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Äntligen får vi byta 
till sommardäck.

Visst är det bästa tiden på året när vinterdäcken tas av och sommardäcken sätts på? 
Behöver du nya däck är du välkommen in till oss på OKQ8. Vi har 90 verkstäder i 
Sverige och ett brett sortiment av både fälgar och däck. Närmaste verkstad och hela 
vårt däcksortiment hittar du på vår hemsida okq8.se. Välkommen.
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Gert uppfann en 
rullande bilprovning

Under 1950-talet var Gert Wallin tek-
nisk chef på MHF. Han fick vara med 
att utveckla det som senare kom att 
bli Svensk Bilprovning. Sidan 10

Iris pionjär inom 
MHF:s damklubb
Iris Kedebron är ordförande i 

MHF:s damklubb i Göteborg, en 
av de få kvarvarande i sitt slag. Hon 

har många färgstarka minnen att 
dela.  Sidan 12

Raka svar om 
däckens duglighet
I samarbete med auto motor & 

sport har Motorföraren jämfört 
sommardäck med dubbfria vinter-
däck – skillnaden i prestanda är milt 
sagt stor. Sidan 23

Konsten att 
campa i Berlin
Camping i en av Europas största 

städer låter inte självklart, men för 
den som kan rätt knep är det både 
möjligt och njutbart.  Sidan 28
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Nybilsboom
Bilhandeln slår rekord, delvis 
tack vare att allt fler svenskar 
väljer att privatleasa sin bil i 
stället för traditionellt köp.

Foto: StEFAN NILSSoN
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behöver en gammal 
bil kontrollbesiktigas?

Transportstyrelsen har lämnat förslag till ny stra-
tegi för kontrollbesiktningar. Det byråkratiska 
namnet på utredningen är ”Införlivande av be-
siktningspaketet”.

I en sådan utredning finns många detaljer men jag 
väljer att kommentera en viktig sak för att tydliggöra 
var MHF – och MHF-Ungdom – står i frågan.

För att anknyta till rubriken så handlar utredningen 
om att ändra reglerna då det gäller att besikta olika 
typer av fordon. Bland annat föreslås att äldre bilar ska 
besiktas vartannat år i stället för varje år. Om det tycker 
inte MHF. I en undersökning från Jürgen Bönninger 
2011 framkommer att äldre bilar är i betydligt bättre 
skick när de kommer till kontrollbesiktning än vad de 
är annars. Hos åtta, nio år gamla bilar är felprocenten 
vid besiktningstillfället 21,8 procent, medan felprocen-
ten två veckor före kontrollbesiktning är 66,1 procent. 
Det visar att reparation och underhåll på en äldre bil 
görs just för att den ska besiktas.

ENLIGT TRANSPORTSTYRELSEN fick 7 045 bilar kör-
förbud år 2014. Utslaget på sex dagar i veckan är det 
23 bilar per besiktningsdag som får körförbud. Ett 
körförbud innebär som regel att bilen inte får köras 
från platsen utan måste bärgas. Förlänger man besikt-
ningsintervallen betyder det, enligt oss på MHF, att 
ett antal tusen bilar kommer att köras på de svenska 

vägarna under allt för lång tid, i ett mer eller mindre 
livsfarligt skick.

I SvERIGE HAR vI lyckats bra i trafiksäkerhetsarbetet. En 
utglesning av besiktningsintervallerna för äldre fordon 
ser vi inte som en uppgradering av trafiksäkerhetsarbe-
tet utan en försämring.

Något sådant kan MHF inte ställa sig bakom. MHF 
fortsätter arbetet med Nollvisionen som ett mål och 
vill givetvis att lagstiftarna i Sverige ska haka på. Nykt-
ra förare och trafiksäkra bilar vill vi möta i trafiken. 
Därför fortsätter MHF arbetet med dessa frågor. På så 
vis kan vi nå Nollvisionen.

TILL SIST vILL jAG be om ursäkt för ett slarvigt fel i min 
förra ledare. Jag skrev så här: ”I korthet föreslår vi att 
automatiska nykterhetskontroller införs i 16 hamnar 
i Sverige.” Därefter räknade jag upp 15 hamnar. Den 
hamn som saknades var Strömstads hamn.

Fortfarande vet vi inte hur det blir med automatiska 
nykterhetskontroller, så kallade alkobommar, i svenska 
hamnar. Regeringen har fått MHF:s förslag om hur 
man bör gå tillväga, var och när de ska införas och vi 
hoppas givetvis att ett beslut kommer snart. Det beslut 
vi önskar är det beslut som går i linje med Nollvi-
sionen och där är automatiska nykterhetskontroller i 
hamnar ett fantastiskt bra verktyg.

göraN sydHagE
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se
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Ungefär som fyra handfl ator. Det är all kontakt bilen har med underlaget. Med rätt däck kör du 
säkrare och mer ekonomiskt. Vi som byggt din bil vet vilka däck som passar bäst för din Volvomodell och 
dina körförhållanden. Hos oss hittar du också Volvo originalfälgar och kompletta hjul som verkligen lyfter 

utseendet på din bil – samtidigt som körglädjen ökar. Så när du skall byta däck, fälgar eller hjul – prata med 
oss först. Välkommen till din Volvohandlare. Vill du veta mer om sommardäck? Besök volvocars.se/dack

 Sommardäck från 995:–/st, monterade och klara.*

*Prisexempel avser: 195/65R15 91V i premiumkvalitet

 Vi byggde din bil.
Låt oss berätta vilka

 däck du ska ha.
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Det finns en känslig balans och ett 
välutvecklat samarbete mellan oss 
motorjournalister och biltillver-
kare, däcktillverkare samt andra 

aktörer inom motorvärlden. Enkelt kan 
man säga att tillverkarna lånar ut sina pro-
dukter till oss för att recenseras, testas och 
utvärderas. Allt för att ni ärade läsare ska 
få ta del av nyheterna och våra subjektiva 
synpunkter samt objektiva mätresultat.

Man kan säga att det handlar om vik-
tig konsumentjournalistik med fokus på 
säkerhet, ekonomi, livsstil och miljö. Våra 
liv påverkas till stor del av de val vi gör 
när det gäller bilar och hur vi utrustar och 
underhåller dem.

När då en tillverkare väljer att manipule-
ra testerna genom att förse oss med fordon 
eller däck som inte är desamma som kan 
köpas av bilägare hos ordinarie leverantö-
rer är det ett svek både mot oss och mot 
läsarna. Tyvärr är det också ett erkännande 
av att man som tillverkare inte klarat av sin 
målsättning att tillverka en topprodukt.

Konkurrensen är stenhård. Motor-
branschen omsätter enorma sum-
mor och den är av mycket stor 
betydelse för både tillverkarens, 

landets och användarens ekonomi. Det är 
med andra ord lätt att förstå att exempelvis 
en däcktillverkare frestas att ta fram speci-
fika testdäck för att nå en bra placering i 
en test. Detsamma gäller bilarnas bränsle-
förbrukning och prestanda. Vi har exem-
plen med Nokian och Volkswagen i färskt 
minne, men tyvärr färgas hela branschen. 
Det är en tydlig parallell till dopingen i 
idrottsvärlden. Till slut misstänker vi fusk 
så snart någon gör ett bra resultat.

Samtidigt är det så att just detta visar 
vilken stor betydelse våra tester har för 
utvecklingen. Det vi journalister gör på 
testbanor och allmänna vägar driver på ut-

vecklingen och ger läsarna viktiga besluts-
underlag. Just därför är vi oerhört måna 
om att försöka avslöja alla former av fusk. 
Det kan ni i alla fall lita på.

Min personliga uppfattning är 
att däcken är en av de absolut 
viktigaste säkerhetsdetaljerna 
på bilen. De fyra ytorna som 

däcken utgör mot det ytterst varierande 
underlaget är livlinan som vi är så oerhört 
beroende av. Tror föraren då att bilen är 
utrustad med det ultimata vinterdäcket blir 
detta en uppenbar säkerhetsrisk. Har han 
eller hon dessutom betalat ett högre pris 
för just däcket som vann testerna det året, 
och det visar sig att testen gjordes med 
manipulerade däck, kan man lugnt säga att 
det handlar om bedrägeri.

Så, vad göra som konsument?
Det viktigaste av allt är att läsa hela testen 

och gärna jämföra med andra tester gjorda 
samma år. Det kan vara ett sätt att se om ett 
däck sticker ut i någon test. Då kan just de 
journalisterna ha fått ett manipulerat däck. 
Att läsa hela testen och ställa resultaten i re-
lation till sin egen körning betyder också 
att man tar ansvar för att valet blir optimalt. 
Det finns inga universaldäck. Man tvingas 
välja mellan våtgrepp, buller och styregen-
skaper när det gäller sommardäck. Vinter-
däcken är än mer komplicerat. Den som 
måste ut under alla förhållanden måste vär-
dera grepp i snö och på is högre än kom-
fort eller sportighet. Ett riktigt bra vinter-
däck har en gummiblandning och struktur 
som gör det mjukt. Det känns lite svajigt 
men suger sig fast på isen och i snön. Ett 
hårt vinterdäck med låg profil är mer för 
den som kör fort och långa sträckor men 
kan välja att ställa bilen eller ta det riktigt 
lugnt när väglaget blir sämre.  
 stEfaN NilssoN, 

motorjournalist

”ALLTING SKA GÅ med elektricitet … Det 
känns som man var på en annan planet.”

Ett par väl valda strofer ur MHF:aren 
Thore Skogmans hit ”Pop opp i topp” dök 
upp i tanken vid årets besök på bilsalongen i 
Genève, om än i ett helt annat sammanhang 
än vad kompositören syftade på för sisådär 
50 år sedan.

Som vanligt bjöd bil-Europas vårsalong 
på allsköns blandning med allt från befint-
liga modeller till sådana som aldrig kommer 
ses i produktionsklart utförande. I likhet 
med samhället i stort pågår det parallella 
skeenden i bilindustrin – det har det väl i 
och för sig alltid gjort – med en rad samtida 
trender.

ELEKTRIFIERINGEN Av vagnparken var ett 
område som utmärkte sig positivt. Utbu-
det av elbilar och, kanske främst, hybrider 
blir allt större. Hyundai gick till och med så 
långt att de lanserade modellen Ioniq med 
tre grader av elektrifiering – hybrid, laddhy-
brid och elbil. För andra tillverkare var det 
viktigt att visa upp nya modeller i ”gröna” 
versioner, däribland nya Mercedes E-Klass 
som laddhybrid.

En av de andra trenderna var det stän-
digt växande utbudet av suvar. Kunder i alla 
prisklasser tycks uppskatta ett bekvämt in-
steg och en högre sittposition. Underteck-
nad är något konservativ i det här samman-
hanget och menar att många märkens image 
rimmar illa med ett fyrhjulsdrivet högbygge. 
Fast få branscher känner sina kunder lika väl 
som bilindustrin och underlaget för dessa 
modeller lär vara noggrant kartlagt. Ledarna 
hos Bentley, Jaguar och Maserati vet nog 
vad de gör i sin iver att upprepa Porsches 
enorma framgångar där ekonomisk vinning 
prioriteras framför traditioner.

PÅ väG uT GENOm mässportarna dök plöts-
ligt en annan Thore Skogman-hit – ”Pen-
ninggaloppen” (svensk version av Vidar 
Sandbecks Pengegaloppen) – upp i huvu-
det: ”Och gubben satt i lampans sken och 
räkna opp ur portmonnän: kronor en, kro-
nor två, kronor tre, kronor fyr’, kronor fem, 
kronor sex, kronor sju, kronor åtta …”

bilsalong till toner

GuSTAv LILjEbERG

CHEFREDAKtöR

gustav.liljeberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Elektrifie-
ringen av 
vagnpar-
ken var ett 
område som 
utmärkte sig 
positivt. Ut-
budet av elbi-
lar och, kan-
ske främst, 
hybrider blir 
allt större.”

Fuskets frestelse

PLAYmObIL HAR uTÖKAT sitt Porsche-ut-
bud under våren. Det senaste tillskottet är 
en 911 Targa 4S i skala 1:20. Nu har du 
chansen att vinna bilen, värd 549 kronor, 
genom att svara på frågan: ”Vad hette fö-
reträdaren till Porsche 911?”

Skr iv ditt 
tresiffriga svar 
på ett vykort 
märkt ”Täv-
ling” och skicka till: Motorföraren, Ham-
marby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Tävla och vinn en Porsche!

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSäTET
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bil- och trafikfrågor
1. En del vägmärken är svårare än andra. vad är 
rätt om vägmärke 1 här ovanför?
A. Förbud mot infart med motorfordon.
B. Förbud mot infart med alla fordon.
C. Förbud mot trafik med alla fordon.

2. Och vägmärke 2?
A. Förbud mot trafik med motorfordon.
B. Förbud mot infart med alla fordon.
C. Förbud mot trafik med alla fordon.

3. Och vad gäller vid vägmärke 3?
A. Varsamhet ska iakttas eftersom vägen blir 
smalare.
B. två körbanor eller körfält löper samman i 
ett och högerregeln gäller.
C. två körbanor eller körfält löper samman i 
ett och förare av fordon ska med ömsesidig 
hänsyn anpassa sig till att fortsätta i ett körfält, 
till exempel enligt blixtlåsmodellen.

vAR TREDjE CYKLIST 

ANväNDER HjäLm

Cirka 37 procent av 
svenskarna använder 
cykelhjälm. Det är 
den hittills högsta ob-
serverade nivån. Sta-
tens väg- och trans-
portforskningsinstitut, 
VtI, har gjort studien, 
som görs varje år. 
Flest cyklister använ-
der hjälm i Stockholm 
och Göteborg. 

Av barn på låg- och 
mellanstadiet som 
cyklar till och från 
skolan använder 86 
procent cykelhjälm, 
för högstadiet är siff-
ran 44 procent. 

Under 2015 ob-
serverades 65 600 
cyklister i studien. 
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NY STRATEGI FÖR 

mC-SäKERHET

trafikverket har till-
sammans med Sve-
riges MotorCyklister 
och Moped- och Mo-
torcykelbranschens 
Riksförbund tagit 
fram en strategi 
för att öka säkerhet 
på motorcykel och 
moped. Målet är att 
halvera antalet mo-
torcyklister och mo-
pedister som dödas 
och minska antalet 
som skadas allvarligt 
fram till år 2020. 

Prioriterade insats-
områden för ökad 
motorcykelsäker-
het är: öka andelen 
motorcyklister som 
håller hasigheten, 
minska extremt bete-
ende på motorcykel, 
säkrare motorcyklar, 
säkrare vägar och 
gator samt ökad fo-
kus på synbarhet och 
uppmärksamhet.  

Stor minskning av polisens 
nykterhetskontroller

Vägmärke 1.

Vägmärke 2.

Vägmärke 3.

Nio av tio positiva till 
sjöfyllerilagen
Ungefär 14 procent av alla svenska hushåll 
äger fritidsbåt. Antalet fritidsbåtar i Sverige är 
cirka 822 000 stycken.

Inställningen till den skärpning av sjöfylle-
rilagen som infördes 2010 är positiv. Närmare 
nio av tio båtägare som känner till lagen är 
positiva till den, två procent är negativa, enligt  
transportstyrelsens senaste undersökning. 
transportstyrelsen genomför med ungefär 
fem års mellanrum en undersökning av fritids-
båtlivet i Sverige.

I båtlivsundersökningen 2015 gjordes totalt 
3 594 telefonintervjuer.

Nio av tio båtägare är positiva till sjöfylleri-
lagen. Foto: KUStBEVAKNINGENRegion Skåne höll 

vårkonferens
MHF Region Skåne inbjöd till vårkonferens 
den 19 mars på Ekerödsrasten utanför Hörby. 
Inbjudna var MHF-avdelningarna i Skåne, MHF 
Camping Club med flera. Cirka 25 personer 
deltog. Medlemsvärvningen stod i fokus, där 
inbjuden gästtalare var Micke Valier, kommu-
nikationsansvarig på MHF. Andra ämnen som 
lyftes under dagen var möjligheten att sälja 
företagsmedlemskap, medlemsförmåner och 
aktiviteter som sommarkampanjen ta Paus 
och trafiknykterhetens Dag den 11 maj.

Polisen gör allt färre nykterhetskontroller. 
Antalet kontroller har minskat drastiskt sedan 
polisens omorganisation. I januari 2015 gjor-
des 123 592 utandningsprov i Sverige, under 
januari i år hade den siffran minskat till 31 000 
stycken. Vilket är en minskning med 75 pro-
cent. Det visar statistik som SVt Nyheter har 
fått från polisen. 

Situationen gör att risken att bli upptäckt för 
den som kör rattfull minskat drastiskt. 

Riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell (KD) 
har ställt en skriftlig fråga till inrikesminister 
Anders Ygeman (S). Lars-Axel Nordell undrar 
om Anders Ygeman tänker återupprätta poli-
sens trafikövervakning, inklusive poliser som 
är specialinriktade på trafikkontroller, med 

tanke på att både antalet nykterhetskontroller 
och trafikpoliser har minskat. 
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Fler dödas i trafiken
Under årets två första månader omkom 44 per-
soner i trafiken i Sverige. Det visar transportsty-
relsens statistik. Det är tolv personer fler som fick 
sätta livet till jämfört med samma period 2015. 

– Det är dyster läsning, konstaterar Lars 
olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. 

Under januari dödades 20 personer i trafi-
ken och under februari 24 stycken. 

– Vi har kommit till ett läge nu där det visar 
sig svårt att minska dödsolyckorna. I stället 
har de ökat något, den lägsta siffran hade vi 
2013, säger Lars olov Sjöström. 

– Med en sådan start som vi nu har fått på 
året, så kan det bli tufft att nå de uppsatta må-
len på att minska omkomna. 

Fler personer omkom i trafiken under januari 
och februari jämfört med samma period 2015.

Foto: StEFAN NILSSoN

Nu går det att få uppgifter om privata for-
donsägare skickat till sig med e-post i stället 
för via fax meddelar transportstyrelsen. Det 
går att söka fram uppgifter från vägtrafikre-
gistret om ett visst fordon på transportsty-
relsens hemsida. om ägaren till fordonet 
har varit en privatperson har inte uppgifterna 
tidigare visats, men det har gått att få uppgif-
terna faxade till sig. Men nu kan man alltså 

söka informationen själv på transportstyrel-
sens hemsida.

En annan nyhet på transportsstyrelsens 
tjänster är att du nu kan anmäla ett ägarbyte 
via webben. Sedan tidigare kan du använda 
appen Mina fordon för att genomföra ett 
ägarbyte. 

Läs mer om hur de olika tjänsterna fungerar 
på www,transportstyrelsen.se. 

Nya tjänster på Transportstyrelsens hemsida

Foto: HEjDLöSA 
BILDER/VtI

Polisen gör allt färre nykterhetskontroller. 

Engagerade MHF-are laddar för sommaren.
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MHF skapade i mitten av 1950-talet 
några av de tidigaste testanläggning-
arna för fordon. Gert Wallin, dåvaran-
de teknisk chef på MHF, uppfann den 
första rullande bilprovningen. 

– Det var en otroligt intressant tid, 
berättar han. 

GERT wALLIN TOG körkort 1940. Han blev 
medlem i MHF 1947. 

– MHF:s Stockholmsavdelning hade en 
mycket aktiv ungdomssektion, där jag var 
engagerad. De hade aktiviteter som bil-
orientering och manöverprov. Det var ro-
ligt, minns Gert. 

På MHF började Gert 1953 som teknisk 
rådgivare och ungdomssekreterare. Han är 
utbildad motoringenjör. Med tiden gick 
Gert över helt till att jobba på MHF:s tek-
niska avdelning och blev med tiden chef. 

Medlemmarna hade börjat efterfråga 
hjälp med bilköp och reparationer. 

– En stor del av tiden gick åt till att svara 
på deras frågor, säger Gert. 

Bilbeståndet i Sverige var gammalt och 
i dåligt skick på 1950-talet. MHF började 
därför med trafiksäkerhetstestning av bilar. 
Verksamheten startades 1956 och MHF 
hade två testbussar ute i landet. 

– Jag fick hålla i det. MHF hade sett att 
behovet fanns av en testverksamhet, berät-
tar Gert.

– Vi började med att ta fram mätinstru-
ment som kunde kontrollera bromsarna, 
lyset och signalhornet. 

I mOTORFÖRAREN 1959 berättas att närmare 
17 000 fordon kontrollerades under 1958 
av MHF. I reportaget besöker en av testbus-
sarna Nyköping. Huvudsakligen kontrol-
leras fordonens trafiksäkerhetsfunktioner 
som bromsar, styrning och koloxid skriver 
tidningen. 

MHF:s dåvarande vd Rune Andréasson 
var en av initiativtagarna. Testverksamheten 
ledde till att Sveriges Bilprovningsnämnd 

MHf firar 90 år 2016. Motorfö-
raren kommer under året att 
uppmärksamma jubileet med 
en historisk tillbakablick sedan 
bildandet 1926 fram tills i dag. 

alla texter: Mari Haglund
källor: Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rörelse på väg” 
MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”, Bilprovningen, 
Wikipedia. 
foto: Mari Haglund, Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rö-
relse på väg” MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”. 

Tema – MHF:s testverksamhet

mOTORHISTORIA. Gert Wallin har sparat det här anslaget i sina gömmor. Här uppma-
nas människor att åka till den rullande bilprovningen och få sina bilar testade. 

MHF:s andra 
fasta testan-

läggning invig-
des 1961

i Göteborg. 

Omslaget 
av Motor-
föraren nr 
8/1961. Den 
rullande bil-
provningen 
var unik i 
sitt slag. 
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bildades och senare Bilprovningen. 
– Man kan nog säga att MHF var dri-

vande i frågan, konstaterar Gert.
”Det mycket stora antalet upptäckta fel 

och brister hos fordonen visar att testningar 
av detta slag har en viktig uppgift att fylla i 
kampen mot trafikolyckorna” skriver MHF 
i verksamhetsberättelsen för 1958. 

MHF:s första egna fasta testanstalt in-
vigdes i Helsingborg 1960 och den andra i 
Göteborg 1961. 

– Det var de två egna anstalter som MHF 
hade. På andra orter samarbetade vi med 
andra motororganisationer, berättar Gert. 

Kungliga Automobil Klubben och Mo-
tormännen hade också egna testanlägg-
ningar. 

– MHF propagerade för behovet av en 
allmän kontroll av bilarna. Och även för ett 
allmänt protokoll, det vill säga att man vid 
testningen tittade på samma saker på alla 
fordon, så att kontrollerna blev likvärdiga, 
säger Gert. 

ÅR 1961 PRESENTERADE MHF en nyhet – en 
rullande testanläggning. Det var Gert som 
kom på uppfinningen.

– Jag hade en idé om att kunna ta fram 
någon form av rullande bilprovning. Och 
jag fick gehör för den tanken av Rune An-
dréasson. Så jag gjorde en prototyp, berättar 
han. 

Är du lite av en uppfinnare?

– Ja, det är jag nog. Jag gillar att komma 
på lösningar, säger Gert. 

I Motorföraren nr 8/1961 berättas det att 
”den rullande bilprovningsanläggning som 
MHF nu presenterar är unik i sitt slag, den 
första i landet…”. 

Anläggningen väckte stor nyfikenhet när 
den först visades för en större allmänhet på 
Bilbranschens utställning Bilia skriver tid-
ningen. 

– Det fanns ett väldigt intresse, minns 
Gert. 

trafiksÄkErHEts-

tEstNiNg – MHf & 

bilprovNiNgEN

• 1956 började MHF 
med testverksam-
het av bilar. Rune 
Andréasson, MHF:s 
dåvarande vd, var 
drivande i bildandet 
av Sveriges Bilprov-
ningsnämnd och se-
nare Bilprovningen.
• 1963 bildas Bil-
provningen. Den 1 
juli 1964 startade en 
provningsverksamhet 
på sju orter: Stock-
holm-Frihamnen, 
Kalmar, oskarshamn, 
Västervik, Helsing-
borg, Arvika och 
Söderhamn. 
• 1965 införs en 
obligatorisk periodisk 
kontrollbesiktning 
av alla registrerade 
motorfordon och 
släpvagnar. Vid 
starten var verksam-
heten i gång vid 108 
fasta stationer och 
27 besöksstationer. 
Det första verksam-
hetsåret besiktigades 
bara bilar som var 
fem år eller äldre. 

KORTFAKTA

Tema – MHF:s testverksamhet
I Motorföraren nr 8/1961 förklaras att 

”anläggningen är utförd som en släpvagn. 
På speciella uppkörningsbryggor tar man 
upp de bilar, som skall testas. Släpvagnens 
plan, som under normalläge befinner sig på 
110 centimeters höjd över marken, är öp-
pet i mitten för att möjliggöra inspektion av 
bilarna underifrån”. 

I reportaget berättas vidare att ”inbyggda 
längst bak i planet finns broms- och has-
tighetsmätarkontroller och i den främre 
delen finns spårplatta för grovkontroll av 
framhjulsinställning samt anordning för att 
spinna upp framhjulen i hög hastighet för 
kontroll av framhjulslager och för faststäl-
lande av eventuell obalans”. 

TANKEN mED DEN rullande bilprovningen 
var inte att ersätta de fasta testanläggning-
arna, utan att den skulle fungera som ett 
komplement.  

Det var inte bara på bilprovningsområdet 
som MHF var en föregångare när det gällde 
trafiksäkerheten. År 1964 konstruerade den 
tekniska avdelningen bilkanavagnar för att 
testa dubbdäck. 

– Vi var ganska tidigt ute och testade 
dubbar. Med hjälp av Fagersta Järnverk så 
tillverkade vi tio bilkanavagnar, berättar 
Gert. 

– MHF såg fördelarna med dubbdäck på 
många sätt. Vi skissade på tio stycken vagnar 
med motorcykelmotor. Hälften av vagnarna 
hade dubbar och den andra hälften inte, för 
att man skulle kunna jämföra.

Bilkanavagnarna presenterades vid en 
pressvisning i en ishall i Västerås. I Motorfö-
raren 1964 berättas det att ”tack vare de små 
Formel K-liknande vagnarna, konstruerade 
av MHF:s tekniske chef, ingenjör Gert Wal-
lin, kan Bilkanan köras oberoende av sjöisar. 
På isbanor landet runt kan publiken pröva 
på att köra omkring i dels en odubbad och 
dels en dubbad FK-vagn, gasa, bromsa och 
se allt klart framför och nära sina ögon, hur 
bilen beter sig på isen”. 

Gert var med och startade MHF:s flyg-
klubb 1964. Klubben hade 34 medlemmar 
berättas det i Motorföraren 1967. 

– Privatflyget var på ingång. Vi startade 
en flygklubb i Västerås och hade pilotutbild-
ning där och följde upp det med en klubb i 
Stockholmsområdet. Men det blev inte den 
utveckling av privatflyget som vi hade hop-
pats på, minns han. 

TANKARNA PÅ EN allmän bilprovning hade 
kommit längre under mitten av 1960-talet. 

Gert lämnade MHF 1964 och började 
jobba på Bilprovningen. 

– Jag upplevde att den intressanta tiden 
för min del på MHF började rinna ut, säger 
Gert. 

– På Bilprovningen jobbade jag med att 
utveckla provutrustningen för testanstal-
terna. 

Bilprovningen startades 1963. Den perio-
diska fordonskontrollen infördes 1 januari 
1965 och redan de första åren märktes en 
kraftig minskning av antalet trafikolyckor. 

förstod ni vilken betydelse utvecklingen 

av testanläggningarna för bilar skulle få?

– Det kunde man väl ana, säger Gert. 
– En av mina första uppgifter på Bilprov-

ningen var att skaffa fram fem nya arketyper 
av den rullande testanläggningen. 

– Man trodde att de rullande bilprov-
ningsanläggningarna skulle behövas i inre 
Norrland. Men det visade att de inte be-
hövdes i den utsträckning man trodde. 

En rullande bilprovning fanns stationerad 
i Falun, en i Sysslebäck och en i Söderhamn. 

– När de inte längre var i bruk, så tror 
jag att, om jag minns rätt, att en anläggning 
skickades till England och en till Afrika. 

Totalt jobbade Gert i elva år på MHF.
– Då var det en väldigt intensiv period i 

rörelsen, det hände väldigt mycket. Jag kän-
ner mig privilegierad att jag fick vara med 
på den här tiden, säger han.

Mari HagluNd

Gert Wallin testkör 
en bilkanavagn 

som utrustats med 
dubbdäck, för att 
visa på vikten av 

dubbdäck. 

Den tekniska avdel-
ningen tog fram bil-
kanavagnar som utrus-
tades med dubbdäck 
för att demonstrera för-
delarna med dubbdäck 
vid vinterväglag. 

Gert Wallin 
var med 
och starta-
de MHF:s 
flygklubb. 
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Åke Holmström,
Bromölla,
medlem sedan 1973: 
– jag bodde i Malmö på den tiden 
när jag blev medlem i MHF och 
jobbade på en bilfirma. och jag 
minns att vi körde bilorientering. 
Bilfirmorna var i olika lag och ut-
manade varandra.

På 1950-talet startades damklubbar 
inom MHF. Iris Kedeborn är ordföran-
de i Göteborgs damklubb, som är en 
av de få damklubbar som fortfarande 
finns kvar. Hon blev medlem i början 
av 1960-talet.

– Vi hade väldigt roligt och gjorde 
många utflykter, minns Iris.

DE KvINNLIGA medlemmarna var till en bör-
jan få till antalet i MHF. Huvudanledningen 
var medlemskravet på körkort. Det var få 
kvinnor som hade körkort på den tiden.

Förbundsledamot Anton Redin i Borås 
tog initiativet till en damverksamhet inom 
MHF. För att kvinnorna skulle känna sig 
delaktiga även om de inte hade körkort och 
var medlemmar. Den första damklubben 
med stadgar startades i Borås 1950. Sex år 
senare fanns det 38 damklubbar, 1965 hade 
antalet växt till 160 klubbar med samman-
lagt 3 330 medlemmar. 

Det berättas i Motorföraren 1956 att det 
redan 1944 bildats en syklubb i Valbo inom 
MHF:s lokalavdelning, som skulle kunna 
kallas för den första damklubben. 

Under 1960-talet startade damklubbarna 
kampanjen ”Kvinnan i motorfamiljen” med 
syfte att få fruarna i motorfamiljerna att bli 
medlem i MHF. Kampanjen fick en bety-
dande framgång. MHF:s stadgar ändrades 
1970 så att medlemmar inte längre behövde 
ha körkort.

Göteborgs damklubb startades 1952. 
Ordföranden Iris Kedeborn blev medlem 
i klubben 1962, när hon hade tagit körkort.  

– Det var genom min syster jag kom 
med. Hon var mycket engagerad i MHF, 
berättar Iris. 

I Motorföraren 1965 berättas det att Gö-
teborg då hade MHF:s största damklubb 

Iris minns damklubbens blomstringstid

– MHF hade en ungdomsavdelning i 
mitten på 1950-talet i Eskilstuna för 
”skinnknuttar”. Under några år så hyrde 
vi ett torp som låg ut efter väg som 
gick mellan rondellen E20 – Västerås 
till torshälla. På bilden syns Herbert 
Karlsson som var ledare för klubben, 
jag, Bo Kördel, Lars Harry Boström och 

Bo Eriksson. Vi var grabbar på 15, 16 år. 
och vi träffades och hade möten, me-
kade med våra motorcyklar och körde 
med dem i skogen. jag vill minnas att 
vi gick en kurs där man fick plocka isär 
en bilmotor. Det var en skojig tid. Se-
dan när man blev 18, 19 år, så fick man 
andra intressen.

Jan Hulth, Eskilstuna: 

Mitt MHF-Minne

med över hundra medlemmar. Iris minns att 
damklubben hade många medlemmar un-
der sin blomstringstid. Det var blandade åld-
rar, allt från 20-åringar upp mot 80-åringar 
som var med. 

– Mycket trivsamt var det, säger hon. 

DAmKLubbEN HADE många olika aktiviteter. 
De hade vanliga möten, deltog i utställning-
ar och gjorde många utflykter. 

– Vi hade trafikskola för barnen. Ett annat 
minne jag har är att vi deltog i en tävling i 
bordsdukning, berättar hon. 

– Varje år hade vi alltid en luciafest för 

medlemmarna och bekanta, som var mycket 
uppskattad. Då hade vi julmarknad och lot-
terier. 

Iris har sparat många av papper från dam-
klubbens historia. 

– Jag har gjort en klippbok. När dam-
klubben fyllde 50 år gjorde vi lite av en his-
torisk tillbakablick, säger hon. 

Damklubbarna höll sin första rikskonfe-
rens 1959 i Nora. Där deltog ett 40-tal da-
mer berättas det i ett reportage i Motorfö-
raren. När man läser artikeln är det bara att 
konstatera att synen på kvinnans uppgifter i 
det svenska samhället har förändrats en del 

Egen pin.

Damklubbsinstruktör 
Lisa Fermefors 1965. 

väRDEFuLLA mINNEN. Iris Kedeborn, Göteborg, visar gärna klippboken hon sammanställde när damkubben fyllde 50 år.
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

Hos verkstäder som använder MRF:s symbol har vi rätt utrustning för att gå 
igenom din bil in i minsta detalj. Det är en av många orsaker till att vi kan 
säkra kvaliteten och ge dig garanti på service och våra reparationer.

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

Säkrare 
 (och snyggare) 

backspegel

orange   NCS S 1080-Y20R
Blå NCS S 2065-R90B
Grå

www.bravision.se

Snygg och skyddande 
kåpa för spegelfästet

Större spegel  
med större 
siktfält 
– säkrare!

Nytt spegelhuvud 
med reflex för 
bättre synlighet

BÄST I TEST
i ViBilägare nr 6, 2014

för dig som kör husvagn!

Iris minns damklubbens blomstringstid

Dela med dig av dina minnen
Nu NäR mHF jubILERAR vill vi gärna veta vad du som med-
lem minns från de 90 åren? Hur var det att köra biloriente-
ring eller tävla i Rattmästaren? Hur kom det sig att du blev 
medlem? Hör gärna av dig och berätta! 

Mejla till mari.haglund@mhf.se  
eller ring på 076-548 97 21. 

på 60 år. Riksinstruktör Hugo Wernmo fö-
reslog följande som lämpliga uppgifter för 
damklubbarna: barntrafikskola, barnavård 
och sjukvård, hemgöromål, värdinnekurser, 
borddukningstävlingar samt propaganda för 
fruktdrycker. 

I mOTORFÖRAREN 1965 berättar damklubbar-
nas instruktör Lisa Fermefors om klubbar-
nas verksamhet. ”Trafiklekskolan för barn i 
förskoleåldern är en av de populäraste och 
viktigaste uppgifterna. Uppskattningsvis un-
dervisas cirka 2 000 barn om året…” står 
det i reportaget. 

Studieverksamhet med olika sorters stu-
diecirklar och hobbyverksamhet som till 
exempel handarbeten, träslöjd och smyckes-
tillverkning räknas upp som andra aktivite-
ter. Det berättas vidare att en programpunkt 
som Lisa Fermefors särskilt vill framhålla är 
demonstrationen och propagandan för alko-
holfria drycker.  

PÅ SENARE ÅR har Göteborg damklubbs 
verksamhet slagits ihop med Club 60. Det 
betyder att det både är damer och herrar 
som deltar i verksamheten. Gemenskapen är 
det viktigaste tycker Birgitta Olsson som är 
sekreterare i Göteborgs damklubb.  

– Vi har roligt när vi träffas, den sociala 
biten betyder ju mycket, säger hon. 

De är ett 20-tal medlemmar och träffas 
en gång i månaden. På träffarna har de olika 
aktiviteter som exempelvis sång och musik, 
föredrag, film och höstfest. 

Birgitta blev medlem på 1970-talet. 
– När jag kom med fanns det damklub-

bar lite varstans i landet. Vi hade träffar på 
riksnivå, jag minns att jag var med på någon 
sådan träff, berättar hon.   

Mari HagluNd

Iris Kedeborn som ordförande i 
damklubben. 

Valbo damklubb var inte MHF:s 
första officiella damklubb, men 
kunde ha varit den inofficiella, då 
den startades 1944. 

MHF:s damklubbar håller sin för-
sta rikskonferens i Nora 1959.

MHF:s damklubb i Umeå anord-
nar rebustävling 1965.
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HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

Den norska polisen använder sedan 
i somras ett nytt sållningsinstrument 
för att upptäcka droger i trafiken. 
Erfarenheterna är goda så här långt 
enligt Roar Skjelbred Larsen, assiste-
rende sjef vid Utrykningspolitiet. 

– Resultatet är mycket positivt, sä-
ger han. 

uNGEFäR 140 000 personer beräknas köra 
påverkade av alkohol, narkotika eller nar-
kotikaklassade läkemedel varje dag i Norge. 
Den uppskattningen har den norska myn-
digheten FHI, Nasjonalt folkhelseinstitutt, 
gjort. 

Under 2015 stoppade den norska poli-
sen närmare 10 000 personer misstänkta för 
rattfylleri i Norge. 

Utrykningspolitiet tog 2013 i bruk ett 
snabbtestinstrument för att upptäcka droger 
i trafiken, prov togs genom salivtest. Men 
instrumentet fungerande inte tillfredsstäl-
lande och gav inte pålitliga resultat. Därför 
upphandlades ett nytt instrument. 

SOmmAREN 2015 började Utrykningspolitiet 
att använda ett nytt screeinginstrument för 
narkotika, ett analysinstrument som även 
det tar prov genom salivtest. Det nya verk-
tyget fungerar bra menar Roar Skjelbred 
Larsen vid Utrykningspolitiet. 

– Vi upplever att vi med hjälp av det nya 
instrumentet upptäcker drograttfyllerister 
som vi kanske inte upptäckte tidigare innan 
vi hade det här tekniska hjälpmedlet, för att 

Norska polisen upptäcker fler drog-
rattfyllerister med nytt instrument

de inte uppvisade symtom på narkotikapå-
verkan, säger han. 

– Redan nu ser vi en tendens att vi ge-
nerellt tar fler som kör påverkade i trafiken 
mot tidigare. Det kan dels bero på att vi 
upptäcker fler med hjälp av salivprov. Men 
också att vi har satsat på kontrollverksamhe-
ten, berättar Roar Skjelbred Larsen. 

DET äR uTRYKNINGSPOLITET som i dagslä-
get använder den nya narkometern. Polisen 
har 22 instrument i sin ägo, som används i 
hela landet. Genom ett salivprov kan ana-
lysinstrumentet upptäcka sex olika typer av 
ämnen som räknas som narkotika eller nar-
kotikaklassade läkemedel. Substanserna är 
kokain, opiater, benzodiazepiner, cannabis, 
amfetamin och metamfetamin. 

– Resultatet på salivprovet är klart inom 
tio minuter, förklarar Roar Skjelbred Lar-
sen. 

I SvERIGE mÅSTE POLISEN ha en misstanke 
för att få drogtesta en förare. I Norge får 
polisen utföra slumpmässiga kontroller utan 
misstanke. De poliser som använder det nya 
analysinstrumentet är utbildade på instru-
mentet och är även utbildade på att kon-
trollera och upptäcka tecken på narkotika-
påverkan förklarar Roar Skjelbred Larsen. I 
dagsläget används instrumentet på det här 
sättet säger han: 

– När polisen stoppar en förare så får per-
sonen först blåsa i en alkometer och samti-
digt görs en kontroll av körkortet. Om poli-

sen misstänker att föraren har tagit droger så 
används salivprov och vid behov i kombina-
tion med metoder som ögonundersökning 
och balanskontroll.

ROAR SKjELbRED LARSEN påpekar att det 
nya analysinstrumentet bara fungerar som 
ett screeinginstrument för droger. Om in-
strumentet visar att föraren kan misstänkas 
ha tagit narkotika, tas i nästa steg ett blod-
prov, som fungerar som bevismaterial. 

De flesta norskar är positiva till polisens 
nya instrument enligt Roar Skjelbred Larsen. 

– Den ordinarie bilisten önskar ju inte 
att någon ska köra påverkad i trafiken, säger 
han. 

År 2012 införde Norge som första land 
i världen fastställda koncentrationsgränser 
i blodet för rusgivande preparat. Gränserna 
motsvarar promillegränserna för alkohol i 
Norge som är 0,2 promille, 0,5 samt 1,2 
promille. Även den som uppvisar en drog-
koncentration på lägre nivå kan lagföras för 
brott mot läkemedelslagen. 

KOSTNADEN PER SALIvPROv är dyrare än 
per utandningsprov som tas med alkome-
ter. Men nyttan måste ställas mot kostnaden 
i ett trafiksäkerhetsperspektiv menar Roar 
Skjelbred Larsen. Instrumentet används nu 
runtom i Norge.

– Det utvärderas fortlöpande. Till som-
maren kommer vi att få fler instrument, sä-
ger Roar Skjelbred Larsen. 

Mari HagluNd

”Redan nu 
ser vi en ten-
dens att vi 
generellt tar 
fler som kör 
påverkade i 
trafiken mot 
tidigare.”

”Resultatet 
på salivpro-
vet är klart 
inom tio 
minuter.”

Roar Skjelbred Lar-
sen på Utrykningspo-
litiet är positiv till det 
nya instrumentet. 

Namnlöst-4   1 2012-01-13   09.57
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Det finns två typer av sållningsin-
strument för narkotika, där prov tas 
genom salivtest. 

– Vilken typ av instrument som an-
vänds är inte det viktigaste, det finns 
bra verktyg av båda sorter, förklarar 
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhets-
chef på MHF. 

DE SÅLLNINGSINSTRumENT för narkotika i 
form av salivprov som används för snabb-
tester i trafik kan delas in i två grundtyper, 
analysatorer och engångstest. 

Den förstnämnda typen kräver elektrisk 

MHF vill se europeisk standard för drogtestinstrument
strömförsörjning via interna eller externa 
batterier och mätresultaten från salivtesterna 
kan normalt avläsas via display. Den andra 
typen, engångstesterna, kan avläsas direkt 
på själva provstickan. I båda fallen krävs tid, 
både för att ta salivprovet och för att analy-
sen ska kunna ske och avläsas.

Om ett sållningsinstrument är bra eller 
inte avgörs inte av vilken typ av instrument 
det är, menar Lars Olov Sjöström. 

– Det är förmågan att detektera de olika 
drogsubstanserna vid ett givet gränsvärde 
som avgör om ett instrument är bra eller 
dåligt, vilket är ganska svårt i sig, säger han. 

– I dag ska instrumentet kunna hantera 
åtta till tio olika drogsubstanser. Det är en 
utmaning. 

MHF anser därför att det är viktigt att det 
sätts upp någon form av teknisk standard för 
instrumenten, menar Lars Olov Sjöström. 

– vI vET ATT DET FINNS en brittisk kravpro-
fil för droginstrument. Det vore bra om vi 
kunde få en gemensam standard för hela 
Europa, säger han. 

– Det skulle leda till ett större förtroende 
för de instrument som används och en bätt-
re rättsäkerhet.  Mari HagluNd

PROv TAS GENOm SALIvTEST. Det tar upp till tio mi-
nuter för analysinstrumentet att komma fram till 
ett resultat. 

uTÖKAR SATSNINGEN. 
Utrykningspolitiet 
har 22 drogtestin-
strument i bruk i 
Norge. Till somma-
ren får polisen fler 
instrument. 

Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef 
på MHF. 
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Bilsalongen i Genève är en viktig plats för aktörerna 
på den europeiska bilmarknaden. Konceptbilar för 
framtiden blandas med produktionsklara nyheter. Här 
är några av de mest intressanta bilarna som lanseras 
under året.

Våryra i Genève

vOLvO v90

Årets stora Volvo-nyhet är V70-ersättaren V90. Volvos stora kombi 
väntas bli en storsäljare i Sverige. Designen har fått gå före den 
maximala lastkapaciteten som nu anges till 560 liter. Bilen ger ett 
modernt och gediget intryck, inte minst interiören som är mycket 
elegant gjord. Priserna börjar i dagsläget på 339 000 kronor, men 
räkna med mindre dyra varianter framöver för att komma upp i de 
stora volymerna. Den magiska tjänstebilsgränsen ligger ju på 7,5 
basbelopp, det vill säga 332 200 kronor.

SuzuKI bALENO

Suzuki återanvänder modellnamnet Baleno, 
men pryder det på en betydligt trevligare 
bil än vad de gjorde för 20-talet år sedan. 
Storleksmässigt ligger nya Baleno ganska 
nära Swift, men är mer åt det praktiska hål-
let. Baleno är därtill baserad på en ny teknisk 
plattform och bjuder på antingen en 4-cylindrig 
mildhybrid eller 3-cylindrig turbo.

SEAT ATECA

Seat har stora förhoppningar på suven Ateca, 
ett välkommet tillskott i modellprogrammet. 
två bensin- och två dieselmotorer erbjuds, 
jämte moderna säkerhetssystem. Försälj-
ningen startar redan i april och de första 
leveranserna beräknas till augusti. Främsta 
konkurrenten heter Nissan Qashqai.

RENAuLT SCENIC

I mitten på 1990-talet blev praktiska och flexi-
bla Renault Scenic en trendsättare. Nu är det 
dags för en ny generation och precis som i 
förra generationen kommer den i två längder. 
Den korta, med plats för fem personer, var 
först ut i Genève och innan sommaren ska 
också sjusitsiga Grand Scenic visas. Scenic 
når Sverige i slutet på året.

KIA OPTImA SPORTSwAGON

En rejäl kombi är vad Kia har väntat på i Sverige och under 
hösten anländer efterlängtade optima Sportswagon. Det 
är en stor bil (485,5 cm lång) och bagaget rymmer 553 
liter – stort men inte klassledande. Med nya optima har 
Kia också tagit ett steg framåt vad gäller moderna säker-
hetssystem.

HYuNDAI IONIC

Hyundai satsar på tre elektrifierade varianter 
av samma modell. Intressanta nykomlingen 
Ionic kommer som hybrid, laddhybrid och 
elbil. Drivlinorna skiljer sig åt – de två först-
nämnda har exempelvis både el- och bensin-
motor, men också olika batterier och elmoto-
rer. Hybriden och elversionen kommer under 
hösten medan laddhybriden dröjer till nästa 
vår. Bland konkurrenterna finns naturligtvis 
hybridikonen toyota Prius.

FIAT TIPO

Nya Fiat tipo lanserades redan förra året, men 
då som sedan. Nu kommer såväl halvkombi 
som kombi (bilden) och modellen blir genast 
mer intressant för våra breddgrader. Det kan 
nämnas att lastvolymen anges till 420 respek-
tive 540 liter. tipo är designad i Italien men 
utvecklad i turkiet där den också tillverkas.

AuDI Q2

Stora nyheten hos Audi var lilla suven Q2. 
Den kompakta bilen, som ska byggas i Ingol-
stadt, har med Audi-mått mätt en vågad och 
annorlunda design. Inledningsvis erbjuds sex 
olika motorer med antingen tre eller fyra cy-
lindrar – från 116 till 190 hk. Hugade speku-
lanter kan beställa Q2 i sommar för leverans 
under senhösten. Q2 säljs med antingen 
fram- eller allhjulsdrivning.
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MHF:s mobila alkobom kommer att 
visas upp på flera platser i MHF-regi-
onerna Väst och Öst under april. 

– Vi vill visa att alkobommarna är 
fantastiskt bra och få allmänheten att 
kräva att de ska införas i våra ham-
nar, säger Tommy Janerstål, ordfö-
rande i Region Väst. 

DE AuTOmATISKA nykterhetskontrollerna i 
Stockholms frihamn har inte varit i gång 
sedan i mitten av november förra året. Men 
arbetet för ett införande av MHF:s projekt 
med alkobommarna fortsätter. 

Under förra hösten var en mobil alko-
bom ute på turné i MHF-regionerna Mitt, 
Norr, Mälardalen och Bergslagen. Nu under 
april kommer den att visas på flera platser i 
regionerna Öst och Väst. 

Avsikten med turnén är att komma ut 
och demonstrera alkobommarna för all-
mänheten, företag och makthavare. Tanken 
är också att MHF:s medlemmar ska få se 

hur de automatiska nykterhetskontrollerna 
fungerar. 

– I Region Väst kommer vi att visa upp 
bommen både för allmänheten och för fö-
retag, berättar Tommy Janerstål. 

Det är viktigt att visa att MHF finns och 
behövs tycker Tommy Janerstål, när det gäl-
ler arbetet för trafiksäkerhet och mot ratt-
fylleri. 

– Alla våra medlemmar är mycket väl-
komna, säger Tommy Janerstål. 

Region Östs ordförande Christer Fol-
kesson hälsar också alla medlemmar varmt 
välkomna. 

– Vi hoppas att det här kan bidra till att 
skapa en opinion för ett införande av auto-
matiska nykterhetskontroller, säger Christer 
Folkesson.   Mari HagluNd

Turné ska väcka opinion för alkobommar
MHf region östs 

turné

• 11 april: Linköping.
• 12 april: Oskars-
hamn.
• 13 april: Jönköping.
• 14 april: Växjö.
• 15 april: Karlskrona 
och Karlshamn. 
MHf region västs 

turné

• 18 april: Brålanda 
och trollhättan.
• 19 april: Vårgårda 
och Göteborg (em).
• 20 april: Borås och 
Alingsås (em).
• 21 april: Ringhals 
och Väröbacka.
• 22 april: Halmstad 
(fm).

Tomas Jonsson visar hur den mobila alkobommen fungerar för besökare i Åkersberga centrum. 

KORTFAKTA
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Men andelen fyrhjulsdrivna bilar ökar och många 

av er vill veta mer om detta fenomen. Det är svårt att 

övertyga någon som har kört fyrhjulsdrivet om vintern 

att återgå till en bil med två drivande hjul. Trots att 

det är en kostnadsfråga. Och kostnadsfrågan är alltid 

viktig att ta i beaktande. Många funderar över om det är värt de extra pengarna 

som en fyrhjulsdriven modell kostar. Så klart beroende 

på vilken bilmodell man tittar på. Tillägget för fyrhjuls-

drift kan vara förvånansvärt litet för dyrare bilmodeller, 

men så är det sällan bland de billigare modellerna. 

Exempelvis skiljer det 77 000 kronor mellan den bil-

ligaste versionen av en Fiat 500X med framhjulsdrift 

och den billigaste med fyrhjulsdrift. Medan premi-

umbilarnas relativt små tillägg för fyrhjulsdrift mer 

skvallrar om deras marginal från början. 

Ibland är fyrhjulsdrift en del av bilens image. Sub-

aru Levorg finns exempelvis bara med sådan. 

 Paketeringen kan också vara avgörande för kost-

naden för fyrhjulsdrift. Till vissa bilmodeller kan det 

exempelvis bara kombineras med större motorer och 

automatväxellåda. I det här testet har tio bilar diesel-

motor och endast två är manuellt växlade. 

Så vad kan en spekulant på en fyrhjulsdriven bil 

välja emellan? En hel del visar det sig. Det har lanse-

rats så mycket nya bilmodeller med fyrhjulsdrift det 

senaste året att vi har fått sålla en del. Volvo XC90 och 

Audi Q7 faller tyvärr bort eftersom de lirar i en annan 

prisklass än resten av gänget. De flesta testbilar här 

kan packas in under suv-kategorin, som de minsta 

varianterna från Suzuki, Fiat och Mazda. Nästa klass 

utgörs av Kia, Hyundai, Renault och Ssangyong. BMW 

X1 är också i samma storleksklass men i det här testet 

är bilarna från Mercedes och Land Rover mer natur-

liga konkurrenter. Den största bilen i testet, med interiörmått mätt, är 

Ford S-Max. En mpv med sju sittplatser. Den är lång 

och hög och finns nu med drift på alla fyra hjul.

Klassiska sedaner och kombibilar utgörs av Audi, Sko-

da och Subaru. Volvo V60 CC AWD är en crossover som 

är lite högre. Det är också en relativt gammal grundkon-

struktion, även om modellen är ny, med tanke på att den 

bygger på V60 som inte är pinfärsk. Som benchmark har 

vi tagit med en tidigare testvinnare. 
Uppenbarligen räcker det inte bara 

med fyrhjulsdrift för att en bil ska vara 

vinterduglig. Den måste ha massor med 

andra egenskaper också, det är därför 

som vårt vintertest har många ronder. 

Vidare är det inte så att fyrhjulsdriften 

på en bruksbil gör samma revolutione-

rande genombrott som i rallyvärlden. 

Att alla hjulen driver är tacksamt vid 
start på halt väglag och när du ska ta dig 

fram på en oplogad parkering, men det 

kan också skapa en falsk trygghet när 

du inte märker hur halt det är. 
Hur som helst är det däckens grepp 

om underlaget som avgör hur säker din 

bil är, och hur många hjul som driver 

är inte utslagsgivande för detta. Även 

fyrhjulsdrivna bilar skiljer sig åt i uppfö-

randet på halt väglag. Nu kör vi! 

• Audi A4 2,0 tdi quattro• BMW X1 xDrive 20d• FiAt 500X 2,0 Multijet X-Cross 
• Ford S-Max 2,0 tdCi AWd• HyundAi tucson 1,6 t-Gdi• KiA Sportage 1,6 t-Gdi• lAnd rover discovery Sport 2,0 td4

• MAZdA CX-3 2,0 Skyactive-G AWd
• MerCedeS GlC 250 d 4Matic
• renAult Kadjar dCi 130 4wd
• SKodA Superb Combi 2,0 tdi 4x4
• SSAnGyonG Korando d20 AWd
• SuBAru levorg 1,6 Gt-n• SuZuKi vitara 1,4 Boosterjet 4Wd

• volvo v60 Cross Country d4 AWd
RefeRensbil• toyotA Auris touring Sports 1,8 Hybrid

Bilarna Vi TesTar
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Dubbl a  greppetÅrets stora och avslöjande 4wd-test
Funderar du på att skaffa en fyrhjulsdriven vinterbil? Då har  

du en hel del att välja emellan. Vi har testat hur femton av  

de senaste modellerna fungerar i vinterförhållanden.

TexT Ams testlAg och tekniikAn mAAilmA /// FoTo mArkus Pentikäinen

test |  15 fyrhjulsdrivna vinterbilar

Direkta reaktioner är ofta avgörande för hur 
man uppfattar en bils köregenskaper. 

Men på hala vägar kan det vara svårare att få snabba 

reaktioner. Har du problem med att din bil inte rör 

på sig fast du trycker på gaspedalen om vintern, kan 

fyrhjulsdrift vara en lösning. En lösning som allt fler 

svenskar väljer att lägga pengarna på. 

Om en bil är bra eller dålig om vintern avgörs av 

många egenskaper. En av dem är grepp. Och grepp 

är viktigt oavsett hur många hjul det är som driver. 

Därför har våra vintertester vanligtvis fokuserat på 

bilens uppförande och inte på de drivande hjulens. 

Dessutom kan man inte jämföra fyrhjulsdrivna bilar 

med tvåhjulsdrivna vid vinterväglag. 

  44   06/2016
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rÅd till privatlEasarE

• kartlägg dina behov. Vilken typ 
av bil behöver du idag? om två 
år? Att välja rätt bil från början är 
en god start.
• räkna på dina förutsättningar. 
Är det bra eller dåligt med pri-
vatleasing? På den frågan går 
det inte att svara ja eller nej. 
Varje erbjudande måste synas 
i sömmarna, precis som dina 
egna förutsättningar. Det är svårt 
att skapa en rättvisande jämfö-
relsekalkyl eftersom du först i 
efterhand vet vad bilen var värd 
vid inbyte. Då värdeminskningen 
är en stor post kan den spela stor 
roll i slutändan.
• vad ingår? Vilken utrustning föl-
jer med bilen? Vissa kryddar med 
exempelvis vinterhjul.
• serviceavtal? Kostnaden för 
service brukar ingå i månadsavgif-

ten, men inte alltid. jämför mer-
priset med en ordinarie service. 
På 4 500 mil hinner man kanske 
bara med en service.
• försäkringskostnad. En del 
leasar bilar i färdigt paket med 
försäkring. Det lämpar sig särskilt 
för yngre förare som annars dras 
med höga premier.
• Håll koll på körsträckan. över-
mil kan bli en dyr affär i slutän-
dan. Se till att teckna ett avtal 
med en körsträcka som täcker di-
na behov. Att teckna ett avtal över 
tre år kan vara något av en risk då 
dina bilvanor kanske ändras över 
tid. En del tillåter dock justering 
av avtalet under kontraktstiden.
• vårda bilen! Det är trevligt att 
bruka en bil som är ren in- och ut-
vändigt. Sannolikt hjälper det dig 
också att hålla leasingbilen inom 
det som kallas för normalt skick.
• lusläs avtalet – innan du skriver 
på!

Ett rekordår i bilförsäljningen kan 
följas av ännu ett rekord – BIL Swe-
dens senaste prognos säger 355 000 
registreringar för 2016. En del i opti-
mismen är den ökande andelen bilar 
som privatleasas.

DET GÅR bRA FÖR bilbranschen i Sverige. 
Förra året noterades ett nytt rekord med 
345 000 registrerade bilar. Året har inletts 
mycket starkt och redan i mars skruvade 
BIL Sweden upp prognosen till ännu ett 
rekord – hela 355 000 registreringar. En del 
som driver marknaden mot nya höjder är att 
allt fler kunder väljer att privatleasa sin bil.

Privatleasing är inget nytt, skillnaden mot 
tidigare är att trenden fått mycket 
större spridning. Fler märken vill 
vara med i racet samtidigt som 
finansieringsformen breddats till 
att omfatta även större bilar.

Bertil Moldén, vd på bilindu-
strins branschorganisation BIL 
Sweden, ser ett tydligt mönster.

– Trenden går uppåt. Kunder-
na på den svenska bilmarknaden 
är till 60 procent företag. Av de 
återstående 40 procent, som är privatperso-
ner, ser jag under innevarande år en andel 
privatleasing på 35–40 procent, säger Bertil 
Moldén.

Enligt siffror från Motorbranschens Riksför-
bund, MRF, var andelen leasing bland privat-
kunderna 17 procent 2015. Nu närmar man sig 
motsvarande andel för totalmarknaden.

ANLEDNINGARNA att välja pr ivatleasing 
varierar, men många sätter ett värde på att 
köra en ny bil till en fast kostnad. Att po-
tentiellt spara ett par hundralappar per må-
nad över tre år underställs förutsägbarheten, 
precis som att slippa den 20-procentiga 
kontantinsats som gäller vid traditionellt 
kreditköp. Kontraktstiden på tre år – och de 
kostnader som ett i förtid brutet kontrakt 
innebär – tycks heller inte avskräcka.

– Det kan vara ungdomar som sätter bo 
och behöver 15 procent till kontantinsats till 
bostad, eller lika gärna en 60-årig kvinna 

som heller inte vill använda kontanter, ex-
emplifierar Bertil Moldén.

Den aviserade månadsavgiften ger alltså 
en förutsägbarhet, men den gäller bara så 
länge bilen lämnas tillbaka i vad som be-
döms vara normalt skick. Slitage därutö-
ver kostar extra, men vad som anses som 
onormalt slitage har hittills varit otydligt. 
Gemensamma riktlinjer framtagna i samar-
bete mellan bland andra bilbranschen och 
Konsumentverket är både efterlängtade och 
välbehövliga.

– DET äR vIKTIGT med en gemensam stan-
dard. Dels kommer den ta upp vad som är 
normalskick för en bil, något som varit tyd-

ligt definierat på vissa håll men 
inte på andra. Vi reder också ut 
vad som bör gälla när man vill 
bryta sitt leasingavtal, hur över-
mil ska debiteras och andra re-
levanta frågor. Det är viktigt att 
hela branschen har något ge-
mensamt att luta sig tillbaka på, 
säger Johan Holmqvist på MRF 
till bilbranschens organisations-
tidning Motorbranschen.

Även Bertil Moldén är inne på samma 
linje.

– Det är komplicerat med skick. Vad är 
en bula? Vilket mönsterdjup ska däcken ha? 
Vad är en skadad fälg? Hur ser en smutsig 
klädsel ut? Nu när branschen gör upp med 
Konsumentverket får vi veta det.

– Det är inte fråga om någon bestraffning 
– det finns redan idag en prislista på defek-
ter vid inbyte.

DET äR INTE bARA efterfrågan på nya bilar, 
suget efter begagnade är också stort. Där-
med hålls andrahandsvärdena uppe och det 
här märks på de bilar som är ute på kon-
trakt.

– Några märken ringer upp sina kunder 
redan efter 18–20 månader och erbjuder en 
ny bil då de har köpare på den privatlea-
sade bilen. Om det fungerar är kalkylen rätt 
gjord – konceptet visar att det håller. 

gustav lilJEbErg

Privatleasing ger 
tryck i bilhallarna

Bertil Moldén, vd BIL 
Sweden.

KORTFAKTA

c

Foto: StEFAN NILSSoN
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Erbjudanden om privatleasing duggar tätt. 
Många märken ser en chans att öka sina 
marknadsandelar genom attraktiva priser. 
Tidigare var det främst mindre bilar som 
privatleasades – länge var den typiska bilen 
en prenumererad Toyota Aygo – men nu 
har det spritt sig till större modeller.

bmw
Den största andelen privatleasing återfinns hos 
BMW-ägda Mini, men även hos modermärket 
finns flera modeller att privatleasa. Ett intressant 
alternativ är futuristiska elbilen i3. Nedan ett par 
exempel där månadskostnaden avser kontrakt över 
tre år och sammanlagt 4 500 mil.
• BMW 118i Advantage Edition 2 946 kr/månad 
• BMW 520d Touring Comfort Edition 5 645 kr/
månad 
• BMW i3 BEV inklusive snabbladdning och 
Comfort Edition 4 084 kr/månad

Citroën
Citroën har många privatkunder och har ett brett 
utbud av modeller som kan privatleasas. Här är 
ett par alternativ, samtliga avser avtal på tre år och 
4 500 mil.
• Citroën C1 – från 1 790 kr/månad
• Citroën C3 – från 1 990 kr/månad
• Citroën C4 – från 2 690 kr/månad
• Citroën C4 Picasso – från 3 290 kr/månad

Hyundai
Hyundai satsar på ett bredare innehåll i sin pri-
vatleasing. Här ingår både försäkring och service. 
Priserna avser tre år och 4 500 mil.
• i10 från 2 420 kr/månad

• i20 från 2 319 kr/månad (kampanjpris)
• i40 kombi från 3 852 kr/månad

Kia
Kia är ett annat märke med hög andel privatkun-
der. I likhet med Hyundai ingår här även försäk-
ring i kostnaden, något att ha i åtanke vid jämfö-
relse med andra bilar. Nedan bilar för tre år och 
4 500 mil.
• Rio 1,2 Komfort 2 356 kr/månad
• Nya Sportage 1,7 CRDi 2WD Komfort 4 125 
kr/månad
• Nya Cee’d Sportswagon 1.6 CRDi GT Line 
3 286 kr/månad

mercedes
Hos Mercedes finns ett stort utbud av modeller i 
alla storlekar som går att privatleasa. Ett av de mer 
prisvärda alternativen är den utgående kombin på 
E-Klass. Priserna avser tre år och 4 500 mil.
• A 180 SE Edition 3 463 kr/månad
• E 220 d Kombi SE Edition 5 401 kr/månad
• GLE 250 d 4MATIC 8 340 kr/månad

Renault
Relax heter Renaults program för privatleasing. 
Under våren har det exempelvis varit prisvärd 
kampanj på elbilen Zoe. Prisuppgift för tre år och 
4 500 mil.
• Zoe Life R240 från 2 599 kr/månad
• Captur Expression TCE 90 från 2 390 kr/månad

Seat
Även Seat har många privatkunder och ser en po-
tential i privatleasingen. Både Ibiza och Leon går 

bra, och förhoppningarna är stora på suven Ateca. 
Priserna nedan från återförsäljare, inklusive service.
• Ibiza TSI 90 Style 1 495 kr/månad
• Leon TSI 110 Style 2 095 kr/månad

Skoda
Hos Skoda finns det ett flertal modeller till pris-
värd privatleasing. Ovanligt rymliga och praktiska 
Fabia Combi är mycket bil för pengarna. Priser för 
tre år och 4 500 mil.
• Fabia Style TSI 90 Combi 1 695 kr/månad
• Octavia Combi TSI 110 1 995 kr/månad
• Superb Ambition TSI 150 Style 3 595 kr/månad

volkswagen
Brett utbud – även av lite udda modeller – kän-
netecknar de erbjudanden om privatleasing som 
kommer från Volkswagen. Bland de mer praktiska 
bilarna finns Passat Alltrack och Sharan, priser från 
återförsäljare nedan för tre år och 4 500 mil. Servi-
ceavtal går att köpa till för 99 kr/månad.
• Passat Alltrack TDI 190 3 999 kr/månad
• Sharan 2,0 TDI 150 4MOTION 3 495 kr/månad
• Beetle Cabriolet 1,2 TSI 105 2 595 kr/månad

volvo
Under våren har Volvo haft kampanj på privatlea-
sing inklusive försäkring och service på alla mo-
deller utom XC90 – men den skulle ändå få en 
väldigt hög månadskostnad … Nedan priser för tre 
år 4 500 mil från återförsäljare.
• V40 T2 Your Kinetic inkl. metallic och klimatpa-
ket 2 995 kr/månad
• Volvo V60 T3 Your Kinetic 3 875 kr/månad
• Volvo XC60 D3 Classic Momentum 4 991 kr/
månad gustav lilJEbErg

INTE bARA SmÅbILAR. Allt fler modeller erbjuds nu till privatleasing vilket gett en skjuts i registreringsstatistiken. 

växande utbud



STOR. STÖRRE.
FABIA COMBI.

Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 4,7 l / 100 km, CO2 107 g / km. Miljöklass EU6. ŠKODA Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2016 
(effektiv ränta 3,58 %). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandena 
gäller t.o.m. 30 april 2016 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal.

TESTVINNARE

Tänk att något så litet, snyggt och smidigt kan rymma så mycket. 
Fabia Combi är störst i sin klass och har hög säkerhet med 5 stjärnor 
i EuroNCAP och Front Assist som standard. Så tänk ŠKODA Fabia om 
du funderar på att skaffa en ny bil. Boka provkörning på skoda.se

ŠKODA Fabia Combi Style TSI 90 hk fr. 140 800 kr Billån fr. 990 kr / mån

 Lägg till Komfortpaket Media Plus för 4 900 kr (Ord. pris 11 300 kr)

Ord. pris 153 500 kr
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TEST  VINTERDÄCK MOT SOMMARDÄCK – i samarbete med

Man ska verkligen inte under-
skatta vikten av att använda 
rätt däck. Med det menar jag 
något så grundläggande som att 

använda däck som är anpassade för aktuell 
säsong.

Få, om ens någon, skulle på allvar över-
väga att köra med sommardäck när det 
råder riktigt vinterväglag. Det 
vore livsfarligt både för en själv 
och andra trafikanter. Detta är en 
självklarhet för de allra flesta. När 
vi vänder på steken och pratar 
om att köra med vinterdäck på 
sommaren är dock olämplighe-
ten plötsligt inte lika självklar 
längre. Sifo-undersökningar som 
Michelin har låtit göra den första 
veckan i juni 2010–2015 visar att 
i genomsnitt fem procent av alla 

det kanske verkar bekvämt att köra på odubbade vinter-
däck året runt, men hur mycket sämre är det jämfört med 
att använda ett sommardäck under sommarmånaderna? 
vi gör vårt kanske viktigaste däcktest och redovisar oro-
väckande stora prestandaskillnader.

personbilar vid den tiden fortfarande rullar 
på vinterdäck, trots att vi solklart då befin-
ner oss i sommarperioden. Om man över-
för det resultatet till Sveriges totala per-
sonbilspark innebär det att fler än 200 000 
bilar, eller potentiellt sett var tjugonde bil 
man möter på vägen, rullar på vinterdäck 
under sommaren.

Hur farligt är det att köra på 
odubbade vinterdäck på som-
maren och hur mycket sämre 
prestanda får man av att göra 
det? Enligt en rapport från VTI 
(Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut) som publicerades i 
mars 2015 där man har jämfört 
prestandan hos vinter och som-
mardäck på sommarväglag, hade 
9,5 procent av bilarna som var 
inblandade i dödsolyckor under 

sommarperioderna åren 2008–2009 odub-
bade vinterdäck. Man kan därför göra ett 
grovt konstaterande att bilar på vinterdäck 
är överrepresenterade i dödsolyckor om 
man jämför med den uppskattade andelen 
som använder vinterdäck under sommar-
månaderna.

SAmmA RAPPORT konstaterar också att det 
finns en signifikant skillnad i väggrepp 
mellan de sommar och vinterdäck som 
man har testat, både när det gäller broms- 
och styrprestanda (se resultat i faktaruta). 
Vi ville därför testa själva och se skillnaden 
i prestanda mellan odubbade vinter- och 
sommardäck och åkte till Arlanda Test 
Track tillsammans med Michelin och 
racerföraren Richard Göransson, som age-
rade testchaufför åt oss.

Våra testresultat bekräftar och ligger nära 

tExt:

JoHN ErikssoN

foto: 

pEtEr guNNars

RuTINERAD RATTARE. Racerföraren Richard 
Göransson tävlar i STCC och har vunnit fyra 
mästerskapstitlar, men han vrider även ratt 
i vårt däcktest.
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HANDLING, vARvTIDER
däck  sekunder

Vinterdäck  42,15
Sommardäck 37,90
Skillnad  4,25 (11,2 %)

SÅ HAR vI TESTAT
Vi har utfört fem olika testmoment: handling med 
varvtid, slalom, bromsning på vått underlag 80–20 
km/h, bromsning på torrt underlag 100–0 km/h, samt 
lateralt grepp. Vi har upprepat samtliga testmoment 
och tagit fram ett snitt för de resultat vi presenterar. 
Att vi ser en större skillnad i bromssträcka mellan 
däcken i våra tester än i VtI:s rapport beror sannolikt 
på underlaget och att vår testbana hade en bättre as-
falt där sommardäcket kunde generera mer grepp.

Rapport från vTI
jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid – tester, 
riskanalys och djupstudier (2015-03-27).
Slutsatser ur rapporten:

• I 9,5 procent av dödsolyckor med personbil under sommarperioderna 
2008–2009 var bilen utrustad med odubbade vinterdäck.

• Bromssträckan på torr asfalt var i tester cirka 15 procent längre för 
vinterdäcken jämfört med sommardäcken, oavsett hastigheten före in-
bromsningen. På våt asfalt var bromssträckan omkring 20 
procent längre för vinterdäcken, oavsett hastigheten före 
inbromsningen.

• Vid undanmanövertest med dubbelt körfältsbyte på våt 
asfalt var den maximala hastigheten cirka 72 km/h för vin-
terdäcken och 83 km/h för sommardäcken, vilket innebär 
en förbättring med 15 procent.

• Vid handlingtester på en kurvig, våt asfaltslinga 
jämfördes varvtiden mellan sommaroch vinterdäcken. 
Sommardäcken var 10–17 procent snabbare jämfört med 
vinterdäcken, beroende på märke.

resultaten från VTI:s rapport i de moment 
som relaterar till styrprestanda och sid-
grepp, men i bromstesterna ser vi en unge-
fär dubbelt så stor skillnad i bromssträcka 
mellan däcken. Vi har testat bromsprestanda 
på vått och torrt underlag och i båda fallen 
har vinterdäcket drygt 40 procent (!) längre 
bromssträcka.

Vid bromsning på torr asfalt 100–0 km/h 
uppmätte vi en genomsnittlig skillnad på 

14,8 meter, vilket är mer än tre billängder 
av testbilen Volvo V40. För att illustrera detta 
ställde vi upp en stapel med några mjuka 
klossar där sommardäcksbilen stannade. När 
vi upprepade testet med vinterdäck på bilen 
var kollisionen ett faktum. Enligt vår testfö-
rare Richard Göransson gick det i drygt 60 
km/h när vinterdäcksbilen träffade stapeln 
med klossarna. För att sätta det i perspektiv 
är det 10 km/h högre än när Euro NCAP 
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LATERALT GREPP 100 m DIAmETER

däck      km/h (medel) g-kraft (medel)

Vinterdäck  70 0,76
Sommardäck 80 0,96

Stockholms närmaste bilbana ligger ett stenkast från Ar-
landa. Flygplanen lyfter precis ovanför banan, fränt. Det är 
svårt att förstå hur kuperad denna bana är, den måste upp-
levas. Trots blott 900 meters längd syns inte hela banan från 
”depån”! Man kan köra i alla möjliga sträckningar, vi valde 
att göra en chikan för att få en svepande kurvkombination. 
Kurva 1 och hårnålen lastar TUNGT på yttre framhjulet.

SLALOm, mAXHASTIGHET
(KoNBANA, 25 MEtER MELLAN KoNERNA)
däck  Hastighet, km/h

Vinterdäck  70–72
Sommardäck 80–85
Skillnad  ca 15–20 %

bROmSPROv PÅ vÅTT 80–20 Km/H
däck  Meter g-kraft

Vinterdäck  36,86 0,7
Sommardäck 25,96 1,0
Skillnad  10,9 0,3 (42%)

bROmSPROv PÅ TORRT 100–0 Km/H
däck  Meter g-kraft

Vinterdäck  54,47 0,9
Sommardäck 37,7 1,1
Skillnad  14,77 0,2 (39,2%)

ARLANDA TEST TRACK

IDOGT ARbETE. 
Kyligt vårväder 
men Michelin-
gubbarna håller 
värmen genom att 
byta hjul på testbi-
len. Av med vinter-
däcken och på med 
sommardäcken.

NOGGRANHET. 
Preparering 

av banan inför 
bromstest på 

vått underlag.
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DäCKKuNSKAP
arNE sköldÉN, produktExpErt pÅ MiCHEliN

vad är skillnaden mellan ett vinter- och sommardäck och varför är 

ett sommardäck så mycket bättre på sommaren?

”När man bygger vinterdäck är det framför allt två komponenter 
som skiljer sig markant från sommardäcket: gummiblandningen och 
mönstret. Gummiblandningen görs på ett sådant sätt att däcket hål-
ler sig mjukt vid kalla temperaturer. Man får gummit att häfta vid och 
forma sig efter underlaget på ett bättre sätt. Samma däckmönster 
men med olika gummiblandningar ger stora skillnader i prestanda 
beroende på temperaturen.

När det gäller mönstret har vinterdäck ett mönster 
med många klackar, kanter och så kallade sajpningar 
för att greppa i snö. Mönsterklackarna är upp-
skurna ända ner i mönsterbotten för att däcket 
ska kunna greppa tag i minsta ojämnhet i isen, 
men det gör samtidigt att däcket blir mindre 
stabilt. Sommardäcket å andra sidan har 
ett mönster med kompakta ribbor och so-
lida mönsterblock, vilket ger bra handling 
och grepp vid höga hastigheter, samt 
breda skuldror för maximalt sidgrepp. 
Sommardäcket har också mönsterkana-
ler som effektivt dränerar väta för att 
undvika vattenplaning och ge däcket 
vidhäftning på vått underlag.”

vAD SäGER LAGEN?
• Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att använda 
vinterdäck (dubbdäck eller odubbade friktionsdäck) om det är 
vinterväglag ute.
• Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och 15 april, samt 
före och efter, om det befaras bli vinterväglag.
• Odubbade friktionsdäck är tillåtna året runt.

bROmSTEST. Stapeln med de röda, mjuka klossarna står placerad där sommardäcksbilen stan-
nade. Därefter gjorde vi om bromstestet med vinterdäck på bilen. Vintersulorna försämrar 
bromsprestandan avsevärt och bromssträckan blir 40 procent längre än med sommardäck. En-
ligt Richard Göransson visade hastighetsmätaren drygt 60 km/h när bilen körde på klossarna.

TYDLIGT SYNbAR 
SKILLNAD. Som-
mardäcket har 
solida mönster-
block som ger 
stabilitet och 
mycket bättre 
grepp.

krocktestar bilar i frontalkollision med full 
överlappning och 20 km/h högre än i de-
ras test av fotgängarskydd. Enligt Anders 
Kullgren, chef för trafiksäkerhetsforskning 
på Folksam, är risken att förolyckas som 
fotgängare drygt 25 procent vid påkörning 
i 60 km/h, och risken är dubbelt så stor för 
personer över 60 år.

Skillnaderna mellan däcken märks inte 
bara i mätbara resultat.

– På handlingbanan var styrprestandan 
den största skillnaden. Med vinterdäcken 
var det svajigt och man flöt omkring 
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Bli ett med vägen så blir vägen ett med dig

Den perfekta balansen mellan 
prestanda och säkerhet

Hankook Tire Sweden AB
Tel : 010-130-2120

[Sweden] K125 192x124mm.indd   1 2016.2.19   6:15:32 PM

ovanpå vägen, medan sommardäcken ge-
nererar mer grepp överallt, säger Richard 
Göransson när han berättar om sina intryck 
bakom ratten.

– I slalomtestet fick vinterdäcken sladd 
och fortsatte okontrollerat. Sommardäcken 
släpper men hämtar tillbaka greppet ganska 
snabbt och håller emot när vinterdäcket 
aldrig återfår greppet, förklarar Göransson.

DET äR SKRämmANDE att tänka på vad skill-
naderna i prestanda mellan däcken skulle 
kunna innebära ute i trafiken. Med vinter-
däck på sommaren ökar risken att få sladd 
och förlora kontrollen över bilen och man 
får en avsevärt mycket längre bromssträcka. I 
en paniksituation med plötslig kö på motor-
vägen eller vilt eller vid ett övergångsställe 
skulle det kunna vara skillnaden som leder 
till en allvarlig och tragisk olycka.

Slutsatsen är därför mycket enkel: våra 
testresultat visar att det är betydande skill-
nad i prestanda mellan vinter- och som-
mardäck på sommarväglag och man är inte 
bara en fara för sig själv utan även för an-
dra trafikanter om man kör på vinterdäck 
under sommarmånaderna. Ge dig själv 
bästa möjliga förutsättningar i trafiken och 
använd sommardäck på sommaren!

PINGISmETAFOREN. 
Testförare Göransson 
förklarar intryck för 
redaktör Eriksson. 
”Tänk pingisracket. 
Vinterdäcken är som 
att spela med gam-
malt, torrt gummi, 
medan sommar-
däcken greppar som 
efter att man har 
tvättat gummit med 
diskmedel.”

ÖvERLäGSEN. 
Sommardäcksbilen 
smiter elegant runt 

konerna i slalomba-
nan. Mer grepp och 

rappare styrrespons.



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NuMMER 3 201628

Svenska Tält i Dorotea AB
Box 18 • Timmervägen 5
917 21 Dorotea 
Tel: 0942-108 15
Fax: 0942-109 53
E-post: info@svenskatalt.se
Webplats: www.svenskatalt.se

i den tyska huvudstaden 
är det lätt att drömma sig 
tillbaka till forna tiders cam-
pingliv. Åtminstone på Hüt-
tenpalast, som lockar med 
husvagnsboende inomhus. 
den trampsugne väljer cy-
kelhotellet 25 Hours, granne 
med berlins Zoo. varför inte 
boka ett rum med egen hoj 
på väggen ...

Berlin är en plats för nostalgiker. 
Även om få i dag längtar tillbaka 
till när den tyska staden var en de-
lad zon, så vårdas ömt gamla Tra-

banter (den plastiga östtyska folkbilen) och 
husvagnar med drag av 60- och 70-tal.

För här kan du köra din egen folkbil 
i kolonn, för att göra en nostalgisk tur i 
gamla Östberlin. Och när du rattat färdigt 
din Trabant kan det vara läge att campa in-
omhus mitt i centrala Berlin.

Hüttenpalast i stadsdelen Neukölln, 
gränsande till Kreuzberg, erbjuder över-
nattning i åtta renoverade kultvagnar, 
främst från forna Östtyskland. Märken och 
modeller som är i stort sett okända för oss 
nordbor.

Dessutom bjuder ”palatset” på små cam-
pingstugor och några stilrena hotellrum.

Varje husvagn har kvar sina särdrag, men 
har designats och delvis byggts om, med 
djärva färger och udda inredningsdetaljer. 

En av dem har blommig fasad, inspirerad 
av 60-talets färgrika pop-konst.

I vagnparken finns bland annat tillverka-
ren Weferlinger representerad, i form av en 
200 kilo tung plywoodkonstruktion. Mo-
dellen ”Heimstolz” kunde till och med en 
Trabant hantera längs vägarna. Utrymmet 
är förstås minimalt – två meter på både 
längden och bredden.

– CAmPINGEN STOD FÖR individualism för 
många som bodde i DDR. Det handlade 
om en frihetskänsla, menar Silke Lorent-
zen, som tillsammans med Sarah Vollmer, 
driver det omåttligt populära husvagnsho-
tellet. 

När de flyttade hit för 13 år sedan var 
stadsdelen sliten och småtrist, men nu har 
distriktet fått rejält med fart, med mängder 
av mysiga kaféer, små butiker och restau-
ranger.

Sarah och Silke, som tidigare arbetat 
med både design och event, ville göra nå-
got nytt och utmanande.

– Det som saknats har varit ett bra och 
prisvärt boende. Så vi började spåna hur vi 
skulle vilja bo.

Silke har rest en hel del runt om i värl-
den och ställer själv höga krav på ett hotell.

– Det ska vara rent, ha sköna sängar och 
det ska finnas en människa bakom som gör 
att man känner sig som hemma.

Från grundtanken om ett enkelt guest-
house växte idén om en campingplats 
inomhus, när de fick korn på de gamla 
maskinhallarna som stod tomma längs 

Campingliv
– i Berlin!

TäNK GRÖNT! Ta en cykeltaxi 
vid Brandenburger Tor ...
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Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

WWW.G I L LAB I L EN . S E gilla oss på

Hobrechtstrasse. Här låg tidigare en damm-
sugarfabrik.

– Vi började med att bygga tre timrade 
campingstugor, för att sedan komplettera 
med lika många husvagnar, berättar Silke 
och visar oss runt.

Hennes favorit är den pistagefärgade 
husvagnen Eriba Puck, som rymmer en 
150 cm bred säng – ”compact living” för 
två. I grunden en futuristisk 50-talsskapelse 
som förstärks av ett orangefärgat dragspels-
tak och ett innertak med återvunna plast i 
form av bubblor.

CAmPINGEN HAR väXT under åren och 
består numera av de åtta husvagnarna, fyra 
campingstugor och sex hotellrum.

– Men det är husvagnarna som bokas 
först, säger Silke med ett nöjt leende. Det 
är både gamla öststatsbor, affärsmän som 
tröttnat på trista hotellrum och förvånans-
värt många yngre par som jagar nostalgi 
och söker en annorlunda weekendvistelse.

Gästerna trivs så pass bra på Hütten-
palast att många väljer att njuta av dagen 
inomhus, med en god bok nersjunken i en 
campingstol under ett parasoll, med gröna 
växter och träd runt både husvagnar och 
stugor.

Under den varma årstiden är det träd-
gården som gäller, för Silke och Sarah 
ägnar sig även åt ”urban gardening” och 
har skapat en prunkande oas för camping-
gästerna, med hammock, hängmatta och 
utegrill.

SILKE AvSLuTAR mED att tipsa om fördelen 
med att upptäcka Berlin från cykelsadeln. 
För den tyska huvudstaden har under de 
senaste åren blivit allt mer cykelvänlig, 
med ett utökat antal leder och stråk genom 
både innerstad och parker.

Vill man bo cykelvänligt är 25 Hours 
Hotel är ett gott val för trampfantasten, 
och även för den som gillar ”smarta” bilar. 
Designhotellet vid Kürfurstendamm lockar 
med handbyggda cyklar att låna, och i vissa 
av rummen hänger hojen på väggen, redo 
att plockas ner för en tur. Dessutom finns 
ett par Mini Cooper i garaget, som man 

Smarta lösningar för ståhöjd i vagnen.

Silke Lorentzen är mer än nöjd över sitt cam-
pingpalats.

Smart tältlösning för campingsugna Trabantä-
gare.

Foto: CENNEtH SPARBY
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Välkommen in i Polars värld
Din Polar 2016 gör precis som du vill var du än väljer att vara – året runt. När du vill 
åka vidare följer den bilen perfekt på vägen. En bättre lastutjämning gör att hjulen 
alltid har perfekt kontakt med vägen. Det ger dig bättre komfort, köregenskaperna 
och säkerhet – och en lättare vagn med högre nyttolast. Som alltid täthetstestar vi 
varenda vagn. Det är vi ensamma om i branschen!

P O L A RVAG N E N.CO M •  FAC E B O O K.CO M/P O L A RVAG N E N

•  P O L A R 2016 •

ÅRETS NYHET:

FÖRBRÄNNINGSTOALETTEN
Lägg till en gasoldriven förbränningstoa 
från Cinderella för endast 39 900 kr när 
du köpen din nya Polar 2016.

utan kostnad kan boka en hel- eller halv-
dag som boende gäst.

Satsa på att bo i ett ”djungelrum”, med 
Tiergarten och Berlins Zoo tätt inpå. 
Härifrån kan du skåda både apor, påfåglar 
och giraffer.

Kurfürstendamm var gamla Västberlins 
centrum. I dag präglas stadsdelen av nyska-
pande arkitektur och glassig shopping längs 
paradgatan med samma namn.

Här har också flera prestigefyllda bilmär-
ken sina ”showrooms”, med idel glänsande 
lack och krom. Och visst är det en härlig 
känsla att kolla in både nya och äldre mo-
deller av Rolls-Royce och Ferrari.

Längs gatan ligger även en exklusiv ut-
hyrningsfirma som lockar med Lamborg-

hini, Jaguar, Aston Martin och Porsche.
Bikini Berlin är granne med hotellet. En 

ny galleria som lockar med designbutiker, 
gallerier, gourmetrestauranger, snabbmat 
och kaféer samt ”pop-up”-stores – små 
tillfälliga butiker med kläder, böcker, cykel-
prylar och konst.

KaDeWe ligger inte långt därifrån. Det 
är Europas största varuhus, som öppnade 
sina portar 1907.

EN CYKELTuR GENOm Tiergarten är ett måste, 
den största och mest populära parken, som 
bjuder på ett nätverk av goda joggingstigar 
och cykelvägar. Ytan är hela 200 hektar. Här 
finns små dammar och kanaler som skapar 
riktigt god naturkänsla mitt i stan. 

En utflykt med kunnig ciceron gör det 
förstås lättare. Sacha Möllering har guidat 
turister i många år och konstaterar att cy-
kelbanorna ökar i mängd, och att allt fler 
Berlinbor väljer cykeln för att smidigt ta 
sig fram i trafiken.

Genom företaget Berlin-on-Bike ordnar 
han bland annat heldagsturer med kultur, 
mat och historia i fokus.

Han tar med matintresserade turister på 
en smakrik färd, med besök på saluhallar, 
trendiga kaféer och butiker som värnar det 
lokala mathantverket.

bERLIN-ON-bIKE håller till i Kulturbraurei 
i stadsdelen Prenzlauer Berg. Det gamla 
bryggeriet är nu ett populärt kultur- och 
nöjescentrum som rymmer restauranger, 
gallerier och museer.

Så vi ger oss ut i gatuvimlet, för en 
tramptur längs delar av den gamla Ber-
linmuren och genom mysiga stadskvarter, 
med en hel del stopp för att besöka salu-
hallar, gallerier och museer.

Och i morgon väntar hotellets lånebil. 
En Mini Cooper känns helt rätt för en vil-
sam utflykt till Berlins ytterområden.

CENNEtH sparby

Ta en paus under cykelturen, för i Berlin finns 
det gott om uteserveringar.

Kolla lyxbilarna vid 
Kurfürstendamm. 
Här finns flera 
”showrooms” med 
både Rolls-Royce och 
Ferrari. 

Bikini Berlin är en ny spännande galleria vid 
Berlins Zoo.
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CaMpiNg- oCH CykElHotEll

• Hüttenpalast lockar med udda camping 
inomhus. En husvagn kostar från ca 700 kr/
natten. Det går också att boka campingstugor 
och rum. Lättare frukost ingår. Dessutom 
finns det även kafé med lättare lunchrätter.
www.huettenpalast.de
• 25 Hours Hotel gillar cyklister – och tvärtom. 
Allra mysigast bor man i djungelrummen, 
med vid vy över Berlins Zoo och tiergarten. 
Prisvärd restaurang och poppis bar. Rum med 
cykel och frukost från 1 900 kr för två pers.
www.25hours-hotels.com

guidad tur på hjul

• Trabi Safari – kör en egen Trabant i det forna 
östberlin. www.trabi-safari.de
• Berlin-on-Bike lockar med historiska och 
gastronomiska cykelturer. Halvdagsturer från 
drygt 200 kr. www.berlinonbike.de

veta mer

För mer info kring Berlin och vad som finns 
att göra
www.visitberlin.de
www.berlin.de/en/

En guidad cykeltur med Sacha Möllering, längs delar av 
den gamla muren, ger Berlinvisiten nya dimensioner.

Mitt i Tiergarten står den drygt 60 meter höga Segerkolon-
nen, med en förgylld staty av gudinnan Viktoria på toppen. 

25 Hours Hotels entré lockar med 
nostalgi och cykelglädje.

Smaskig fikapaus på kaféet House 
Of Small Wonder.

25 Hours Hotel har handbyggda cyklar 
för utlåning. Några hänger på väggarna.
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H1

H4

H7

GE Lighting

Megalight Ultra +120
För maximal prestande i standard strålkastare   

Opp till +120% extra 
ljus på vägen

100% Xenongas

MHF Camping Club har en välfylld 
träffkalender, men något av årets 
höjdpunkt är den stora Riksträffen. I 
år är det till och med en Jubileums-
riksträff eftersom Cluben firar 50 år.

DET äR GÅSASEKTIONEN som bjuder in till 
fem dagars träff i Sjöbo, 28 juni till 2 juli, 
närmare bestämt vid ortens marknadsplats 
och Folkets Hus. Hit kommer många med-
lemmar vallfärda med sina husvagnar och 
husbilar, förhoppningsvis i strålande som-
marväder.

– Målet har från början varit att inte göra 
en för avancerad träff. Det är lätt att trissa 
varandra att överträffa föregående år, men vi 
vill ha en Riksträff som är enkel och trevlig, 
säger riksträffvärden Gunnar Johansson och 
fortsätter:

– Tillsammans med Jan-Åke Hansson är 
jag arrangör men vi tar hjälp av våra med-
lemmar. Att arrangera en riksträff är ingen 
enmansshow, understryker han.

Riksträff i Sjöbo höjdpunkt när MHF Camping Club firar 50 år
Med tanke på att MHF Camping Club 

bildades på närbelägna Frostavallen i Höör 
för 50 år sedan, är det naturligt att hålla årets 
Jubileumsriksträff i syd. Dessutom är mark-
nadsplatsen i Sjöbo rymlig för de deltagare 
som kommer. Området kommer att indelas 
i 120 platser om vardera minst 60 kvadrat-
meter.

– Det ska räcka, konstaterar Gunnar Jo-
hansson som själv ritat planen i AutoCAD.

– Vi har också särskilda handikapplatser i 
anslutning till lokalerna.

GEmENSKAP OCH underhållning genomsy-
rar årets arrangemang. Det utlovas cafete-
ria och allmänbildande tipspromenader, de 
senare onsdag, torsdag och fredag under 
träffveckan.

– Vi brukar ha Riksträffens invigning i 
kyrkan men i Sjöbo blir det för långt att gå, 
men vi kommer att göra intåget i den stora 
lokalen vi har vid träffplatsen på traditions-
enligt sätt.

På onsdagskvällen är underhållning med 
Sköna Bönor, med Linda Lundqvist i spet-
sen, och på torsdagen är det klart med ett i 
dagsläget hemligt framträdande. Fredagen 
bjuder på såväl jubileumsmiddag som dans 
till Kenrix, en lokal orkester under ledning 
av Kent Borgström. Vid lördagens under-
hållning deltar ett antal musikaliska träffdel-
tagare.

– RIKSTRäFFORKESTERN gör något tillsam-
mans på lördagens avslutning. Vi kommer 
från olika håll och får enas kring sådant vi 
alla kan, säger Gunnar Johansson med ett 
leende.

Mer information om MHF Camping 
Club och Jubileumsriksträffen finns att läsa 
i klubbens egen tidning Kultrycket. Är du 
inte redan medlem i MHF Camping Club 
går det enkelt att göra det på hemsidan 
campingclub.mhf.se – att vara medlem lö-
nar sig på många sätt!

gustav lilJEbErg

Kultrycket heter MHF 
Camping Clubs egen 
tidning.



Med en bra husvagn är det lätt att njuta  
av livet. Så nästa gång du ska köpa  
husvagn, besök en auktoriserad svensk  
Hobby-återförsäljare. Här hittar du bekväma, 
välutrustade vagnar till riktigt bra priser. 
Med en Hobby får du möjlighet att  
älska livet ännu mer.

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

Med en Hobby är det enkelt att
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Elmia växer och får 
fem mässdagar
Husvagns- och husbilsmässan på Elmia blir 
allt populärare. Det tog knappt fyra minuter 
att sälja slut på biljetterna till mässans mest 
attraktiva campingområde, närmast mässhal-
larna. Bokningen öppnade redan 18 februari 
och de 1 500 platserna gick snabbt åt.

Elmia och Husvagnsbranschens Riksför-
bund, HRF, har också tecknat ett fyraårigt 
avtal om att arrangera mässan Elmia Husvagn 
Husbil. Det innebär att Nordens största mässa 
för det mobila livet fortsätter i jönköping fram 
till minst 2019.

Samarbetet mellan HRF och Elmia sträcker 
sig tillbaka ända till 1982. Den gemensamma 
avsikten enligt avtalet är att fortsätta vara den 
största mötesplatsen, som samlar hela mark-
naden för mobilt boende på en och samma 
plats. Varje år bor 10 000 campare på mässan, 
som totalt lockar drygt 35 000 besökare.

Nytt för i år är att mässan öppnar för alla 
redan på onsdagen, som tidigare varit en dag 
bara för branschen. Nu får alla campare och 
besökare fem mässdagar fulla av nyheter och 
aktiviteter 7–11 september.

Daftö Camping prisas – en av Europas bästa

Nu kan du som husbilsresenär och upptäckare 
av Sverige ta del av en unik ställplats. I en 
historisk miljö skapar Dalcamp 35 nya ställ-
platser vid Falu Gruva, ett av Dalarnas största 
besöksmål. Redan den 15 maj är det premiär 
för Ställplats Falun

Vid ställplatsen finns en betalstation där 
gästerna efter betalning får ett kort som går 
till en entrébom samt till ett intilliggande 
servicehus. I servicehuset finns duschar och 

toaletter varav en är handikappanpassad. Vid 
servicehuset finns även kran för färskvatten.

Avgiften för ställplatsen är 190 kronor per 
dygn och då ingår husbilsplats, tillgång till servi-
cehuset med dusch och toaletter, påfyllning av 
vatten. Ställplatsen ligger nära det gamla gruv-
arbetarkvarteret Elsborg med byggnader från 
1600-talet och Faluns välbevarade stadskärna.

Ställplats Falun kommer att vara öppen året 
runt.

GuIDE TILL SvENSKA 

CAmPINGPLATSER

Svensk Camping har 
lämnat tryckpressar-
na. Det är Sveriges 
största campingkata-
log som årligen ges 
ut på tre olika språk. 
Den innehåller fyllig 
information om cam-
pingplatser över hela 
landet och en hel del 
semesterinspiration.

Katalogen produ-
ceras av SCR Svensk 
Camping, som är 
branschorganisation 
för 450 av Sveriges 
camping- och stugfö-
retagare.

SCR producerar 
även reseprogram-
met Gone Camping, 
som också finns som 
magasin och app.

Du kan även ta 
del av katalog och 
resemagasin som 
e-tidningar på nätet. 
Mer info finns på 
www.camping.se/
katalog

Platserna till Elmias mässcamping gick snabbt 
åt. Foto: ELMIAMÄSSAN

Daftö camping i Europatopp. 

Från och med 
15 maj kan du 
övernatta med 
husbilen vid 
Falu Gruva. 

Daftö Camping Resort har för andra året i rad 
utsetts till en av de främsta anläggningarna i 
Europa – och den enda i Sverige.

Utmärkelsen ”BestCamping 2016” delas år-
ligen ut av konsumentorganisationerna ANWB 
i Nederländerna och ADAC i tyskland.

Betyget och utmärkelsen baseras på ka-
tegorier som sanitära anläggningar, utbud av 

restauranger och kiosker, möjlighet till bad och 
avkoppling samt aktiviteter.

– Vi är otroligt glada för att Daftö Resort 
återigen har fått den här internationellt viktiga 
utmärkelsen. Det är en bekräftelse på att vi 
driver en förstklassig semesteranläggning, 
kommenterar Lena Kempe, vd för Daftö Re-
sort.

världsarvet Falun får nya ställplatser
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www.autoexperten.se

Att åka med slitna stötdämpare kan vara en skakande upplevelse. 
Väggreppet försämras och risken för vattenplaning ökar. Bilen blir mer 
vindkänslig och broms sträckan förlängs. Även däckslitaget ökar. 
Så låt oss kontrollera dina stötdämpare. För säkerhets skull. 

Du hittar din närmaste bilverkstad på Autoexperten.se

KÄNNS DET SÅ HÄR NÄR DU KÖR BIL?
DÅ ÄR DET KANSKE DAGS ATT BYTA STÖTDÄMPARE

VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

På vår hemsida www.kbv.nu kan du se vilka 
verkstäder som är ansluta till KBV och även 
tycka till om just din verkstad.

N Y H E T E R F R Å N S V E N S K D Ä C K Å T E R V I N N I N G ,  E N  D E L  A V  D E N  C I R K U L Ä R A  E K O N O M I N

Gummi löser bristen på naturgrus sid 3

Den nya cykel-asfalten är stötdämpandeDe flesta cyklister skadas i singelolyckor 
och bättre beläggningar skulle kunna minska skadorna. Gummi gör asfalten mer stötdämpande och minskar skaderisken på både huvud och ben i kroppen. Man kan säga att man bygger in 

skyddsutrustning i själva vägbanan. sid 2
Årets resultat sid 3   Fotbollsplaner för alla väder sid 4

V
Å

R
E

N
 2

0
1
6

85190 ton nytta!

Vill du kostnadsfritt ha Re:Bounce? 
Skanna QR-koden eller gå in på 
www.sdabinfo.se/sdab@MHF.html

I Sverige är vi bra på att ta vara på våra använda däck. 

År 2015 levererades hela 85 190 ton förädlade material 

från däck – det är nytt rekord!

De nya materialen används 
bland annat till allvädersplaner 
och lekplatser, dräneringar och 
bärlager, infrastruktur, spräng-
mattor och fendrar. Stålet som 
fi nns i däcken går till smält-
verk, där det återgår i stålets 
kretslopp. Se till att lämna dina 
däck till en verkstad som tar 
ansvar. Och håll gärna koll på 
nyttan de gör, genom att läsa 
Re:Bounce från SDAB.
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OPEL ASTRA SPORTS 

TOuRER 1,6 bITuRbO 

CDTI

pris: 269 900 kr (Från 
182 900 kr.)
Motor: Diesel, 4 cyl, 
turbo, 1 598 cm3.
Effekt: 118 kW/160 
hk vid 
4 000  
varv/min.
prestan-

da: topp-
fart 220 km/h, 0–100 
km/h 8,6–8,9 sek.
Max vridmoment: 

350 Nm vid 1 500–
2 250 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
470,2/204,2/151,0 /
266,2 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 435/550/1 650 kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
2 år. Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

4,2 l/100 km.
Co2-utsläpp: 112 g 
Co2/km.
___________________
• Autobroms (stan-
dard på Enjoy och 
Dynamic)
• Alkolås
______________

Lastutrym-
met och 
lastmöjlighe-
terna

Säkerhetssystemen
Priset  

Ej plan 
lastyta när 

baksätet fälls ned

Kombiversionen av Opel Astra be-
skrivs som familjens vän i vardagen. 
Nytillskottet har mer plats i kupén, 
större lastutrymmen, bättre lastmöj-
ligheter och fler säkerhetssystem än 
föregångaren. Bilen står sig väl mot 
konkurrenterna vid en första provkör-
ning. 

OPEL ASTRA uTSÅGS nyligen till Årets Bil 
2015. Därför är förväntningarna förstås 
höga när kombiversionen Sports Tourer 
lanseras. I Sverige börjar bilen säljas i slutet 
av april.

Familjer och företag är målgrupperna för 
kombin. Bensinmotorn på 125 hk med ut-
rustningsnivån Enjoy spår Opel kommer att 
vara populärast bland de svenska privatkun-
derna. Hos företagen tror generalagenten att 
det kommer att finnas en stor efterfrågan på 
dieselversionen med 160 hk. Den svenska 
tilldelningen är 3 000 bilar. 

Nya Astra kombi erbjuds med flera olika 
motoralternativ från 105 till 160 hk – både 
bensin och diesel, med manuella och auto-
matiska växellådor samt med tre olika ut-
rustningsnivåer. 

Kombin är precis som halvkombin näs-
tan 200 kg lättare än föregångaren. Bilen har 
samma yttre mått som den tidigare versio-
nen. Den nya har däremot 2,6 centimeter 
mer benutrymme fram och 2,8 centimeter 
större bak. Det märks då man både som fö-
rare och som passagerare har gott om plats.

OPEL HAR TäNKT TILL när det gäller barnfa-
miljens behov av utrymme och smidighet. 
Enligt uppgift går det att få plats med tre 
bilbarnstolar av olika storlek i baksätet. 

Bagageutrymmet är på 540 liter och det 
maximala lastutrymmet har utökats med 80 
liter till 1 630 liter. Det betyder att bilen är 
rymlig men den är inte riktigt lika stor som 
konkurrenterna Volkswagen Golf Sports-

combi och Skoda Octavia Combi. Det är 
smidigt att fälla ned baksätet – det sköts 
elektriskt med en knapptryckning – men 
delning av ryggstödet 40/20/40 är tillval.

Både lasthöjden och lastbredden är god. 
Det finns bra möjligheter att säkra lasten, då 
det finns förankringsöglor både på väggarna 
och golvet. Ett litet minus är att lastytan 
som bildas när baksätet fälls ned inte är plan 
utan lätt sluttande. 

bILEN HAR bRA komfort och är trevlig att 
köra med goda köregenskaper. Föraren har 
bra översikt på vad som händer både fram-
för och bakom bilen i trafiken. 

I utrustningen ingår säkerhetssystem som 
kollisionsvarning med automatisk nöd-
broms, skyltavläsning och filbytesvarnare. 
Precis som halvkombin kan kombin fås med 
avancerade led-strålkastare med automatisk 
avbländning.  

Mari HagluNd

Astra kombi – en familjebil i tiden

Fin förarmiljö.

LäTTARE OCH RYmLIGARE. Tack vare en bantningskur på närmare 200 kilo är nya Opel Astra kombi en familjelastare i högform.  Foto: oPEL

KORTFAKTA

Foto: StEFAN NILSSoN



www.kabe.se

Välkommen till din KABE-återförsäljare eller besök vår hemsida.

Vi har en KABE för alla!

När du vill bo  
och resa i första klass
En KABE husvagn eller husbil är en investering i frihet. Reslust och hemlängtan i samma känsla. 
Du väljer precis som det passar dig för stunden. Bryta upp för nya äventyr eller stanna kvar och 
njuta där du hittat dig själv. Därför är en KABE också en investering i kvalitet på minst två sätt 
– livskvalitet och produktkvalitet. Båda är lika viktiga för frihetskänslan. För att ligga steget före 
gäller det att ta många steg framåt varje år. Nu har vi på KABE gjort det igen. De nya modellerna 
är här – förbättrade, förädlade och förfinade. Det handlar om att väcka idéer, pröva dem konkret 
och förverkliga dem utan kompromisser. Allt ska landa i ökad reslust och hemkänsla.  
Då har vi lyckats.

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
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Renault brukar ta ut svängarna vid 
generationsskiftena av volymmodel-
len Mégane. Den fjärde generationen 
är med sina speciella strålkastare 
och bakljus en bil som sticker ut från 
mängden.

Nu hoppas att Renault att nya 
Mégane ska öka försäljningen, inte 
minst genom att locka fler kunder på 
privatleasingmarknaden. 

DEN FÖRSTA Renault Mégane kom 1996. I 
Sverige har bilen sålt i nästan 80 000 exem-
plar. Lagom till 20-årsjubileet kommer nu 
den fjärde generationen, introducerad under 
mars månad.

Tidigare har kombivarianten varit mest 
populär hos de svenska kunderna, men 
Renault tror nu att den nya femdörrars-
versionen ska gå hem i större utsträckning. 
En kombi visades nyligen på bilsalongen i 
Genève och kompletterar programmet se-
nare i år.

Ett område som generalagenten tror att 

nya Mégane kan stå sig väl i konkurrensen 
är på privatleasingmarknaden. Under 2015 
hade Renault två procent av den markna-
den, men här ser man potential att nå fler 
kunder.

DEN NYA méGANE är längre än den gamla 
versionen (plus 64 mm) och lägre (minus 
25 mm). Fram- och bakpartierna är bredare 
än på tidigare modeller. Utrymmet mellan 
däck och kaross har minskats. Tillsammans 
med den nya designen bidrar ändringarna 
till ett sportigare intryck. Även invändigt 
märks generationsskiftet tydligt, särskilt på 
de högre utrustningsnivåerna som har en 
pekskärm (7 eller 8,7 tum) på mittkonsolen.

Sittkomforten fram har förbättrats och 
den som är av medellängd har gott om plats 
även i baksätet. Som förare sitter man högt 
och har bra sikt både framåt och bakåt. In-
steget i bilen är på lagom höjd och det är 
lätt ta sig in och ut. Bagageutrymmet är på 
434 liter vilket placerar Mégane bland de 
rymligare i klassen.

Nya Mégane har utrustats med flesta sä-
kerhetssystem som autobroms, adaptiv fart-
hållare och filbytesvarnare. Ett stort minus 
är att autobroms bara är standard på högsta 
nivån Bose och tillval på den väntade vo-
lymmodellen Zen för 4 900 kronor. Grund-
versionen Life är i dagsläget utan ens den 
valmöjligheten, tråkigt nog.

mOTORALTERNATIvEN som bjuds är dieslar 
på 110 (miljöbilsklassad) och 130 hk samt 
bensinare på 100 och 130 hk. Manuell väx-
ellåda är standard och till dem lilla dieseln 
går det mot tillägg att få en dubbelkopp-
lingslåda. Senare i år kommer även en GT-
version på 205 hk.

Bilen är stabil och följsam på vägen och 
går mjukt i kurvorna. Mégane klarar av 
svenska vinterförhållanden bra. Den är sta-
bil än vid halkkörning och bilens säkerhets-
system fungerar väl vid manöverprov när en 
sladd ska hävas. Ett minus dock är den bull-
riga ljudnivån i kupén vid landsvägskörning. 

Mari HagluNd

Renault Mégane i ny kostym

RENAuLT mEGANE 

bOSE TCS 130

pris: 218 900 kr. (Från 
169 900 kr.)
Motor: Bensin, 4  cyl, 
turbo, 1 198 cm3.
Effekt: 96 kW/130 hk 
vid 5 500 varv/min.
prestanda: toppfart 
197 km/h, 
0–100 
km/h 10,6 
sek.
Max vrid-

moment: 205 Nm vid 
2 000 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
435,9/159,1/144,7/
266,9 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 280/521/1 300 kg.
garantier: Nybil 5 
år/10 000 mil alt. 3 
år/15 000 mil alt. 2 
år/obegränsad kör-
sträcka. Vagnskada 
3 år. Lack 3 år. Rost-
skydd 12 år.  
förbrukning blandad 

körning: 

5,3 l/100 km.
Co2-utsläpp: 119 g 
Co2/km.
___________________
• Autobroms (ej på 
alla versioner)
• Alkolås
______________

Stabil på vin-
terväglag
Rejält baga-
geutrymme 

Autobroms 
ej standard 
på alla ver-

             sioner

Digital hastighet.

uPPGRADERAD IGEN. Nya Mégane är en trevlig bekantskap som dessutom blivit ännu rymligare.  Foto: StEFAN NILSSoN

KORTFAKTA



OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

Karlskrona

Gdynia

Rostock

Trelleborg

SassnitzKiel

Ventspils

Liepaja

Nynäshamn

Varberg

Göteborg
Fredrikshamn

Grenaa

DANMARK

T YSKL AND

LE T TL AND

SVER IGE

POLEN

Boka på stenaline.se eller ring 0770–57 57 00
Samtliga prisexempel gäller Economybiljett och gäller för husbil max 4 m hög, 6 m lång. Priser för övriga fordon se stenaline.se. 
Begränsat antal platser. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Hytt tillkommer vid nattöverfart. 

TILL DANMARK
Göteborg–Fredrikshamn enkel resa
Fr 495:-/1 pers & husbil

Varberg–Grenå enkel resa
Fr 390:-/1 pers & husbil

TILL TYSKLAND
Trelleborg–Sassnitz enkel resa
Fr 614:-/1 pers & husbil

Trelleborg–Rostock enkel resa
Fr 909:-/1 pers & husbil*

Göteborg–Kiel enkel resa
Fr 2 199:-/1 pers & husbil

TILL POLEN
Karlskrona–Gdynia enkel resa
fr 1 209:-/1 pers & husbil*

TILL LETTLAND
Nynäshamn–Ventspils enkel resa
fr 899:-/1 pers & husbil

Våra vägar ut i Europa

Ta med husbilen tillTa med husbilen till

EUROPA
 

FR    

 390:- 390:-/1 PERS

ENKEL RESA INKL HUSBIL

Stena Line  roadtrip!

Everyone deserves a break

Att ha med sig husvagnen eller husbilen på semestern ger dig frihet, 
fl exibilitet och utrymme för spontana stopp. Missa inte guldkornen längs 
med vägarna! Med våra 8 svenska färjelinjer tar vi er billigt och bekvämt 
till Danmark, Tyskland, Polen, Lettland och vidare ut i Europa. Passa på 
att fylla på förrådet inför kommande fester i vår Bordershop ombord 
– upp till 60% billigare än iland! 

Stena Line roadtrip!Stena Line

Boka på stenaline.se/bilsemester
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Det är populärt med fyrhjulsdrivning 
just nu. Samtidigt som intresset för 
en teknik som ökar förbrukningen blir 
allt större, vänder tillverkarna på var-
je sten för att nå lägre utsläpp. Hos 
Audi har det lett till ett teknikskifte för 
flera volymmodeller. Resultatet heter 
Quattro Ultra och ska kombinera det 
bästa med fram- och fyrhjulsdrivning.

FYRHjuLSDRIvNING med det karismatiska 
namnet Quattro var biljetten till Audis 
klassresa som inleddes för närmare 40 år se-
dan. Framgångar i rally och en profilering 
som ett märke i framkant gav skjuts i för-
säljningen.

Bakom namnet Quattro döljer sig en rad 
olika tekniska lösningar, inte minst i dagens 
modellutbud. I jakten på lägre förbrukning 
introduceras löpande ett nytt system i nya 
och kommande bilar med längsmonterad 
motor.

Audi kallar sin effektiviserande teknik för 
Ultra och nu är det dags för ett Quattro-
system att få den här stämpeln. Jämfört med 
det Torsen-system som det nya delvis ersät-
ter handlar det om en förbrukningsminsk-
ning med omkring 0,3 liter per 100 kilo-
meter. Skillnaden kan låta futtig men när 
varje gram koldioxid räknas är det en viktig 
förändring för Audi.

uTvECKLINGSARbETET av Quattro Ultra har 
tagit omkring fem år. Flera alternativ prova-
des under resans gång och det var svårt att 
kombinera alla egenskaper som önskades i 
form av snabbhet, effektivitet och komfort. 
Det vinnande konceptet visade sig vara en 
elektromekanisk lösning.

De viktigaste komponenterna är två 
stycken kopplingar. I växellådans bakkant 
sitter en lamellkoppling som vid behov akti-
veras av en elmotor. På kopplingen sitter en 

Teknikskifte för lägre förbrukning

av två friktionsringar som roterar med den 
ingående axeln. Den andra friktionsringen 
är monterad på kardanaxeln. När plattorna 
pressas ihop aktiveras fyrhjulsdrivningen.

Den andra kopplingen sitter i bakax-
elns differential. Här handlar det om en 
frånkopplare där en mekanisk klokoppling 
som elektromagnetiskt och med förspända 
fjädrar kopplar till eller från drivningen. Är 
både fyrhjulsdrivningens lamellkoppling 
och frånkopplaren öppna är stora delar av 
fyrhjulsdrivningssystemet frikopplade. Det 
enda som fortsätter snurra där bak är vinkel-
växeln och de kompenserande kronhjulen.

Fyrhjulsdrivningen aktiveras på 0,2 sek-
under genom att lamellkopplingen och klo-
kopplingen stänger när kardanaxeln och dif-
ferentialens kugghjul snurrar med tillräcklig 
hastighet.

Elektroniken arbetar snabbt, många gång-

er innan föraren hinner agera. Ett antal pa-
rametrar mäts upp till hundra gånger per se-
kund. Beroende på exempelvis körstil, data 
från antisladdsystemet och valt körprogram 
aktiveras fyrhjulsdrivningen anpassat efter 
situationen. Ett konsekvent uppträdande på 
vägen har varit viktigt vid utvecklingen som 
delvis gjorts på vintervägar i norra Sverige.

vID mOTORFÖRARENS provtur sitter en in-
genjör i passagerarsätet och visar på en 
surfplatta grafik om hur systemet fungerar. 
Blixtsnabbt ändrar grafiken färg, för att il-
lustrera en ändring i drivlinan, beroende 
på hur exempelvis gaspedalens eller ratten 
behandlas. Skillnaden mellan det gamla och 
nya systemet är omöjlig att upptäcka under 
de förhållanden som rådde, precis så som är 
tänkt.

gustav lilJEbErg

”Skillnaden 
kan låta fut-
tig men när 
varje gram 
koldioxid 
räknas är 
det en viktig 
förändring 
för Audi.”

INNOvATION. Audi lan-
serar ett nytt Quattro-
system som ska ändra 
förbrukningen mer än 
köregenskaperna.

Quattro – ett adels-
märke för Audi.

Namnlöst-7   1 2015-03-11   14.37



Ge oss 20 minuter 
och du får besked 
om bilen fungerar 
som den ska.

Dags för bilsemester eller köpa/sälja 
en bil? Då rekommenderar vi en 
Bilkontroll. För endast 390 kr* får du 
inom 20 minuter besked om bilen 
fungerar som den ska.

Åk till närmaste station och säg till
på stationen. Vill du hellre boka en
tid ringer du 0771-600 600.

Läs mer om kontrollen på vår webb
www.bilprovningen.se/bilkontroll.

Bilkontroll drop-in

* Bilkontroll personbil max totalvikt 3 500 kg. För övriga
viktklasser se www.bilprovningen.se/bilkontroll.
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Klubben MHF-Ungdom Ronneby kör 
slotracing. I Sverige finns ett hundra-
tal utövare av sporten. 

– Gemenskapen är väldigt tajt inom 
slotracingen, säger Sven-Olof Peters-
son, ordförande i MHF-Ungdom Ron-
neby.

EN GÅNG I vECKAN träffas medlemmarna i 
MHF-Ungdom Ronneby och kör slotra-
cing. Och intresse finns – under sportlovet 
satsade klubben och hade öppet fyra dagar. 
Då kom det 150 barn och ungdomar och 
testade slotracing. Under en vanlig vardags-
kväll brukar det vara tiotalet deltagare. 

– Det var en jättebra uppslutning, berättar 
Sven-Olof Petersson. 

MHF-Ungdom Ronneby arrangerar 
ungdomsverksamhet och tävlingar samt har 
medlemmar som tävlar i sporten. 

MHF-Ungdoms norska motsvarighet 
MA-Ungdom satsar nu på en vand-
ringsutställning för att upplysa unga 
om rattfylleriets konsekvenser. 

mA-uNGDOm HAR i sju år kört Death trip-
projektet på skolor i Norge. Gymnasieelever 
jobbar då med projekt som syftar till att få 
unga att inte köra påverkade. MHF-Ung-

Death trip på turné på norska skolor
dom har gjort samma sak på svenska skolor. 

På MA:s trafiksäkerhetskonferens i Oslo 
i februari visade MA-Ungdom för första 
gången upp sin nya vandringsutställning 
Death trip – on the road. Målgruppen är 
unga mellan 16 och 24 år. Tanken är att 
upplysa ungdomarna om farorna med och 
konsekvenserna av rattfylleri. Utställningen 
består bland annat av filmer, alkolås, infor-

mation, musikvideor och aktiviteter. 
– Det här är vår egen idé. Under våren 

kommer vi att åka ut på turné till skolorna, 
berättar projektledaren Catharina Frostad. 

Utställningen ska visas upp på skolor, fes-
tivaler, rastplatser, köpcentrum med mera. 

– Förhoppningen är att vi ska kunna anstäl-
la två ungdomar som kan jobba med det här. 

 Mari HagluNd

Catharina Frostad är 
projektledare på MA-
Ungdom.

Mari Haglund

God gemenskap inom slotracingen
– Att köra slotracing är likadant som när 

du kör bilbana hemma, man ska hålla sig 
kvar i kurvorna och inte åka av.

– På tävling kör du normalt sex gånger 
fem minuter. Den som har kört flest varv 
på tid vinner. 

Tävlingsbilarna kostar 1 500–2 000 kronor. 
En nybörjarbil ligger på cirka 500 kronor. 

SLOTRACING HADE sin storhetstid i Sverige 
under 1970- och 1980-talen. Sven-Olof Pe-
tersson är en erfaren utövare och blev biten 
av sporten redan i tidig ålder. 

– Slotracing körde jag första gången på 
sportlovet 1974. Jag fastnade för det direkt, 
sedan dess har jag varit fast, berättar han. 

I slutet av februari arrangerade MHF-
Ungdom Ronneby deltävlingar i slotracing. 
13 deltagare tävlade i två klasser. På lörda-
gen kördes klassen productions 24 och på 

söndagen klassen scaleauto 1/24. Det finns 
totalt fem klasser inom sporten. Förutom 
Ronneby var klubbar från Boxholm, Mal-
mö och Mullsjö representerade. 

– Vi hade jätteskoj, det har vi alltid, säger 
Sven-Olof Petersson. 

Han kom på en nionde plats totalt under 
tävlingarna. 

– Henrik Nilsson som kör för vår klubb 
blev tvåa i första racet. Han är den bäste fö-
raren i vår klubb och har deltagit i världs-
mästerskap fyra år i rad,
vad är tjusningen med slotracing? 

– Det är dels farten. Och sedan är det bi-
ten att man ska plocka ihop sina bilar och 
få det att fungera. Man mekar mycket mer 
än man kör, säger Sven-Olof Petersson. Ge-
menskapen är väldigt viktig inom slotra-
cingen. Man hjälper varandra om man får 
problem under tävling.  Mari HagluNd

”Att köra 
slotracing 
är likadant 
som när du 
kör bilbana 
hemma, man 
ska hålla sig 
kvar i kur-
vorna och 
inte åka av.”

NYREKRYTERING PÅGÅR. På sportlovet kom 
150 barn och ungdomar och provade 
slotracing hos MHF-Ungdom Ronneby. 
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Växla upp 
till vårt
bästa skydd

Se ditt  
erbjudande på  
folksam.se/bil

I vår bästa bilförsäkring ingår både assistans 
och hyrbil om något skulle hända dig på vägen. 
Har du hemmet försäkrat hos oss får du dess-
utom samlingsrabatt. 

Läs mer om Bilförsäkring Stor på folksam.se
eller ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.
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lös krysset och vinn!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 2/5, 2016. Märk kuvertet ”Krysset 3/16”.

c Namn........................................................................................................................................................

c Adress.......................................................................................................................................................

c Postadress................................................................................................................................................

Foto: Micke Fransson



Avstånden är korta, du når det mesta inom en timme.  
Ändå finns här över 90 mil landsväg. Alltså ett perfekt 
land att bilsemestra i – det blir lite bil och mycket 
semester. Men Åland passar förstås också fint att 
upptäcka på MC eller cykel.

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

TUSEN
ÖARS LAND

STORT SKÄRGÅRDSBORD från 220:–

Bil- eller mc-paket

I priset ingår: Person- och bilbiljett/
mc-biljett t/r med Eckerö Linjen, 
boende 2 nätter del i dubbelrum,  
2 frukost samt Ålandskarta (1 karta 
per bokat rum). Bokningskod 5BIL

På webben finns alla våra resepaket, 
upplevelser och boendealternativ 
samt mer info om buss- och båtresan.

3 dagar från 778:–/person

Åland väntar efter endast två timmars båtresa 
från Grisslehamn i Roslagen. Ombord äter du 
gott och gör fina fynd i taxfreebutiken.  
M/S Eckerö gör flera turer dagligen året om.
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Motorföraren i backspegeln
Ur led var tiden 1979? Motorföraren nr 6/1979 pryddes av en 
Saab som var en Lancia och en Volvo som senare blev en Ci-
troën … Tack och lov lockade tidningen även med läsning om 
spännande Wankelmotorer, svenska motormässor och alltid 
så populära Mopedmästaren.

tExt: gustav lilJEbErg

Omslag
Saabs och Volvos framtid illustrerades på 
omslaget av Motorföraren nr 6/1979. Som 
så ofta blir det inte alltid som man tänkt 
sig, för varken Saab eller Volvo, och som 
alltid är det lättare att se bakåt med facit 
i hand.

För Saabs del var man uppe i en stark 
introduktion av 900. Sedan september 
föregående år hade mer än 30 000 bilar 
tillverkats och mer än en tredjedel hade 
turbomotor. Det var alltså rent bokstavligt 
fråga om turbofart på försäljningen – det 
var de överladdade motorerna som satt 
Saab på kartan igen.

Bilen som prydde Motorföraren var 
dock av italienskt ursprung – tillverkad av 
Lancia – och skulle ersätta Saab 96. Senare 
fick den namnet Saab-Lancia 600, men i 
det avtal som Saab och Lancia var på väg 
att teckna var den bara en liten bricka. 
Den viktigaste delen rörde en delvis ge-
mensam utveckling av en större bil, det 
som skulle komma att bli Saab 9000, Lan-
cia Thema, Fiat Croma och Alfa Romeo 
164.

Även Volvon på omslaget kom från Ita-
lien. Det var meriterade Bertone – och som 
Volvo redan hade ett samarbete med – som 
gjort en futuristisk konceptbil på en fram-
tida Volvo 343. Bilen kallades Tundra, men 
kom aldrig att bli en Volvo. Om linjerna 
känns igen är det inte så konstigt. Några år 
senare dök en något modifierad design upp 
i produktion, nu som Citroën BX.

motormässan
i malmö
Bättre än någonsin, hävdades 
det i programmet till Motor 79 
i Malmö Mässhallar. Det var en 
beskrivning som skribenten Car-
leric Johansson verifierade: ”För 
en gångs skull var man benägen 
att hålla med utställarna. För Mo-
tor 79 bjöd verkligen på många 
och skilda godbitar och börjar 
alltmer likna sina stora förebilder 
ute i Europa.”

På nybilssidan noterades ett 
dussin Sverigepremiärer, däri-
bland Fiat Ritmo med digitalur 
och varvräknare, Honda Prelude 
med dubbelt soltak och origi-
nal bilstereo, Daihatsu Charade 
med 3-cylindrig 1-litersmotor 
och Oldsmobile Delta 88 Royale 
med dieselmotor.

Mässans dyraste bil var en pri-
vatbyggd Mercedes CW 111. 
Det var en 1,1 meter hög sport-
bil med måsvingedörrar och 
6,3-liters V8 på 375 hk. Enligt 
ägaren Rainer Buchman var till-
verkningskostnaden hisnande 1,3 
miljoner, men så var bilen också 
en rullande reklampelare för hans 
firma B+B Auto Exklusiv Ser-
vice som specialiserat sig på att 
förädla redan dyra bilar.

Det kanske mest intressanta 
bygget av alla, var roadracingmäs-
taren Kent Anderssons nya VM-
maskin som Leif ”Gusten” Gus-
tavsson skulle köra i 250-klassen. 
Ambitionen var VM-guld redan 
första året, men med det kom 
projektet inte att lyckas.

Tredje wankelgenerationen 
ekonomisk och driftsäker
Mazda arbetade vidare med sin 
Wankelmotor och kunde nu pre-
sentera sin tredje generation kallad 
12A. Den satt i en sportbil kallad 
RX-7 och hade en volym på 573 
kubikcentimeter i de två kamrarna, 
motsvarande 2 292 kubik i en vanlig 
motor. Effekten angavs till 105 hk. 
Förbrukningen var en av motortypens största nackdelar, men här hade 
Mazda gjort framsteg. Enligt det amerikanska luftvårdverket låg den på 
1,05 liter vid blandad körning, men proven gjordes i idealförhållanden så 
den verkliga förbrukningen var högre. Trots viss törst klarade motorn de 
hårda japanska avgasnormerna.

Mazda RX-7 var populär i USA – större efterfrågan än tillgång – men 
var inte aktuell för Sverige ännu. Den svenske importören undersökte 
möjligheten att få den godkänd även här. Motorföraren hade provat en 
kort tur i Japan och ”fann som väntat en komfortabel långresevagn med 
utmärkta prestanda och vad vi kunde uppfatta säkra om än inte märkvär-
diga köregenskaper”.

Sveriges mopedmästare 1979
Kraven på fordon och dess förare 
var höga i Sverige – undantaget 
mopeder. Fordonet krävde ingen 
utbildning, varken teoretisk eller 
praktisk, och det avspeglade sig i 
olycksstatistiken. Av 7 500 dödade 
eller svårt skadade trafikanter 1977 
var 716 mopedister. Av dessa var 
340 stycken mellan 15 och 17 år.

I tolv år hade MHF och MHF-Ungdom arrangerat Sveriges Moped-
mästare. Årligen deltog cirka 30 000 ungdomar för att bli säkrare trafi-
kanter. Sex bussar – med komplett manöverbana och tre Suzuki Black 
Spirit – skulle besöka 300 skolor mellan 2 april och 1 juni den här våren. 
Förmiddagarna ägnades åt teori och avslutades med skriftligt prov, medan 
eftermiddagarna bestod av frivilligt deltagande i ett praktiskt prov. Det 
senare var även en tävling som tillsammans med resultatet från det teore-
tiska provet korade en segrare.  Segraren från varje skola gick sedan vidare 
till distriktsfinalen, som var en uttagning till Riksfinalen som skulle hållas 
i Karlstad 16–17 juni.
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SäLjES

vOLvO 744. 23 000 mil. 
Besiktigad den 5 mars 
2016, utan anmärkning. 
Automatlåda. Grå färg. 
Felfri. Dödsbo.
Pris: 15 000 kr.
tel 070–940 14 91

PERSONLIGT 

mAN PÅ 78 ÅR, önskar 
dam på 75 år, från örebro 
till Leksand. Skriv till Mo-
torföraren, märk kuvertet 
med ”Personligt”. 

uTHYRES

mHF-STuGAN I SANDS-
bRO. 5 km från Växjö 
centrum, vackert belägen 
vid Helgasjöns strand 
uthyres till semesterfi-
rare. Modernt kök med 
el-spis, kyl/frys, mikro, 
diskmaskin. två toaletter, 

den ena handikappanpas-
sad och utrustad med 
dusch och tvättmaskin. 
Stort delbart allrum och 
ett mindre rum, båda 
med bäddsoffa för två 
personer. tv. Veckohyra 
för 3 000 kr. Upplysningar 
och bokning: 0470–13 389 
eller 070–687 23 89, samt 
0470–669 88. E-post: 
bengt.hopstadius@gmail.
com

TREvLIG STuGA, ca 2 km 
norr om Ljungskile. 42 

m²; 1 rum; 4 bäddar (2 
sängar + 1 våningssäng), 
hall, kök (spis, ugn, micro, 
kyl, frys, kaffebryggare 
osv) toa/dusch. Radio och 
tv. Rök- och djurfri.  Flera 
uteplatser att välja mellan, 
utegrill finns, vacker utsikt 
mot Ljungskileviken.  Stu-
gan ligger på ägarens 

tomt. Ledig från 6/6 till 
20/8. Uthyres lördag till 
lördag i juni och söndag till 
söndag i juli och augusti. 
Lördag 25/6 till söndagen 
17/7 är stugan redan ut-
hyrd. Pris: 1 500 :-/ vecka 
i juni och 2 000:-/ vecka 
i juli och augusti. Ring 
Lena Abrahamsson på tel 
0733–30 65 71 eller mejla 
till lenaaabrahamsson@
hotmail.com om du är in-
tresserad av stugan. 

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 2 maj. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby Fa-

briksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 
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1b. Märket heter ”Förbud mot infart 
med fordon”. Det vill säga märket gäller 
alla fordon. Så även cyklar och mope-
der omfattas av förbud att köra förbi 
märket.

2C. Märket heter ”Förbud mot trafik 
med fordon”. Det gäller trafik med alla 
fordon, det vill säga även cyklar och mo-
peder, i båda riktningarna efter märket.

3C. Märket heter ”Sammanvävning”. 
Det står där två körfält eller körbanor 
löper samman. Förare av fordon ska då 
agera som det står i trafikförordningens 
3 kap 44§:

Om två körfält löper samman till ett 
skall förarna under ömsesidigt hän-
synstagande anpassa sig till de nya 
förhållandena. Detta gäller även när två 
körbanor löper samman.

Det vill säga att högerregeln gäller 
inte där det här märket finns.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågorc Grattis till fem nya kryssetvin-

nare. två bingolotter vardera blir 

det. Lycka till!

Alf Westermark,

Vreta Kloster

Sven Martinsson,

Åmål

Julia Utter,

Angered

Gunnar Ottosson,

Lidingö

Hagar Wänstedt-Drammeh

Malå

mEDLEmSFÖRmÅN: ANNONSERA

vinnare krysset nr 2



POSTTIDNING b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

MED NÖJDHETSLÖFTE*

nokiantyres.com

UTMÄRKT GREPP 
PÅ VÅT VÄG

Med aerodynamik från 

flygplansvingar och Formula 

1 bilar förs vattnet effektivt 

bort från utrymmet 

mellan däck och väg. 

MINIMERAD 
BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Rullar med lätthet in i de bästa 

kategorierna av EU-klassade däck. 

Bränslebesparing på upp 

till 0,6l/100 km. 

ÖKAD 
LIVSLÄNGD

Gummiblandningen klarar 

tuffa förhållanden med upp 

till 15% bättre slitstyrka. 

TYST KÖRGLÄDJE 
Ny teknologi för 

sidoväggarna skär och 

filtrerar ljudvågorna 

innan de når in i bilen.

UNIK 
SLITAGEINDIKATOR 
En röd rand runt däcket 

visas vid slitage för att varna 

för vattenplaning. 

AA klassade storlekar. 

HAKKASKYDDET 
– EN KOSTNADSFRI 
GARANTI
Råkar du ut för en skada 

ersätter Hakkaskyddet ditt 

punkterade däck helt utan 

extra kostnad.

*Läs mer om nöjdhetslöfte på www.nokiantyres.se/hakkaskydd/hakka-nojdhetslofte/


