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Är mopeden ett smart trans-
portmedel eller ett far-
ligt fordon? Den frågan fick 
inleda Ralph Bjarnesunds in-
formationsstund på Bohus-
skolan. Vad man definitivt 
kan konstatera är att antalet 
olyckor med mopeder inblan-
dade har ökat markant de se-
naste åren. 

– Varför ökar olyckorna 
kan man fråga sig? Här är 
en del av orsakerna. 70 % av 
dagens mopeder är trimmade, 
21 % av förarna är under 15 
år, 22 % har kört berusade och 
32 % av mopederna går for-
tare än 30 kilometer i timmen. 
Det är skrämmande siffror att 
ta del av, säger Ralph Bjarne-
sund och fortsätter:

– Skrämmande i samman-
hanget är också att 94 % av 
föräldrarna känner till att mo-
pederna som deras ungdomar 
framför i trafiken är trimma-
de. Förr när vi pratade trim-

ning av en Puch Dakota var 
hastigheten 50-55 kilometer 
i timmen, dagens trimmade 
mopeder gör ofta 90-100 ki-
lometer i timmen.

Ralph Bjarnesund återkom 
också gång efter annan till det 
ansvar som åligger ungdo-
marnas föräldrar.

– Vid sidan av den här in-
formationen till eleverna be-
söker vi också föräldramöten 
eller liknande sammankoms-
ter på skolorna.

Trafikundervisning
NTF jobbar hårt för att tra-
fikundervisning skall införas 
på schemat och menar att det 
är vansinne att en 15-åring 
kan sätta sig på en moped och 
köra rätt ut i trafiken utan krav 
på en enda timmes trafik- eller 
mopedutbildning.

– Vi på NTF arbetar för 
obligatorisk trafikutbildning 
för all mopedkörning. Vi vill 
att trafikundervisning skall 
införas redan i lågstadiet och 
sedan trappas upp i takt med 
att barnen blir äldre, avslutar 
Ralph Bjarnesund.

Mopedolyckorna blir 
bara fler och fler
– NTF satsar på informationskampanj 
i skolorna

Ralph Bjarnesund från NTF Väst besökte Bohusskolan i måndags för att informera om moped-
säkerhet. 

REGLER FÖR EU-MOPEDER
EU-MOPED KLASS I
Klass I mopeden får gå i högst 45 
km/tim och måste registreras. 
Föraren måste vara 15 år, ha förar-
bevis på mopeden eller inneha A1, 
A eller B-körkort. Förarbeviset och 
även traktorkort gäller från 1 april 
2000. 
Klass I mopeden får inte köras på 
cykelbanor. Om det finns vägren, ska 
den köras där, annars på körbanan. 
Den får heller inte köras på motor-
väg eller motortrafikled. 
Alla vägmärken eller andra anvis-
ningar som gäller motorcykel gäller 
också för klass I moped. För närva-
rande finns det inget krav på for-
donsskatt eller kontrollbesiktning. 
Registreringsplåten skall vara av 
samma typ som för motorcyklar.

EU-MOPED KLASS II
Klass II moped får gå i högst 25 km/
tim, ha max 1 kw i motoreffekt.
Föraren måste vara måste vara 15 år. 
Mopeder med äldre svenskt typ-
godkännande får från och med 17 
juni 2003 inte säljas i nyskick men 
får fortsättningsvis köras och även 
dessa räknas som klass II trots att de 
går i 30 km/tim. 
Klass II mopeden får framföras på 
cykelbana och föraren skall följa de 
vägmärken, vägmarkeringar och 
signaler som gäller för cykel. Även 
flakmopeder får köras där, men om 
cykelbanan är för smal får körbanan 
användas. 
Föraren måste alltid ha försäkrings-
beviset med sig.

KÖRKORT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Tre personer skadades, varav en allvarligt, när en bil vol-
tade på E45 i Nödinge, vid vägarbetsområdet, strax efter 
klockan två på lördagsmorgonen.
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Bilen voltade 
– tre till sjukhus

Torsdag 20 september

Misshandel i Surte
En gäst misshandlar en 
anställd på en restaurang 
i Surte. Händelsen inträf-
far vid 15-tiden. Målsägande 
får skador på ena armen och 
tvingas uppsöka sjukhus. Gär-
ningsmannen är sedan tidigare 
känd av polisen.

Lördag 22 september

Motocrosscyklar 
stulna
Garageinbrott i Skepplanda. 
Två motocrosscyklar samt två 
stycken hjälmar stjäls.

Onsdag 23 september

Inbrott i frisersalong
Inbrott i en frisersalong på 
Albotorget, Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips.

Måndag 24 september

Skadegörelse
Skadegörelse på ställverket på 
Lunnavägen, Alafors. Någon 
har roat sig med att kasta sten 
på porslinet som omsluter 
transformatorn.

Tisdag 25 september

Narkotikabrott
Narkotikabrott på en känd 
adress i Surte. Brottet gäller 
innehav och eget bruk. Gär-
ningsmannen är också miss-
tänkt för häleri.

Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via ett föns-
ter på husets baksida. Diverse 
gods tillgrips, bland annat min-
nesglas.

En person som precis har 
besökt Apoteket på Ale Torg 
uppvaktas en man som vill 
växla mynt. När målsägande 
tar upp sin plånbok blir han 
knuffad av mannen som dess-
utom stjäl en 500-lapp. Två lik-
nande händelser rapporte-
ras från Älvängen och Ange-
red. Gärningsmannen beskrivs 
i samtliga dessa tre fall vara i 
30-årsåldern, är mörk och bär 
glasögon.

Elverktyg tillgrips ur en con-
tainer på en byggarbetsplats 
i Nol.

Onsdag 26 september

Rutor krossade
Skadegörelse av en sommar-
stuga på Fågeldammsvägen i 
Surte. Målsägande får samtliga 
rutor krossade till sin fastighet.

En ruta krossas till väntsa-
len på busstationen i Älvängen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/9 – 27/9: 58. Av 
dessa är åtta bilinbrott och två 
biltillgrepp. Tre fall av barn-
misshandel har också ägt rum 
på olika platser i kommunen 
under den gångna veckan. I 
samtliga fall är gärningsman-
nen känd.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ale Torg 0303-971 50

299:-
200 tab

60 tab. Stark Energi 

på köpet!

Pigg&Glad

BOHUS. På förekommen anledning av att mopedo-
lyckorna ökar, reser NTF runt och sprider viktig 
information till landets åttondeklassare.

I måndags gästades Bohusskolan av trafikkon-
sulent Ralph Bjarnesund.

– Det dummaste som ni kan göra är att trimma 
era mopeder, sade Bjarnesund när han mötte ung-
domarna i skolans aula.

Grattis

Öppet alla dagar
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