Miljösmart körkort trots regelkrångel
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Uppkörningen närmar sig för Lisa som blir först i Sverige med att ta körkort på elbil. Lisa 17 år från Göteborg
slutför nu sin körkortsutbildning med elbil och hennes trafiklärare har bokat in henne för uppkörning. Men med
dagens regler kommer uppkörningen i den nya elbilen innebära att hennes körkort får begränsningen automat.

Lisa är i slutfasen av sin körkortsutbildning och finputsar nu inför förarprovet på Trafikverket. Hon har trivts med
att köra sina lektioner i Volvos elbil Electra samtidigt som hon har övningskört hemma med en manuellt växlad bil.
Lisa har verkligen upplevt 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. Under lektionerna har Lisa sluppit att oroa sig över att hitta dragläge, krypkörning och växlingen har
skött sig självt. Med dagen körkortsregler innebär det att hennes körkort får begränsningen automat – den som
kör upp i en automatväxlad bil får ett körkort som bara gäller automatbilar.

- Vi har visat att det går att ta körkort miljösmart. Tillsammans med Volvo har vi genomfört den första
förarutbildningen på en trafiksäker elbil och det gick över förväntan. Nu behöver bara reglerna ändras så
miljömedvetna unga slipper begränsningar av körkortet. Vi kommer att driva på utvecklingen så det går att
genomföra mer miljösmart förarutbildning, säger Berit Johansson, Förbundsordförande STR.

STR arbetar ständigt med att göra bilkörning och förarutbildning mer miljöanpassat. Sedan 1998 har STR arbetat
med konceptet EcoDriving som är ett utbildningspaket som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som
du värnar om miljön.

STR har sedan utvecklat konceptet till tunga fordon (Heavy EcoDriving) och även arbetsmaskiner (Working
EcoDriving).
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