
Skolorna börjar och småttingarna kommer med i trafiken 

 
KH OY- Reflexer delas åter till förstaklassister 
 
En bilist som använder hela ljus ser en människa som inte använder reflex på ca 150 m 
avstånd.  En som använder reflex kan man upptäcka tom. på 600 m avstånd. 
 
Olycksutredningarna för år 2014 visar att i skymning och mörker omkom 16 fotgängare i trafikolyckor. Av 
dem hade 15 inte reflex.  Över hälften av olyckorna inträffade i mörker eller i skymningen. 20 procent av 
dessa inträffade på skyddsväg. Man förmodar att tre kunde ha räddats om de skulle ha använt reflex. 
 
- Detta berättar sitt tydliga språk. Reflexen är den bästa möjliga säkerheten för fotgängare, som rör sig i 
mörker eller skymning. I synnerhet då det regnar är reflexen till stor hjälp. 
 
- Kirkkonummen Huolto Oy donerar även detta år reflexer åt alla förstaklassister i Kyrkslätt, en tradition som 
har pågått i många år. Bolagets personal rör sig på gårdar redan från tidiga morgonen i arbetsuppgifter. Vi 
önskar att alla som rör sig ute skulle använda reflex på gågatan, vägar och cykelvägar samt gårdar, berättar 
man från Kirkkonummen Huolto. 
 
Trafikskyddet – Fäst reflexen rätt 
 
I dagens breda utbud av reflexer finns det en för varje smak och ändamål. Efter att man hittat en lämplig modell 
är det viktigt att fästa den på rätt sätt. Ju flera reflexer som används, desto bättre ser bilisten den som går i 
skymning eller mörker. Reflex på båda sidorna gör det enklare för bilisten att gestalta också bredden på 
trafikanten. 
 
Reflex behövs när det skymmer och är mörkt också i belyst stadsmiljö eller i tätort med glesare belysning. I 
mörker försvårar gatu- och reklambelysningen samt trädens och buskagens skuggor snarare än underlättar 
iakttagelserna. Förarens sikt kan försämras av smutsiga lyktor eller immiga vindrutor. 
 
- Jag tycker att en sådan här tradition där man tänker på förstaklassisternas trafiksäkerhet är verkligt 
betydande och Kyrkslätts kommun uppskattar Kirkkonummen Huoltos exempel och samarbete mycket högt, 
berättar administrativa chefen Tiina Koivisto från Kyrkslätt kommun.  
 
- En trygg skolväg är en viktig del av skolstarten. Då höstens och vinterns mörker faller på syns inte små 
skolbarn i trafiken utan reflex.  Det är fint att man utöver skolor och familjer även på annat håll tar del av 
säkerhetsuppfostran. Vår gemensamma utmaning är att se till att alla kan röra sig tryggt i trafiken – inte endast 
på den första skoldagen utan året om, påminner Koivisto. 
 
 
Försäkringsbolaget If har frågat barn om deras åsikter vad beträffar trafiksäkerhet. Svaren var följande: 
 
Kör sakta 
 
Högsta önskan som barn i skolåldern har vad beträffar trafiksäkerheten är att bilisterna skulle köra 
långsammare. På andra plats kommer önskan, att man stannar vid skyddsvägen när någon vill gå över. 
Andra saker som oroar är att man försenar sig, bilar som kör fort, berusade samt stora bilar såsom långtradare 
och bussar. 
 
”Inga telefoner – inga höga hastigheter” 
 
Nästan alla barn har sett vuxna använda telefon åtminstone någon gång då de har kört bil. Fyra av fem barn 
godkänner inte att vuxna använder telefon då de kör bil. Barnen önskar, att man skulle koncentrera sig på 
själva körandet och avstå från att tala i telefon. 
 
 
 



Kompisarna inverkar på rutten 
 
Skolbarnen rör sig ofta till fots eller med cykel. En fjärdedel åker med bil, dvs. med sina föräldrar eller med 
någon annan vuxen person. Tre av fyra barn rör sig hem från skolan tillsammans med en kompis. Trevliga 
saker som man gör på skolvägen med kompisarna är att prata med varandra och att leka.  
Nästan alla skolbarn har gått igenom skolvägen och man har ledsagat dem i det tryggaste alternativet. Endast 
en tredjedel säger sig använda denna rutt. Oftast väljer man en annan rutt eftersom kompisarna använder en 
annan rutt. 
 
Nu är det dags att gräva fram reflexerna och börja använda dem. Vi kan alla fungera så att vi förebygger 
trafiksäkerheten. 


