutbildningen på en trafiksäker elbil tvekade vi inte en sekund. Vi vill gärna driva på utvecklingen för
miljösmart förarutbildning och framtidens körkort, säger Berit Johansson, förbundsordförande STR.

STR arbetar ständigt med att göra bilkörning och förarutbildning mer miljöanpassat. Sedan 1998 har STR arbetat
med utbildningskonceptet EcoDriving med vilket du lär dig att köra personbil på ett sparsamt och ekonomiskt sätt,
samtidigt som du värnar om miljön. STR har sedan vidareutvecklat konceptet att omfatta även tunga fordon
(Heavy EcoDriving) och arbetsmaskiner (Working EcoDriving). Nu vill STR ta ytterligare ett steg mot mer
miljövänlig körning och lanserar tillsamman med Volvo den första förarutbildningen med elbil.
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