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kia.comkia.com

Rctt teknik cr avgurande, oavsett om det gcller 
att ta sig fram i ett nypreparerat skidspdr eller pd 
de svenska vintervcgarna. Ta en tur in till oss och 
upplev vinterns skunaste dkning. Vclkommen!

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/3-2015 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 
5,2-7,2 l/100km, C0₂-utslcpp 135-189 g/km.; Kia cee d Sportswagon 4,5-6,6 l/100 km, CO₂-utslcpp 117-149 g/km; Kia Carens 4,9-7,1 l/100 km, CO₂-utslcpp 129-164 g/km; Kia Sorento 6,8 l/100 km, CO₂-utslcpp 178 g/km. Testerna cr gjorda 
enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. *Kia Privatleasing:36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max 
kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Kampanjpris frdn: 192.900 kr Lcgg till Komfortpaket: 12.900 kr

1.6 CRDI KOMFORT
ORD. PRIS 211.900 KR

1.7 CRDi 115 HK ACTION
ORD. PRIS 207.900 KR

(VCRDE 25.000 KR)
Komfortpaketet innehdller bl.a. 7 scten, 
vcrme i sdvcl ratt som fram- och bakscte 
andra raden, Bluetooth, regnsensor, ACC och 
17  aluminiumfclgar.

Kampanjpris frdn: 355.800 kr

2.2 CRDi AUT SPECIAL EDITION
5-SITS ORD. PRIS 383.800 KR

Utrustad med bl.a. 19  aluminiumfclgar, 
naviga tionssystem med sju drs fria 
kartuppdateringar, backkamera, lcder-
klcdsel, xenonljus, eljusterbara framstolar, 
Bluetooth och LED-ljus fram och bak. 
LCGG TILL 7-SITS: 7.000 KR

Kampanjpris frdn: 224.900 kr

1.7 CRDi KOMFORT
ORD. PRIS 243.900 KR

Sportage Komfort cr utrustad med bl.a. elupp-
vcrmd lcderratt, eluppvcrmt bakscte, xenonljus, 
Bluetooth, regnsensor och LED-ljus fram och bak.

LCGG TILL SPECIAL EDITION: 19.900 KR 
(VCRDE 42.600 KR)
Special Edition-paketet innehdller bl.a. backkamera, 
panoramasoltak, lcderklcdsel, navigationssystem 
med sju drs fria kartuppdateringar, eljusterbar 
furarstol och ISG (start & stopp).

PRIVATLEASING FRDN 3.280 KR / MDN*

cee d Sportswagon 1.6 CRDi Komfort cr 
utrustad med bl.a. 16  aluminiumfclgar, 
eluppvcrmd lcderratt, parkeringssensor bak 
och Bluetooth.

LCGG TILL SPECIAL EDITION: 9.900 KR 
(VCRDE 31.700 KR) Special Edition-paketet 
innehdller backkamera, navigationssystem 
med sju drs fria kartuppdateringar, 17  
aluminiumfclgar, panoramasoltak och 
elmanuvrerad furarstol.

Fina vinter-
erbjudanden!
Just nu fdr du upp till 41.700 kr 
i rabatt pd utrustning ncr du 
kuper en Kia Sportage i Special 
Edition. Se fler erbjudanden 
pd kia.com.

Nu kan du kura
utan att kupa
Med Kia Privatleasing kan du just 
nu leasa en Kia cee d Sportswagon 
under 3 dr frdn 2.990 kr i mdnad-
en med 0 kr i kontantinsats. 
Service och fur-
sckring ingdr!*
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Bilskatten räcker till mycket gott 

Dubbdäckens vara i ny debatt

Alkobommar fråga i riksdagen

Ny polisteknik läser regskyltar

Polisens olycksstatistik får på pälsen

Svensk mässpublik fick se bilnyheter

Backkameror för eftermontering

Färre antal återkallade körkort 2014

Så var årets MC-mässa i Stockholm

Tre äventyrshojar sätts på prov

SM-veckan framgångsrik för MHF

Argentina – paradis för ridsugna 

Bästa tipsen när du behöver hyra bil 

Fabia Combi – en stor liten Skoda

Sorento uppgraderad sjusitsig Kia

Mazdas minsting bjuder på kvalitet

MHF-Ungdom samlade styrkorna

I Börjes drömgarage är allt tipptopp

1981 års råd till pacemakerbärare
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i nästA nummER: Bilvård och sommardäck – utkommer den 10 april

OMSLAG:
Tre äveNTyrSHOjAr
I jäMFörTeST
FOTO: jOACHIM CrUUS
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aNVäND sKaTTEN räTT
OMKrING 80 PrOCeNT av allt resande i Sverige görs med bil. Finns det några transporter i den här siffran 
som kunde gjorts med annat färdmedel? Javisst, men för många i vårt avlånga och glest befolkade land finns 
det inget alternativ till bilen.

Styr gärna om till andra färdsätt om det går – men det måste finnas något att styra om till.
I min egen hemby i Småland består kollektivtrafiken av skolbussen som på vardagarna under terminerna 

kommer en gång i vardera riktning. Det är mer än vad många andra erbjuds.

BILBrANSCHeNS OCH bilindustrins organisationer MRF och Bil Sweden har på nytt inlett en kampanj för 
rättvisa bilskatter. Den gamla sloganen ”Utan bilen stannar Sverige” – ni minns kanske de blågula klister-
märkena? – är ständigt aktuell eftersom bilismen är en tacksam kassako. Få lyssnar till de röster som höjs när 
skatteuttaget ökar. Till exempel består bensinpriset till två tredjedelar av olika skatter.

Enligt de beräkningar som MRF och Bil Sweden hänvisar till betalar bilisterna 58 miljarder i direkta 
skatter. Av den summan går bara 20 miljarder tillbaka som vägunderhåll, väginvesteringar och miljökostna-
der. Det ligger inte i linje med vad riksdagen beslutade 2006:

”De skatter och avgifter som tas ut av trafiken och som är transportpolitiskt motiverade, bör motsvara 
trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader.”

Så sent som 2012 återkom makthavarna till samma princip:
”Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel 

utformas.”

OM NU SKATTerNA och avgifterna ska ligga på samma nivå som kostnaderna finns det spontant ett par 
olika vägar att gå. Den ena är att göra en skattesänkning, som kommer fler till nytta än storstädernas privi-
ligierade medelklass och gör det billigare att ha bil. Den andra är att använda skatteintäkterna för en inves-
teringsplan med viktiga infrastruktursatsningar, för att inte tala om en upprustning av det som redan finns. 
Här går det till och med att vara solidarisk med ett bidrag till resten av transportsystemet som ju knappast 
kan beskyllas för att vara i bästa skick. En tredje väg kunde vara ett mellanting.

En ordentlig satsning på infrastrukturen skulle också bidra till Nollvisionens mål. Vägarna skulle kunna 
bli säkrare för invånarna i allt från Norrlands inland till den skånska sydkusten. Det skulle också vara att-
raktivt med en satsning på nykter trafik. I sammanhanget kan nämnas att en första satsning på alkobommar 
i fem hamnar skulle kosta omkring 15 miljoner kronor. Om siffrorna som Bil Sweden och MRF använder 
sig av stämmer, motsvarar den siffran ungefär 15 procent av det överskott bilismen genererar – på en dag.

mOTOrFÖrarEN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

adress: Hammarby Fabriksväg 25

 120 30 Stockholm

öppet:  9.00–16.00

tel:  08–555 765 55

e-post:  motorforaren@mhf.se

webb:  www.motorforaren.se

ADreSSäNDrING 

kundtjänst: 08–555 765 55

e-post: medlem@mhf.se 

rEDaKTION

cheFredaktör: Gustav Liljeberg

mobil: 0765–48 97 16

e-post:  gustav.liljeberg@mhf.se

reporter: Mari Haglund

teleFon:  08–555 765 63

e-post:  mari.haglund@mhf.se

reporter: Helena Gottberg

teleFon:  08–555 765 62

e-post:  helena.gottberg@mhf.se

ansvarig utgivare: Dennis Lind

tel:  08–555 765 81

e-post:  dennis.lind@mhf.se

ANNONSAvDeLNING 

adress:  MHF Annonsavdelning

 B-G Werner

 Box 16 

 433 21 Partille

tel:  031–44 75 25

e-post:  annonser@mhf.se

hela tidningen finns tillgänglig på 

www.motorforaren.se – även

tidigare utgåvor!
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Webshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post order@verktygsboden.se 

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås Källbäcksrydsgatan 1, Tel. 033-15 72 75 Butik i Veddige Västra Ringvägen 4, Tel. 0340-59 68 00

Blästeraggregat med inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett med utsugningsslang och 
blästerpistol.

Art.nr 81857

Blästeraggregat med uppsugning

3.485 kr
exkl. moms 2.788 kr

Flyttbar hydraulisk enpelarlyft som tar mindre plats 
än en tvåpelarlyft. Inga installationsbekymmer med 
för klen betongplatta eller värmeslingor som ligger 
i vägen vid fastsättning. Åtkomsten till sidan av 
fordonet är bättre då det inte finns en stolpe som 
blockerar. Elektriskt manövrerade säkerhetspär-
rar. Runda lyftkuddar som höjs eller sänks med 
trapetsskruvar. Justerbar balk som gör att man kan 
justera bredden så lyften fungerar till de flesta bilar. 

Art.nr 493723

Enpelarlyft, flyttbar och el-styrd

NYHET!

Mycket stabil verktygslåda i stålplåt, pulverlackerad 
i läcker röd kulör.

Art.nr 489783

Verktygsvagn och låda 

4.495 kr
exkl. moms 3.596 kr

Industriblästerskåp med helt öppningsbar front. 
Försedd med dammutsug och 6 st lysrör för bra sikt. 

Art.nr 86790

Blästerskåp

15.705 kr
exkl. moms 12.564 kr

Tillverkade av kromvanadiumstål i bästa industri-
kvalité. Tvåtons ytbehandling. Blank/mattförkromat 
med räffling.

Art.nr 83954

Hylsnyckelsats, 39 delar

999 kr
exkl. moms 799 kr

Gibbs smörjmedel, 430 ml
Art.nr 494132

Den perfekta universalsprayen 
Gibbs ger en rostskyddande yta 
för att skydda exempelvis nyligen 
blästrade delar. Används också för 
att konservera rostiga delar och 
stoppa åldringsprocessen - väldigt 
populär i USA på orenoverade 
bilar och motorcyklar. Innehåller 
inte silikon, vax eller teflon och 
är därför övermålningsbar. Går 
också att använda som startgas till 
både fyrtakts och tvåtaktsmotorer, 
rostlösare, gäng-skärolja, smörjolja 
samt att hålla fukten borta på elek-
triska detaljer.
Innehåll: 430ml. Sprayflaska.

199 kr
exkl. moms 159 kr

Automatisk däckbalanserare U-828
Art.nr 32838
Funktioner för personbilar, motorcyklar och 
lätta kommersiella fordon. Olika program 
för klämvikter, klistervikter och dolda vikter. 
Automatisk inläsning av data med hjälp av 
mätsticka. Intelligent självkalibrering och 9 
siffrig digital display. 
 
Däckmaskin U-256AT
Art.nr 491613
En mycket bra däckmaskin som passar 
utmärkt till yrkesmässigt bruk och för fälgar 
med riktigt stor diameter. Försedd med 
hjälp armar för att klara breda lågprofildäck. 
Maskinen har många fördelar: - pneumatiskt 
styrd tiltbar pelare - kraftigt stativ och pelare 
- samtidig låsning av horisontal och vertikal 
arm - pedaler i gjutet stål - chockluft.

Art.nr 493761

Däckmaskinspaket

43.800 kr
exkl. moms 35.040 kr

NYHET!

Motorolja SAE 20w/50, 5l

Art.nr 493089

Motorolja med zink som är speciellt avsedd 
för fordon utan katalysator. Består av en 
högkvalitativ mineralolja och har omsorgsfullt 
utvalda tillsatser.

390 kr
exkl. moms 312 kr

NYHET!

NYHET!

30.900 kr
exkl. moms 24.720 kr

825 kr
ex kl. moms 660 kr

2.999 kr
ex kl. moms 2.399 kr

Garagegolv - Arbetsbänk

Kraftiga, snygga plattor i svart, 
grått, vitt och rött som tål att köras 
på med bilar och andra fordon. 
Klickas ihop enkelt och lätt. Går bra 
att montera isär. Fungerar bra att 
lägga på golv som inte är 
helt släta. Ett perfekt sätt att få en 
enhetlig och fräsch stil i garaget. 
Hela 10 års garanti!

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion 
med plåtbeklädd plyfaskiva.

Art.nr 2237-2240

Art.nr 2951
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Jakten på minskade utsläpp av skadliga 
partiklar ter sig olika i olika länder. I Sve-
rige har den i stort sett bara handlat om 
dubbdäckens slitage på vägarna, medan 
andra europeiska huvudstäder riktat sin 
blick mot äldre bilar och dieselbilar. De-
battören och journalisten Stefan Nilsson 
efterlyser ett mer nyanserat och veten-
skapligt samtal även ur ett svenskt per-
spektiv.

I Paris förbjuds äldre bilar och skotrar i ett 
radikalt grepp för att förbättra luftkvaliteten. 
Från och med juli är det förbjudet att köra 

lastbilar och bussar som registrerats före oktober 
2001 mellan 08:00 och 20:00 i Paris. Från juli 
2016 kommer förbudet att utökas till alla bilar 
registrerade före januari 1997, och motorcyklar 
registrerade före år 2000. Framför allt är det 
äldre dieselbilar man är ute efter. I Frankrike är 
cirka 80 procent av personbilarna dieseldrivna.

– Målet är ett totalstopp för diesel i Paris 
2020, säger Anne Hidalgo, Paris borgmästare.

Samma tongångar hörs ifrån britterna. Lon-
dons borgmästare, Boris Johnson, vill höja 
trängselavgiften till det dubbla för dieseldrivna 
bilar och bensindrivna bilar registrerade före 
2006.

– Jag tror bilindustrin är helt oförberedd på 
hur vetenskapen vänder sig emot dieseldrivna 
fordon, säger Stephen Joseph som är talesperson 
för kampanjen ”Better Transport” i Storbritan-
nien.

Är bilindustrin oförberedd?
Är bilindustrin tvingad in i den här fällan i 

jakten på minskade koldioxidutsläpp?

MyCKeT TALAr För att det är så. Bilindustrin 
har visat upp en rad tekniska lösningar för 
minskad miljöpåverkan. Det är biogas, vätgas, 
etanol, hybridlösningar och rena elbilar, men 
kombinationen av användbarhet, energieffekti-
vitet och den blinda jakten på låga CO

2
-utsläpp 

har favoriserat dieselbilarna. En effekt som 
stärkts av att politiska styrmedel har gynnat bilar 
med låga CO

2
-utsläpp. Detta har betytt att bil-

industrin satsat på att utveckla dieselmotorn och 
det paradoxala är att den går en osäker framtid 
till mötes precis samtidigt som man utveck-
lat teknik för att nå reningsnivån Euro 6. Ett 
mycket stort steg i rätt riktning.

Men vetenskapen då? Visst har det talats om 
luftkvaliteten i Sverige.

Radikalt grepp för renare luft

Jodå svensk vetenskap, främst Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, VTI, har ägnat, 
och ägnar, mycket tid åt luftkvalitetsforskning. 
Svensk media, med DN i täten, har skrivit 
spaltmil om just luftkvaliteten i Stockholm.

BASerAT På vTI:s röN och mediedebatten, 
som i viss mån styrts av VTI:s forskningsrap-
porter, har vi fått ett dubbdäcksförbud på 
Hornsgatan och vissa gator på annat håll i Sve-
rige. Trots att ingen har kunnat peka på förbätt-
rad luftkvalitet kopplat till just det här förbudet 
finns det kvar.

I forskarrapporterna och debatten cirkulera-
de siffror som visade på tusentals personer som 
mötte en för tidig död på grund av inget annat 
än dubbdäcksslitaget.

I dagarna presenterade Naturvårdsverket i 
samarbete med Umeå universitet en rapport 
som gör gällande att mer än 5 000 personer dör 
en för tidig död i Sverige på grund av partiklar 
och avgaser i inandningsluften. 3 000 av dessa 
personer anses i den här rapporten dö som en 
konsekvens av importerade föroreningar från 
kontinenten. Så kallade långdistanstranspor-
terade partiklar. Förbränningspartiklar från 
vedeldning i Sverige orsakar ytterligare 1 000 
dödsfall. Sedan har vi förbränning i bilmotorer, 
som orsakar cirka 1 300 förtida dödsfall och 
partiklar från väg- och däckslitage, cirka 200 

dödsfall. I det senare ryms ett visst antal dödsfall 
som kan härledas till dubbslitaget.

Mycket tyder på att VTI:s forskare gått den 
offentliga förvaltningens ärenden då väghållarna 
kan tänkas vilja slippa dubbdäck för att kunna 
upphandla asfalteringen internationellt och slippa 
använda den svenska tåligare asfalten. Det skulle 
leda till lägre kostnader för väghållarna, men ökad 
miljöbelastning då den mjukare asfalten slits hår-
dare vid nötning mellan däck och sandad asfalt. 
Det skulle också leda till ökade utsläpp på grund 
av längre transporter med och av utländska last-
bilar och maskiner. Det skulle samtidigt betyda 
ökad arbetslöshet samt minskad lönsamhet i den 
redan hårt drabbade svenska åkerinäringen.

SAMMA FOrSKAre HAr också med teoretiska 
krumelurer kunnat lägga fram en forsknings-
rapport som visar att ökad gatubelysning leder 
till fler döda oskyddade trafikanter. I själva 
verket kanske uppdraget var att hitta ett sätt för 
kommunerna och andra väghållare att inte be-
höva investera i ny gatubelysning.

Det tråkiga i detta är att det är vi bilister 
som drabbas av sämre trafiksäkerhet och vi 
svenskar som drabbas av sämre luftkvalitet när 
forskningen jobbbar för att verifiera en tes som 
någon tror på och inte ser hela sanningen. Inte 
ens den mest uppenbara som presenteras på an-
nat håll i världen. STeFAN NILSSON

006.DiALog

Dubbdäcksförbudet på hornsgatan i stockholm är 
sveriges väg mot renare luft i huvudstaden.

så här såg det ut på hornsgatan när snön smält. 
fastighetsägarna höll trottoaren ren men gatan 
var täckt med sand som naturligtvis bidrar till att 
skapa partiklar när den nöts mot vägbanan.

Foto: steFan nilsson
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1. I fjol omkom preliminärt 275 personer på svenska 

gator och vägar, enligt Transportstyrelsen statistik 

över polisrapporterade trafikolyckor. Det är den 

tredje lägsta sista siffran i modern tid. 2010 trafik-

dödades 266, 2013 260. Men i vilken månad har flest 

omkommit i genomsnitt de senaste nio åren?

A. Januari

B. Juli

C. December

2. vilken olyckstyp har varit vanligast vid dödsolyck-

orna?

A. Mötesolyckor

B. Singelolyckor

C. Olyckor med gående

3. vilken åldersgrupp har drabbats mest av dödso-

lyckorna?

A. 20–24

B. 35–44

C. 75–

 Rätt svar hittar du på sidan 47.

biL- och tRAfikfRågoR

Presstopp: Göran Sydhage ny vd för MHF
c Kort före tryckstart blev det klart att Göran Sydhage väl-

komnas som ny vd för MHF. Han efterträder Arne Winerdal 

som vid nyåret gick vidare till annan tjänst.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla det utmärkta 

arbete MHF utfört genom åren inom trafiksäkerhetsområdet, 

med fokus på nykterhet i trafiken, säger Göran Sydhage.

Göran kommer närmast från Kristdemokraterna där uppgif-

ten varit att stödja och utveckla den lokala och regionala partior-

ganisationen. Tidigare har han arbetat en period i organisationen KRIS som projektle-

dare. Han är även vald till ordförande i VITA Nykter. Göran har sina rötter i Örnsköldsvik. 

Motorföraren återkommer i nästa nummer med en intervju med den nye vd:n.

c Sten Bergheden (M), ledamot 

i Trafikutskottet, ställde en in-

terpellation till inrikesminister 

Anders Ygeman (S). Frågan till 

stadsrådet var vilka åtgärder 

regeringen tänker vidta för att 

minska antalet rattfulla förare vid 

hamnarna.

Sten Bergheden undrade också 

vad regeringen kommer att göra 

för att permanenta alkobommar 

införs vid hamnar och gräns-

stationer.

Infrastrukturminister Anna Jo-

hansson (S) svarade på interpel-

lationen i en debatt i riksdagen i 

början av februari.

– Vi ser att det har varit lyck-

ade försök med alkobommarna. 

Nu inväntar vi slutrapporten (från 

MHF) om projektet innan vi går 

vidare. Rapporten ska komma 

någon gång under februari, sa 

hon.

Pia Nilsson (S) undrade varför 

Moderaterna driver frågan nu och 

inte tidigare. 

– Alliansregeringen hade åtta 

år på sig, men då hördes inte ett 

ord om att införa permanenta al-

kobommar. Var fanns pengarna? 

Var fanns initiativet?

Regeringen fick kritik för att 

de stoppat bygget av Förbifart 

Stockholm.

– Ni slösar bort 170 miljoner 

kronor genom att frysa bygget av 

Förbifart Stockholm. Pengar som 

kunde ha använts till alkobom-

marna, sa Edward Riedl (M).

Sten Bergheden:

– Vi tog initiativ till försöks-

projektet i Göteborg med alko-

bommarna år 2010. Nu sitter ni i 

regeringen, nu är det ert ansvar 

att ta nästa steg.

Anna Johansson:

– I alliansens budget som gick 

igenom i december fanns inga 

pengar avsatta till alkobommarna.

Regeringen inväntar 
slutrapport om alkobommar

infrastrukturminister
Anna johansson (s).

sten bergheden (m).

göran sydhage.



Broavgift införd 
i Sundsvall och Motala 
c Den 1 februari infördes broavgift för resor på de nya broarna över 

Sundsvallsfjärden och Motalaviken.

Transportstyrelsen tar ut en avgift på 9 kronor för personbil, lätt last-

bil och buss samt 20 kronor för tunga lastbilar som ska passera över 

Sundsvallsbron.

I Motala är avgiften 5 kronor för personbil, lätt lastbil och buss och 11 

kronor för tunga lastbilar.

Avgiften tas ut dygnet runt och är en så kallad infrastrukturavgift. 

Den tas ut för att beskosta byggandet av infrastruktur och den tas ut till 

tills bygget är betalt.

Trafikverket uppskattar trafiken till cirka 6 miljoner passager om året 

på bron i Sundsvall och tror att den kan vara fullt betald om cirka 35 år.

I Motala uppskattas motsvarande siffror till 2 miljoner passager om 

året och bron uppskattas kunna vara betald om cirka 40 år.

Ny lag ger polisen mer 
befogenheter i trafiken
c En ny lag infördes den 1 mars som ger polis och 

tull rätt att vidta åtgärder för att hindra fortsatt färd 

vid brott mot trafiklagstiftningen skriver Polistid-

ningen. Den heter Lagen om åtgärder vid hindrande 

av fortsatt färd.

Taxiförare utan giltiga förarbevis, trafikfarliga for-

don och lastbilschaufförer som inte vilat tillräckligt är 

exempel på trafikanter som kan stoppas.

Polisen får bland annat ta dina nycklar, dina frakt-

handlingar och fordonets registreringsskyltar.

Klamping kan också användas, vilket inte har före-

kommit i Sverige tidigare. Begreppet innebär att ett 

fordon låses med en särskild anordning som gör det 

omöjligt att köra.

Etanol för diesel-
fordon lanseras
c Ett etanoldrivmedel anpassat 

för dieselfordon har tagits fram 

av etanolproducenten Lant-

männen Agroetanol. Det nya 

drivmedlet börjar säljas under 

februari.

Etanolen tillverkas av spann-

mål. Koldioxidutsläppen för 

dieselfordon minskas med 90 

procent med det nya drivmedlet 

uppger Lantmännen Agroetanol.

Etanolen ska kunna användas 

i anpassade dieselmotorer i 

såväl bussar som lastbilar. Driv-

medlet tillverkas vid en anlägg-

ning i Norrköping.

Förhoppningen är att det nya 

drivmedlet ska bidra till riksda-

gens mål om en fossiloberoende 

fordonsflotta år 2030.

Foto: transportstyrelsenFoto: polisen

kamerorna läser av de förbipasserandes registreringsskyltar. 



polisens nya kameror läser av din regskylt 
polisen i östergötland har installerat kameror i sina bilar 
som automatiskt läser av registreringsskyltarna på andra 
fordon. med hjälp av den här tekniken kan polisen lätt-
tare upptäcka om en bil anmälts som stulen eller om ett 
fordon tillhör en efterlyst person.                

tEXt: MArI HAGLUND 

foto: POLISeN, vOLvO

– KAMerAN KONTrOLLerAr av bilens registreringsnummer 
mot vägtrafikregistret. På så vis kan vi på polisen få reda på sa-
ker som om ett fordon är anmält som stulet, om personen som 
äger fordonet är efterlyst eller om skatten inte är betald, säger 
Lars-Jonney Jonsson, ansvarig för trafikpolisen i Östergötland.

Systemet kallas för ANPR som står för Automatic Number 
Plate Recognition, vilket kan översättas som automatisk regist-
reringsskyltsigenkänning. Kameran sitter på instrumentbrädan 
i polisbilen och kan läsa av registreringsskylten på mötande 
fordon och fordon som ligger framför polisbilen.  

I ett pilotprojekt försågs elva polisbilar i landet med kame-

Inbjudan
Välkommen till  

årets motoreVent!

TRÄNING 12/6  
RACE 13–14/6

12 – 14  J U N I  2015

KARLSKOGA MOTORSTADION

Boka dina biljetter på: easyticketing.se/tag/50 
300 historiska tävlingsbilar, gamla MC, stor  

klubbavdelning, finbilsparkering, flyguppvisningar,  
internationell Formel Junior, Dödstunnan,  

mattält med vin, öl och champagne.
klädkod 40-50-60-tal.

För info om Velodromloppet  
Oldtimer GrandPrix;  

www.rhkswe.org

Entré vuxna: EndagarsbiljEtt 150 kr vid köp jan–mars. tvådagarsbiljEtt 250 kr vid köp jan–mars. 
EndagarsbiljEtt 175 kr vid köp april–juni. tvådagarsbiljEtt 275 kr vid köp april–juni. Entré tävlingshElgEn: En dag 200 kr, två dagar 300 kr.

Namnlöst-6   1 2015-02-03   14.43

UPPgraDEras. i framtiden ska nya polisbilar utrustas med kameror som läser av regskyltar. 
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polisens nya kameror läser av din regskylt 

Kunskap 
omtanke
  och priset direkt på bds.se
BUTIKER OCH VERKSTÄDER 
MED PERSONLIG SERVICE
Vi på BDS kan din bil, och vi bryr oss. Allt inom 
reparationer, service, reservdelar och tillbehör. 
Boka vår professionella service på bds.se.  
Välj tid som passar dig och få fast pris direkt.  
Delbetala med BDS-kortet.  
Välkommen!

CC
J

 Gå in på BDS.SE idag.
 Hur smidigt som helst!”
 /Fabian, en av våra  
  omtänksamma BDSare

WWW.BDS.SE

”
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internationell Formel Junior, Dödstunnan,  

mattält med vin, öl och champagne.
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www.rhkswe.org
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rorna. Nu har kameror installerats i fyra av Östgötapolisens 
bilar. Ingripandeverksamheten i Norrköping, Linköping och 
Motala har tilldelats var sin bil och den fjärde bilen placeras 
hos trafikpolisen. 

– Vi är inte i skarp drift än. Men vi är på gång, vi håller på 
och installerar tekniken i bilarna och vi ska utbilda personalen, 
säger Lars-Jonney Jonsson. 

Vad kostar det att investera i den här tekniken? 
– Det kostar ungefär 70 000 kronor per bil att installera 

kameran. Tanken framöver är att när det köps in nya fordon 
så ska de utrustas med den här tekniken, säger Lars-Jonney 
Jonsson.

De första kamerorna finansieras med pengar från Transport-
styrelsen. Pengarna kommer från den besparing som myn-
digheten gjorde när kontrollmärket för fordon avskaffades i 
januari år 2010. De pengarna fördes över till dåvarande riks-
polisstyrelsen. 

– Alla framtida investeringar får sedan varje polisenhet stå 
för själv.

Kontrollmärket angav att fordonet var godkänt vid kontroll-
besiktning, att fordonsskatten var betald samt att du hade en 
giltig trafikförsäkring. 

Vilka för- och nackdelar finns det med tekniken?
– Fördelen är att vi kan kontrollera oerhört många fler for-

don med den här tekniken, än om vi ska göra det manuellt, 
säger Lars-Jonney Jonsson och poängterar:

– Men man måste komma ihåg att kameran bara är ett såll-
ningsinstrument som ger en indikation på att något inte är 
okej med ett fordon. Om den visar att någon inte har betalat 
skatt, kan ju föraren ha betalat skatt samma dag, bara att det 
inte har registrerats i vägtrafikregistret än. 

TeKNIKeN KAN i viss mån bli ett störningsmoment för po-
lisen.

– Det kan bli till ett stressmoment om det hela tiden plingar 
till. I varje situation måste polisen göra en avvägning om det 
är värt att vända och åka efter ett fordon och kontrollera det, 
säger Lars-Jonney Jonsson. 

PILOTPrOJEKT. för närvarande 
rullar elva polisbilar med de 
nya kamerorna som kan iden-
tifiera andra fordons registre-
ringsskyltar. 
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PÅ OLYCKsPLaTsEN. Räddningspersonal röjer upp efter en svår sammanstötning i närheten av ängelholm.

polisens olycksstatistik underkänns
transportstyrelsen underkänner den officiella statistiken 
för trafikolyckor för år 2014. orsaken är att polisens rap-
portering av incidenter har stora brister.

– statistiken förlorar i styrka och relevans, säger to-
mas Fredlund, trafiksäkerhetsanalytiker på transportsty-
relsen. 

tEXt: MArI HAGLUND

foto: STeFAN NILSSON

OM MAN TITTAr På statistiken för år 2014 verkar det som att 
det har skett rekordfå trafikolyckor. När Dagens Nyheter har 
sammanställt Transportstyrelsens statistik verkar det som att 
olyckstalen har minskat med 21 procent under år 2014, jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-2013. 

Statistiken för antalet döda i trafiken är sannolikt trovärdig. 
Men när det gäller antalet svårt och lindrigt skadade under år 
2014 går det inte att lita på statistiken. 

– Den är oerhört svajig, säger Tomas Fredlund. 
Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Östergötland, Värmland 

och Norrbotten är exempel på polisområden där inrapporte-
ringen är mycket bristfällig menar Tomas Fredlund.

Konsekvenserna av det stora bortfallet är flera. 
– Statistiken har många användningsområden, som nu blir 

lidande. Man kan inte använda statistiken på samma sätt som 
man brukar, säger Tomas Fredlund. 

Statistiken för trafikolyckor används exempelvis när en 
trafiksäkerhetsåtgärd ska följas upp. Myndigheter kan studera 
siffrorna för att se hur många olyckor som har skett i ett visst 
område. 

– Nu måste man vara väldigt försiktig med att använda den 

här statistiken, säger Tomas Fredlund. 
Transportstyrelsen är den myndighet som levererar statisti-

ken för trafikolyckor som underlag till myndigheten Trafik-
analys. Sedan tar Trafikanalys fram Sveriges officiella statistik. 

– Jag vet att polisen är angelägen om att komma till rätta 
med problemen, säger Tomas Fredlund. 

– Det är synd att det har blivit så här. Vi jobbar hårt med att 
lösa problemet, säger Bengt Svensson, kommissarie på polisens 
utvecklingsavdelning.

Transportstyrelsen uppmärksammade polisen på bristerna i 
olycksrapporteringen. Om man tittar på statistiken för år 2014 
verkar det som att det har skett rekordfå trafikolyckor.

– vI KAN INTe Gå UT och säga att vi är så bra för att antalet 
olyckor med personskador har minskat, när orsaken är att det 
brister i polisens inrapportering, säger Bengt Svensson.  

Polisen registrerar alla olyckor i en särskild databas, det så 
kallade STRADA-systemet. Där hämtar Transportstyrelsen sin 
officiella statistik. 

Det var polisens it-system Pust Siebel som ledde till ett stort 
bortfall i rapporteringen till STRADA. Pust Siebel har nu 
bytts ut och polisen jobbar med att rätta till problemen.

– Vi ska göra ett utskick till våra olika polisområden och be 
dem att ta sig i kragen och gå igenom statistiken och efter-
handsregistrera olyckor, säger Bengt Svensson. 

Förhoppningen är att det nya systemet ska minska risken 
för liknande missar.

– Vi håller på och fasar ut ett gammalt system och går över 
till ett nytt. På sikt hoppas vi ha en it-lösning där det en polis 
registrerar i vårt system förs över direkt till STRADA-registret, 
säger Bengt Svensson.  

Lite mer om: 
STRADA-

systemet
c STRADA är ett infor-

mationssystem för data 

om skador och olyckor 

inom vägtransportsys-

temet. 

c STRADA står för Swe-

dish Traffic Accident Data 

Acquisition. Systemet 

bygger på uppgifter från 

polisen och sjukvården. 

c Polisen registrerar 

in trafikolyckor och den 

registreringen är riks-

täckande sedan årsskiftet 

2003.

c Större delen av Sveri-

ges akutsjukhus registre-

rar också in uppgifter om 

olyckor i vägtrafiken till 

informationssystemet.  

Källa: Transportstyrelsen

i
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Ring Agrols smörjråd när du behöver hjälp att hitta rätt 
smörjmedel. Eller titta på vår hemsida: www.agrol.se och 
klicka vidare till ”rekommendationer”.

Agrols smörjråd:
Lars Ekmark, 010-556 32 99
Lars-Göran Persson, 010-556 09 51
Roger Mannelqvist, 010-556 40 29
Yngve Lindh, 010-556 09 49

Vi gör rätt 
val enkelt

AGROLS
 SMÖRJR

ÅD 

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.
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finns hos mekonomen, clas ohlson mfl! www.autosol.se

det var tätt bland bilnyheterna 
när andra upplagan av lifestyle 
motor show arrangerades på 
älvsjömässan. den månghöv-
dade publiken fick se sverige-
premiärer på allt från småbilar 
till muskel- och sportbilar.

tEXt: GUSTAv LILjeBerG

foto: MATTIAS LArSSON,

            jOACHIM CrUUS

SeDAN STOCKHOLMS Bilsalong 
gick i graven är det på de min-
dre motormässorna som många 
svenska bilnyheter presenteras. 
När Lifestyle Motor Show hölls 
på Älvsjömässan i januari var det 
tätt bland Sverigepremiärerna. 
Här stod nya Ford Mustang, nya 
Mazda2 (se provkörning på sidan 
40), nästa Mitsubishi Outlander 
och Mercedes hade ett helt kop-
pel med nyheter.

Andra bilar som tilldrog sig stor 
uppmärksamhet var nya Volvo 
XC90 – en på många sätt impo-
nerande bil – och ständigt aktu-
ella elbilen Tesla Model S.

Lifestyle Motor Show ingick 
i ett mässpaket kallat Stockholm 
Motor Weekend där även MC-
mässan (se reportage sidan 22) 
och Bilar som jobbar ingick. Un-
der de fyra dagarna mässorna ha-
de öppet tog sig 55 184 personer 
till Älvsjömässan.

nyhetstätt på svensk bilmässa

VärD VäNTaN. Ford Mustang säljs åter via reguljära 

kanaler i Europa och på Lifestyle Motor Show vi-

sade den svenska generalagenten stolt upp bilen. 

Lansering sker senare i år men redan nu är order-

böckerna öppna. Svenska kunder kan välja mellan 

antingen en 2,3-liters 4-cylindrig turbomotor på 314 

hästkrafter eller en 5-liters V8 på 418 hästkrafter. 

Priserna för den mindre motorn börjar på attrak-

tiva 320 500 kronor medan den större kostar från 

366 500 kronor.

NYa PErsPEKTIV. Modeexperten Lotta Ahlvar och rutinerade motorjour-

nalisten Gert Karlsson hade trendvisningar av flera olika bilar och be-

lyste olika aspekter, inte minst ur ett trendperspektiv. På bilden synar 

de Opel Adam Rocks – en modell som sticker ut från mängden.

rYmLIgarE äN maN TrOr. Mercedes utökar CLA-programmet med en 

sportig kombi som på märkets språk får tilläggsnamnet Shooting 

Brake. Trots sportiga former mäter bagageutrymmet 495 liter och 

flyttas baksätet fram ett snäpp ryms ytterligare 100 liter. Precis som 

för fyrdörrars CLA erbjuds många olika motorer – från 122 till 360 

hästkrafter – och antingen fram- eller allhjulsdrivning. Priserna 

börjar på 281 900 kronor och CLA Shooting Brake kommer till Sve-

rige i mars.
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AUKTORISERADE
BILGLASMÄSTERIER

Skadad eller sliten bilruta?
Byt eller laga för säkerhets skull!

Din vindruta är livsviktig. Visste du att den ofta efter ca
7000 mil har blivit så sliten att sikten kraftigt försämrats?
Om du bara har ett stenskott så lagar vi det snabbt till låg
kostnad. Ha koll på din vindruta, för säkerhets skull.
Vill du ha hjälp, råd eller tips ska du vända dig till något
av våra drygt 400 auktoriserade bilglasmästerier. Vi är
Sveriges främsta experter på allt som handlar om bilglas
och vi kan alla
bilmodeller. 
Välj alltid den 
som är bäst på 
sikt. Välj.... 020–44 44 22 • www.gbf.se
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MHF:s förbundsmöte
3-4 oktober 2015

Hotell Rådmannen, Alvesta
Start lördag kl. 10.00, avslut söndag ca 12.00

nyhetstätt på svensk bilmässa

PUBLIKmagNET. Nya Volvo XC90 väckte stor nyfikenhet hos många 

mässbesökare. Det här var för övrigt ett av de första tillfällen att 

se bilen på svensk mark. Göteborgs nya stolthet lanseras under 

våren med ett grundpris på 554 000 kronor.

UTmaNar POrsCHE. Mercedes-AMG GT heter den stjärnprydda bilen som på allvar 

ska utmana Porsche 911. Det här är den andra bilen att helt och hållet utvecklas 

av Mercedes-AMG – den första var SLS som kom för fem år sedan och nu tagits 

ur produktion. Nya GT är en riktig lågviktskonstruktion, karossen väger blott 231 

kg, och V8-motorn på antingen 426 eller 510 hästkrafter väger 200 kg. Prestanda 

låter heller inte skämma för sig med 0–100 km/h på antingen 4,0 eller 3,8 sekun-

der och en toppfart på över 300 km/h … Den deklarerade förbrukningen är dock 

låga 9,3 respektive 9,4/100 km. Priserna börjar på 1 175 000 kronor.
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Tänk vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och tra�ksäkerhet

20141113_motorforaren_helsida_218x280_utfallande_outlines.indd   1 2014-11-13   09:26:33
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www.wipomatic.nu

0243 - 25 50 10   Kunskap * Service * Kvalité  -  Full kontroll & säkerhet !

Ett stort urval av kameror.

Täcker alla behov!

Alla våra monitorer kan
användas trådlöst eller med kabel!

Vi hjälper dig gärna
Ring 0243-25 50 10 välj försäljning

eller mejla info@wipomatic.nuVi firar 30 år i år!
Kan vara fördel att komma 
ihåg koden när du beställer;
ÅK201501MO

många biltillverkare erbjuder idag backkamera 
som standard eller tillval. det som kan tyckas 
vara lyxigt är inte bara en fråga om komfort utan 
också om säkerhet – ett extra öga bakom bilen 
kan till och med rädda liv. bilar som saknar back-
kamera kan i efterhand få utrustningen som finns 
i alla prisklasser.

tEXt: STAFFAN SWeDeNBOrG

För MåNGA är BACKNING bland det svåraste när det 
gäller bilkörning. Än värre är det kanske att backa så 
nära intill ett släp så det bara är att sänka draghand-
sken över dragkulan. Bra bakåtsikt är alltså ett måste 
samtidigt som det är en säkerhetsfråga då ett flertal 
personer om året omkommer i just backningsolyckor.

Ofta är det designen på bilen som gör det svårt för 
föraren att ha en bra bakåtsikt. Många biltillverkare 
har numera backkamera som standard på vissa mo-
deller och versioner medan andra tillverkare har det 
som tillval – bara ett fåtal har det inte alls. För att höja 
säkerheten vill Trafikverket nu också ha backvarnings-
system på alla nytillverkade bilar.

Finns inte backkamera så kan man lätt installera en 
sådan då flera av dessa är trådlösa. Fördelen med de 
trådlösa systemen är att de är lätta att flytta mellan 
olika bilar. Då signalen från kameran bak till skärmen 
sänds med 2,4 GHz får man dock räkna med en del 
störningar. De så kallade trådbundna systemen har 
bättre bildkvalité. 

DeT FINNS Två TyPer av kamera som båda har vid-
vinkellins. En som man sätter fast bakom registre-
ringsskylten och en som ska sitta som en liten holk 
uppe vid takkanten och är då vinklad nedåt. Vilken 
kameratyp det än är så måste den ha ström och det 
tar man vanligast via sladdragning från backljuset el-
ler skyltbelysningen. Fördelen med att ha kameran 

backa lättare med kamera

En vidvinkelkamera i anslutning till bakre num-
merplåten ...

... och en monitor på instrumentpanelen, anslu-
ten antingen trådlöst eller via sladd ...

... och vips blir varje backmanöver betydligt lätt-
tare än den var förut.

kopplad till backljuset är att den bara är på när man 
lägger i backen. 

Även bildskärmen måste ha ström och vanligast är 
att man tar den från cigarettändaruttaget i kupén. Ska 
det vara en stor eller liten skärm? Man ser bättre på 
en 7 till 10-tumsskärm men den har också sina nack-
delar då den kanske är svår att placera och kan vara 
stöldbegärlig då den är synbar. En mindre skärm på 
3,5 tum kan man till exempel sätta fast på solskyddets 
insida vilket gör att man får fälla ned solskyddet när 
man ska titta på skärmen.

Lätta att montera säger alla leverantörer om sina 
egna backkamerautrustningar. Vi tog tag i Julas back-
kamera som även finns med här i vår listning. Tillver-
kare är MarQuant och utöver att den har en massa 
finesser så är priset riktigt bra – 799 kronor. 

Två OLIKA MONTerINGSSäTT finns att välja på. Ett 
svårt och ett lätt. Det svåra är om backkameran ska 
vara fast monterad. Då krävs lite joxande med kabel-
dragning varför vi väljer den enkla vägen och ansluter 
monitorn till bilens cigguttag. Sedan är det bara att 
hitta en lämplig plats för fästena för monitorn på in-
strumentpanelen. 

Lite mer struligt var det att montera backkameran 
ovanför nummerskylten. Först gjordes bilen ström-
lös genom att ta bort en batterikabel. Sedan lossades 
regplåten och vi drog in kamerans nätkablar genom 
de hål som redan fanns där. Därefter lokaliserades den 
strömkabel som går till backljuset och som så att säga 
tänder backlampan när backväxeln läggs i. Slutligen 
var det bara att koppla på bilens ström, montera till-
baka nummerplåten och justera kameravinkeln för 
bästa bild. Klart!

Till sist så ska man inte helt förlita sig till backka-
meran när man backar då bilden jag ser på monitorn 
visar ett annat avstånd än i verkligheten då kameran 
ovanför regplåten som sagt har en vidvinkellins.  
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det finns ett omfattande utbud av back-
kameror på den svenska marknaden. 
prislapparna varierar kraftigt – från 
mindre än 800 kronor till över 7 000. här 
är några av produkterna som saluförs.

Awimex har ett brett sortiment av backspegelmonitorer 

och ett stort urval av kameror. Bromsljus med integre-

rad kamera finns också. Företaget säljer även VEBA-

system som är billigare produkter. AxION Crv 5605 är 

en 5,6 tums LCD färgmonitor med två kameraingångar. 

Pris för kameraset dvs kamera (Axion DBC 114073) och 

monitor 5 900 kronor.

AxION DBC 1140 73 är en liten, 

kompakt och robust CCD-kamera 

med mycket bra lins och som visar 

110 graders vidvinkel.

BILTeMA 43-167 är en av två nyheter vad gäller back-

kamera från Biltema. Lämplig för bil, transportbil, 

husbil och husvagn eller till och med för övervakning 

i hemmet. Med 4,3 tums högupplöst monitor, möjlig-

het till hjälplinjer för avståndsbedömning och vänd-

bar bild. Trådlös överföring med upp till 100 meters 

räckvidd. Vattentät vidvinkelkamera med inbyggd 

sändare som monteras bakom bilens registrerings-

skylt. Automatisk ljusförstärkning med IR-ljus. 

Monitorn monteras med sugkopp. Strömkabel med 

adapter för cigarettplugg. Pris: 999 kronor.

jULAS BACKKAMerA har många funktioner. Förutom att fungera som trådlös back-

kamera har LCD-skärmen på 3,5 tum mini-USB-ingång för till exempel filmvisning. AV- 

och hörlursuttag för att koppla bild och ljud till andra källor. Kameran är gjord i en vat-

tenavstötande konstruktion med 80° vertikalt synfält, 110° horisontellt. CMOS-sensor 

på kameran samt nattvy när det är mörkt. Fungerar på avstånd upp till cirka 9 meter. 

Systemet är operativt från -20 °C till +50 °C. Levereras komplett med bland annat mo-

nitor, kamera på fästanordning, strömkabel med cigarettplugganslutning, AV-kabel, 

tillbehör för montering med mera. Pris: 799 kronor.

Färg-cylinderkameran CAM 29BK FråN WAeCO monteras i 

bromsljuskonsolen och har hög ljuskänslighet. Vidvinkelobjektiv 

med stor bildvinkel (150° diagonalt) och vattentät. Monterings-

konsol ingår. Pris: 2 695 kronor.

bättre bakåtsikt för 800 kr – eller 7 000 kr
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PerFeCTvIeW rvS560 från 

Waeco är ett backvideosystem 

för större skåpbil eller famil-

jebuss med 4,8 tums LCD-

monitor, färg-cylinderkamera 

och bromsljuskonsol. Snabb 

och enkel att montera och 

enkel att ta bort tack vare 

Easylinkfäste. Bra bildkvalitet 

även vid låga temperaturer. 

USB-laddning. Kan aktiveras 

automatiskt eller manuellt. Automatisk omkoppling 

mellan dag/nattläge. Funktion för normal eller speglad 

bild. Tre kameraingångar som kan styras separat. Bild-

inställning för varje kamera kan lagras. Högtalare och 

med USB-anslutning för uppladdning av till exempel 

MP3-spelare. LED-bakgrundsbelysning.

Pris: 4 895 kronor.

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

BILTeMA 43-169 är en trådlös digital backkamera med två vattentäta 

vidvinkelkameror vilket gör den lämplig för bilen, husbilen, husvag-

nen eller hästtransporten. Med split screen-funktion kan man koppla 

att ena kameran övervakar inuti släpet och den andra bakom släpet. 

7-tums högupplöst monitor, ljus- och kontrastinställning, backlinjer 

för avståndsbedömning och vändbar bild. Trådlös överföring med upp 

till 100 meters räckvidd. Automatisk ljusförstärkning med IR-ljus. 

Smart flexibel montering på instrumentbräda eller på solskydd/nack-

skydd med en enkel installation. Strömkabel med adapter för cigarett-

plugg medföljer. Pris: 1 799 kronor.

CLAS OHLSON har en liten och smidig trådlös eller trådbunden back-

kamera. Som på de andra trådlösa systemen har den 2,4 GHz överfö-

ring av kamerabilden till medföljande 3,6-tums LCD-skärm. Räckvid-

den är inte så lång utan cirka 8 till 16 meter som mest. Kamerafäste 

för montering bakom registreringsskylten ingår. Strömförsörjning för 

kameran via backljus för att då automatiskt aktiveras när man backar 

eller via skyltbelysningen för kontinuerlig drift. Levereras med kame-

rafäste, sugproppsfäste för LCD-skärmen, strömkablar, monterings-

tillbehör samt videokabel om trådbunden installation önskas. Drivs 

med 12/24 V. Pris: 999 kronor.

WAeCOS rvS580 är det populäraste systemet för familje-

bussen. Femtums backvideosystem med mycket kompakt 

färgkamera som också har ett motordrivet linsskydd. 

Hela 145º vidvinkel som ger bredd i bilden samt separata 

IR-lysdioder för bästa nattsikt. Monitorn är utrustad med 

Easylink snabbfäste. Belysta manöverknappar i moni-

torns ovankant. Pris: 7 695 kronor.

bättre bakåtsikt för 800 kr – eller 7 000 kr
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antalet körkort som återkallas som en följd av rattfylleri 
minskade under förra året. en orsak är att den som åker 
fast för rattfylleri, nu kan välja att installera ett alkolås i 
bilen och på så sätt få behålla körkortet.

tEXt: MArI HAGLUND

UNDer 2014 återkallades 6 438 körkort under punkten rattfyl-
leri, grovt rattfylleri samt grov vårdslöshet i trafik. Det är en 
minskning från år 2013 då siffran var 7 396 stycken. 

Anders Hedåberg är processansvarig på Transportstyrelsen. 
Han tror att en orsak till minskningen är att personer som åker 
fast för rattfylleri kan välja att installera alkolås i sina bilar, för 
att få behålla körkortet. 

– Att den möjligheten nu finns är en trolig förklaring, säger 
Anders Hedåberg.

År 2012 infördes det nuvarande systemet med alkolås. Det 
året beviljade Transportstyrelsen 1 517 personer som tagits för 
rattfylleri, att sätta in alkolås i sina bilar och på så vis behålla 
körkortet. Den siffran hade 2013 ökat till 2 088. Under förra 
året var det 1 908 personer. 

Färre rattfyllerister miste körkortet

Förra året återkallades 34 352 körkort i sverige. det är en 
minskning från år 2013. 

tEXt: MArI HAGLUND

UNDer 2013 återkallades 39 639 körkort, vilket är ovanligt 
många. Orsaken är att Transportstyrelsen gjorde en kraftinsats 
för att göra klart gamla oavslutade ärenden. 

– Det är först nu vi är i balans och hinner igenom alla ut-
redningar. Nu ligger vi på ett högre antal återkallade körkort 
än när länsstyrelsen hanterade det, säger Anders Hedåberg, pro-
cessansvarig på Transportstyrelsen och poängterar: 

– Men det är inget självändamål för oss att återkalla så 
många körkort som möjligt. Det viktigaste är trafiksäkerheten. 

År 2010 tog Transportstyrelsen över uppdraget från läns-
styrelserna att återkalla körkort. År 2009 återkallades 32 796 
körkort i Sverige, året därpå var siffran 18 565 stycken. Orsa-
ken var att Transportstyrelsen drabbades av enorma bekymmer.

– vI HADe jäTTeSTOrA problem, vilket är välkänt. Både tek-
nikmässigt, samt själva övertagandet, under vilka former det 
skedde och hur snabbt det gick. Det påverkade vår möjlighet 
att genomföra de utredningar vi skulle göra.

Transportstyrelsen ser allvarligt på det inträffade. 
– De utredningar som har gjorts visar att övertagandet från 

länsstyrelserna borde ha sträckt sig över en längre övergångs-
period, säger Anders Hedåberg. 

fler fick behålla 
körkortet 2014

Att säga säkert vad det beror på att antalet rattfyllerister som 
mister körkortet minskar från ett år till ett annat tror Anders 
Hedåberg är svårt. 

– Det kan nog finnas flera olika förklaringar. Alkobommar 
i hamnarna har nog avskräckt några och kampanjer i skolorna 
kan nog ha haft viss effekt, säger han.

Transportstyrelsen är helt beroende av polisens arbete när 
det gäller att upptäcka onyktra förare. 

– Vi är helt beroende av polisens kontroller, hur många ratt-
fyllerister de tar fast, säger Anders Hedåberg.

2011 SKärPTeS lagen så att läkare fick utökade skyldigheter 
att anmäla patienter som av medicinska skäl är olämpliga att 
ha körkort. Detta har gjort att antalet körkort som återkallas på 
grund av medicinska skäl har ökat under de senaste åren. En 
vanlig orsak till att patienterna blir av med körkortet är att de 
har missbruksproblem. 

– Det kan vara en annan möjlig orsak till att antalet kör-
kort som återkallas på grund av rattfylleri minskar. Genom att 
de personerna då aldrig kommer ut i trafiken, säger Anders 
Hedåberg. 

      2013  2014

c Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. 7 396  6 438

c Smitning.        404     321

c Flera mindre överträdelser.       767                       747

c En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning.                  21 721                  18 240

c Opålitlighet i nykterhetshänseende. (Missbruksproblem) 1 786                    1 694

c Allmän brottslighet.       459     451

c Medicinska skäl.     4 482  4 014

c Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.  4 381   4 075

Totalt                                        39 639                   34 352

      (Källa: Transportstyrelsen)

i

Anders hedåberg, 
transportstyrelsen.

Rattfylleri och missbruksproblem är två stora or-
saker till att körkort återkallas. men fortkörning är 
fortfarande den överlägset vanligatse anledningen.

Foto: carl johan erikson

Lite mer om: Antal återkallade körkort per återkallelsegrund
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starten har gått!
på årets mc-mässa visades ovanligt många 
hojnyheter upp för en entusiastisk publik i 
stockholm. motorföraren letar trender och  
innovationer på årets största hojhändelse. 

tEXt: BjörN MAGNUSSON

foto: jOACHIM CrUUS 

Då OCH Då HörDeS ett ilsket vrål från Kawasakis 
monter – ljudet av 310 kompressormatade hästar. 
En nöjd Johan Lyckman från Kawasaki Sverige 
kunde på avstånd betrakta skaran som hela tiden 
flockades runt nya H2R.

– Vi får ett enda exemplar av hojen till oss. Det 
svenska priset är satt till 455 000 kronor. Men då 
ingår däckvärmare och ett depåstöd.

Hos Yamaha, ett märke som satsat hårt på nya 
modeller de senaste åren var det mest intresse kring 
MT-09 Tracer. En sporttourer försedd med en tre-

cylindrig motor på 115 hästkrafter. Det som gör 
hojen extra intressant är den aggressiva prissätt-
ningen, 93 900 kronor. 

Ett annat märke som lockade var Indian, ett anrikt 
amerikansk märke som gjorde comeback i fjol. I år 
har de en nyhet i form av Scout, en powerglidare 
med över 100 hästar i motorn. Också italienska Du-
cati hade bra ruljans i sin monter med sin helt nya 
Scrambler. En maskin med starka retroinfluenser.

I år möttes publiken inte bara av motorcyklar 
utan även snöskotrar, ATV:er, jetskis och elcyklar. 
Mc-biten kompletterades nämligen med tillver-
karnas powersportsortiment. Detta i kombination 
med att Stockholm Lifestyle Motor Show med en 
hel räcka nybilar och Bilar som jobbar med smarta 
påbyggnadslösningar hölls samtidigt gjorde att det 
fanns något för alla. 

Mässan handlar så klart inte bara om nya mo-
torcyklar, en hel del av ytan fylldes också av efter-

marknadsprylar och nya läckra kläder och hjälmar. 
Vi fick en pratstund med Fredrik Hedeås från gros-
sistföretaget Vartex om vad som gäller 2015.

– Vi känner av retrotrenden. Det säljs en hel del 
mc-jeans och jackor med vintagelook. På hjälmsidan 
märker vi att kunderna frågar efter lite mer vågade 
designer, det är inte bara svarta krukor som gäller.

eN MäSSA är INTe KOMPLeTT utan en fartfylld 
show. Och en häftigare upplevelse än att se två vild-
hjärnor snurra runt inuti en trätunna med över 90 år 
gamla hojar som spottar och fräser är svårt att tänka 
sig. Publiken verkade gilla vad de såg för i slutet av 
showen regnade pengar över de två dödsryttarna.

När mässan slog igen sina portar på söndagskväl-
len var det en nöjd bransch som packade ihop. I 
montern bredvid hörde vi en röst som sa:

– Vad skönt, nu är det inte så långt kvar tills vi 
kan plocka ut våra hojar igen.

Ducati Scrambler

precis som i allting annat går det mode även i motorcykelvärlden. 
just nu är retro- och scramblermaskiner heta. Ducatis bidrag 
på 800 kubik heter just scrambler och kostar 84 900 kronor. här 
provsitts maskinen av jon stjärnström från stockholm.

Dödsryttare

Det krävs mod och 
kanske en gnutta 
dumdristighet för att 
sätta sig på en över 90 
år gammal motorcykel 
och sedan köra runt, 
runt i en trätunna. 
Ljudet, doften och 
känslan är otrolig när 
förarna susar förbi i 
närmare 70 knutar.

mC-mässan 2015 blev rena folkfesten
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KTM 1290 Super Adventure

patrick Dallos från malmö fastnade 
för nya äventyrshojen ktm 1290 super 
Adventure.

– jag körde sporthoj förut men nu 
har jag mognat och vill ha en maskin att 
resa med, säger han.

Svart caféracer

johan tengnér på triumph har kittat 
upp en scrambler med diverse tillbehör 
och gjort den mer offroadmässig.

– hojen är en replica på den maskin 
som David beckham körde genom syd-
amerika i fjol, säger han. 

I trygga händer

LE
N

N
A
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D
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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

Namnlöst-1   1 2014-02-17   15.57

Svensk elhoj

Anders teo har 
tillsammans med 
svenska specialisten 
isR byggt en exklusiv 
svensk elmotorcykel 
försedd med navstyr-
ning. 

– jag ville skapa 
något unikt och exklu-
sivt. motorn ger hela 
330 newtonmeter och 
nästan 130 hästkraf-
ter. målet har varit att 
hojen ska väga och 
ha prestanda som en 
motsvarande bensin-
driven maskin, säger 
Anders.

Kawasaki H2R

värst på mässan i år var kawasaki h2R, en tusenkubiksmaskin försedd med kom-
pressor. hojen är enbart gjord för bankörning och levererar tokiga 310 hästkrafter. 
Ekipaget finns även i ett snällare utförande för gata med ”bara” 200 hästkrafter. 
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tEXt: BjörN MAGNUSSON

foto: jOACHIM CrUUS, MATTIAS LArSSON

KTM:ens 75-graderstwin morrar ivrigt mellan 
benen och ett enkelt drag med högerhanden 
senare och framhjulet går till väders. Har vi 

fått fel maskin från österrikarna – har de skickat en 
sporthoj? Adventure R är en härligt körglad maskin 
bestyckad med den klart starkaste motorn i det här 
gänget. KTM anger 150 hästar och 128 av dem har 
letat sig ner till bakdäcket när vi bänkkör. 

Till skillnad mot de två andra maskinerna i testet 
har det dock inte hänt så mycket med modellen 
det senaste året. Det enda är att MSC, Motorcycle 
Stability Control, numera följer med som standard. 
Fast det är å andra sidan en ganska stor sak, för det 
här är världens första abs-system som funkar fullt ut 
även vid hård kurvtagning. En potentiell livräddare 
helt enkelt.

BeTyDLIGT Mer har det hänt i den tyska ringhörnan. 
Paradnumret är BMW:s nya vätskekylda boxermotor, 
som i det här Adventureutförandet är bestyckad med 
större svängmassa och en extra ryckutjämnare i kar-
danen. Toppeffekten är dock densamma som i vanliga 
GS, 125 hästar. Av dem är 107 kvar på bakhjulet när 
vi bänkkör.

Det finns fler saker som skiljer ut Adventure mot 
vanliga GS. Ett exempel är den rymliga 30-literstan-
ken, ett annat är den längre fjädringsvägen som gör 
att sadelhöjden också är snäppet höger. Vi hittar också 
en större ruta, rejäla motorbågar och centralstöd. I 

standardutförande går Adventure loss på 159 900 kro-
nor, vårt fullmatade exemplar landar norr om 200-tu-
senstrecket.

yAMAHA SUPer TéNéré debuterade redan 1989. 
Men årets modell har väldigt lite gemensamt med ur-
sprungsmaskinen, möjligen med undantag för att båda 
är försedda med en parallelltwin. Vi mäter just över 
100 hästkrafter på bakhjulet. Yamaha uppger också att 
de har jobbat hårt på att få ner vibrationerna från den 
1 199 kubik stora twinnen. Tidigare var det här lite av 
modellens akilleshäl och de satte in i farter över 120 
km/h.

Yamaha har uppdaterat instrumenteringen och 
försesett maskinen med farthållare, justerbar ruta, 
centralstöd, värmehandtag och elektroniskt justerbar 
fjädring. Abs och traction control hade man sedan 
tidigare.

Yamahan är snäppet högre växlad än de två andra 
maskinerna. Och har lite sämre vrid i mellanregistret 
så när det vankas omkörning på högsta växeln blir 
Ténérén akterseglad av både BMW:n och KTM:n.

Vibrationerna har man dock fått bukt med, nu går 
motor lugnt och det är först uppåt 140 km/h som 
lätta vibrationer börjat leta sig ut från motorn. Inget 
störande. 

Vi stannar för hojbyte.

– HerrejöSSeS vILKeN motor KTM:n har, kraften 
finns alltid där, det är bara att krana ur så mycket man 
vill ha, säger en upprymd Rickard Österberg.

– Men jag saknar handtagsvärme och rutan skyddar 
inte speciellt bra, trots att den är justerbar.

Vi utforskar varje hojs menyer en stund och 
konstarar ganska snabbt att BMW:n är enklast att ha 
och göra med. Här finns flera ”direktknappar” från 
styret, bland annat för fjädrings- och abs-inställningar. 
Krångligast upplever vi KTM:s menyer. 

BMW har den mest avancerade fjädringen i gänget, 
den är nämligen dynamisk, det vill säga den anpas-
sar sig till underlaget och ställer om sig automatiskt 

Vi testar äventyrshojarna BMW R 1200GS Adventure, 
KTM 1190 Adventure R, Yamaha XT 1200Z Super Ténéré

maxade
multikonstnärer
trenden med äventyrshojar är fort-
satt stark – maskiner som är redo att 
ta sin förare till världens ände och 
tillbaka. motorföraren har i samar-
bete med allt om mc testat tre av de 
största och starkaste maskinerna i 
den här kategorin.



c

025.jämföRtEst

under färd. Detta gäller dock endast dämpningen, inte 
förspänningen.

Yamahan kommer numera standardutrustad med 
elektroniskt justerbar fjädring. Men den är inte semi-
aktiv. KTM:n får justeras på konventionellt vis med 
vred.

På BrOMSSIDAN är samtliga ekipage välutrustade, bå-
de KTM och BMW har radiellt monterade 4-kolvsok 
medan Yamahan fått klara sig med konventionella ok. 
Bäst känsla och effektivitet har österrikaren, säkerligen 
hjälpt en hel del av ekipagets lägre vikt – KTM:n är 
runt 30 kilo lättare än konkurrenterna. Och så har 
den MSC. Det här är vår första kontakt med systemet. 
Och vi är mycket imponerade. Det tillåter inbroms-
ningar i kurvor utan att hojen reser sig och fortsätter 
i tangentens riktning. Nu hoppas vi att det här dyker 
upp hos fler tillverkare, för det är helt klart en säker-
hetshöjare.

BMW:n kvalar in på en god andraplats i bromsron-
den medan Yamahans bromsar är lite för svampiga för 
att få toppbetyg. 

Dags för lunch – självklart blir det prat om hojarna 
mellan tuggorna.

Joachim sveper äppeldrycken i det halvfulla glaset 
och tar till orda.

– Det är stor skillnad mellan Yamahans två olika 
körlägen, Sport och Touring. Men inget av dem är 
helt perfekt, jag hade velat ha ett mellanläge.

Själv sitter jag och funderar på om BMW:n verk-
ligen är värd 50 000 kronor mer än konkurrenterna. 
Visst har den en fantastisk armada av tillbehör men 
man får en hel del bensin för 50 ”lappar”.

eFTer LUNCHeN DrAr vi ut på små grusvägar. Här 
försvinner Rickard på KTM:en i ett dammoln. Ma-
skinens traction control fungerar mycket bra och 
maskinen känns välbalanserad. Det i kombination med 
en vild motor ger den ett försprång gentemot kon-
kurrenterna. 

Efter en stunds sladdande letar vi oss ut på det stör-
re vägnätet. Det är trots allt här som den här typen av 
maskiner kommer lägga majoriteten av sina mil. Och 
här är det en maskin som glänser lite extra och det är 
GS Adventure. Sittställningen är bekväm, sadeln bäst 
stoppad och rutan mest skyddande i det här gänget. 
Motorn är vridstark och det krävs sällan nedväxlingar 
vid omkörningar.

Men Yamahans farthållare är snäppet mer sofistike-
rad. Och KTM:en briljerar så snart vägen börjar kurva 
till sig. Men det tyska åket är en klar komfortkung. 
Det är också den hoj som huserar en passagerare bäst.

Det är en jämn match men det blir till slut BMW:n 
som tar hem totalvinsten. Tysken är varken snab-
bast, bäst i terrängen eller billigast, men den har en 
fantastiskt hög lägstanivå. Och så bjuder den på ut-
omordentlig komfort, vilket gör den till det ultimata 
verktyget när det vankas långtur. En värdig vinnare 
helt enkelt.
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BMW R 1200GS Adventure
4-takts luft/vätskekyld boxertwin.

DOHC, 4 vent/cyl.

1 170 cc.

101 x 73 mm.

12:5.

92 kW/125 hk vid 7 750 varv/min.

80 kW/107,3 hk vid 7 800 varv/min.

125 Nm vid 6 500 varv/min.

106,3 Nm vid 7 000 varv/min.

Insprutning.

Flerskivig våtkoppling, 6-växlad, kardan.

Rörram med motorn som bärande del.

1 510 mm.

Gaffelvinkel 24,5°, Försprång 92,7 mm.

Telelever-gaffel, 210 mm slag / mo-

nodämpare med full justering, 22 mm 

slag.

Dubbla 305 mm skivor med radiellt 

monterade 4-kolvsok / enkel 276 mm 

skiva, 2-kolvsok, urkopplingsbar abs, 

delintegral.

120/70-19 / 170/60-17.

260 kg.

890/910 mm.

30 liter.

0,69 liter/mil.

Grön, blå eller vit.

2 år.

159 900 kr.

BMW Sverige AB, 

www.bmw-motorrad.se
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12,00 sek

185,6 km/h

3,76 sek

8,28 sek

4,80 sek

Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
Vätskekyld 4-takts parallelltwin.

DOHC, 4 vent/cyl.

1 199 cc.

98 x 79,5 mm.

11:1.

82,4 kW/112 hk vid 7 250 varv/min.

74,7 kW/100,2 hk vid 7 400 varv/min.

117 Nm vid 6 000 varv/min.

106,2 Nm vid 5 900 varv/min. 

Insprutning.

Våt flerskivig hydraulkoppling, 6-växlad, 

kardan.

Stålrörskonstruktion.

1 540 mm.

Gaffelvinkel 28°, Försprång 125 mm.

43 mm inverterad gaffel, fullt justerbar, 

190 mm slag / monodämpare med full 

justering, 190 mm slag.

Dubbla  310 mm skivor, 4-kolvsok / enkel 

282 mm skiva, 2-kolvsok, kopplade brom-

sar, abs.

110/80-19 / 150/70-17.

265 kg.

845-870 mm.

23 liter.

0,63 liter/mil.

Blå eller grå.

5 år.

144 900 kr.

Yamaha Motor Scandinavia AB,

www.yamaha-motor.se
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12,15 sek

173,4 km/h

3,73 sek

9,38 sek

5,63 sek

KTM 1190 Adventure R
Vätskekyld 4-takts 75-graders V-twin.

DOHC, 4 vent/cyl.

1 195 cc.

105 x 69 mm.

12,5:1.

110 kW/150 hk vid 9 500 varv/min.

95,5 kW/128,1 hk vid 9 500 varv/min.

125 Nm vid 7 500 varv/min.

108,5 Nm vid 7 800 varv/min.

Insprutning.

Flerskivig våtkoppling, 6-växlad, kedja.

Stålrörskonstruktion.

1 580 mm.

Gaffelvinkel 26°, Försprång 108 mm.

48 mm inverterad gaffel, fullt justerbar, 

220 mm slag / monodämpare, fullt jus-

terbar, 220 mm slag.

Dubbla 320 mm skivor med radialmon-

terade 4-kolvsok / enkel 267 mm skiva, 

2-kolvsok, kopplad abs.

90/90-21 / 150/70-18.

217 kg (torr).

890 mm.

23 liter.

0,66 liter/mil.

Vit/svart/orange.

2 år.

145 900 kr.

KTM Scandinavia,

www.ktm.se
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11,10 sek

200,0 km/h

3,33 sek

6,69 sek

4,78 sek

Motortyp: 

ventilsystem: 

Cylindervolym: 

Borr x slag: 

Kompression: 

Angiven effekt: 

Uppmätt effekt: 

Angivet vridmoment: 

Uppmätt vridmoment:

Bränslesystem: 

Transmission: 

ram: 

Hjulbas: 

Styrgeometri: 

Fjädring f/b:

 

Bromsar f/b:

Däck f/b: 

Körklar vikt: 

Sitthöjd: 

Tankrymd: 

Bensinförbrukning: 

Färger: 

Garanti: 

Pris: 

Generalagent: 

Snabbguide
Motor: 

Chassi: 

Bromsar: 

Komfort: 

 

Prestanda
0–402 meter, tid:

Slutfart: 

0–100 km/h: 

0–160 km/h: 

70–120 km/h (högsta växel): 



027.jämföRtEst

ÖPPETTIDER: Långfredagen-påskdagen kl. 10-18, annandagen kl. 10-16
ENTRÉPRISER: Vuxen (fr. 16 år) fre, lör, sön 260:-/dag, mån 200:- 

Ungdom (8-15 år) fre, lör, sön 160:-/dag, mån 100:- Barn under 8 år gratis

 Jönköping

Påskhelgen 3–6 april 2015

Christoffer Israelssons 
effektstinna och mycket fi na Volvo 242 
fi nns att beskåda i Volvo 240-montern. 
Passa på att syna den medan den står still!

Jimmy Olsson är känd från svenska 
extremsportgruppen ”Rackartygarna”. 

På utomhusarenan visar han prov 
på galenskaper med sin Trial.

Arrangeras av: I samarbete med:

WWW.CUSTOMMOTORSHOW.SE

Skandinaviens största 
bil- och mc-show för 

entusiastfordon!

Performance

Rackartygarna

entusiastfordon!

”Rivision”
J.F Launier från Kanada har 
lagt över 20.000 timmar på sin 
Buick Riviera -64. ”Rivision” vann det prestiegefyllda Ridler Award 2014 på 
Detroit Motor Show och nu kommer JF Kustoms superbygge till Elmia i påsk.

Mitt val

joachim Cruus,

äventyrsfotograf:

– Jag gillar att dra ut på tur med 

mina motorcyklar. Så komfort och 

en god lastförmåga är viktigt för 

mig. Och då är det en hoj i det här 

gänget som står ut, jag väljer BMW 

R 1200GS Adventure.

Björn Magnusson,

äventyrsskribent:

– Det är inget snack om saken, 

det här är tre grymt kompetenta 

hojar. Den som passar mig bäst 

är Yamahan, som plockar poäng 

på vettigt pris, härlig transmis-

sion och lagomapproach. Den här 

hojen skulle jag kunna tänka mig 

att leva med.

rickard österberg,

äventyrsmekaniker:

– Det är tre mycket kompetenta 

motorcyklar som klarar av det 

mesta, allt från grusväg till snabb 

motorvägskörning. Men för mig 

finns det en hoj som sticker ut 

lite extra och som är mest kör-

glad i gänget. Mitt val är KTM 

1190 Adventure R.
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alkobom populär på sm-veckan
mhF bergslagen fanns på plats under sm-veck-
an i örebro. många av besökarna ville testa att 
blåsa i den mobila alkobommen och var positivt 
inställda till idén. 

– vi har blivit mycket väl mottagna. det är bra 
att vi är ute och syns, säger iréne thelin i mhF 
bergslagen.

tEXt & foto: MArI HAGLUND

SM-veCKAN I öreBrO ägde rum under den sista 
veckan i januari. Huvudattraktionen var skid-
SM i Ånnaboda, men det tävlades också i många 
andra sporter som bowling, cykeltr ial och ral-
lysprint. 

MHF Bergslagen fanns på onsdagen på plats i 
Ånnaboda, på torsdagen på Våghustorget i Örebro i 
SM-byn och på fredagen i Conventum Arena. Un-
gefär tio aktiva från MHF Bergslagen deltog. 

Cirka 5 000 åskådare kom för att titta på ral-
lysprint, bilorientering och stadioncross (en variant 
av skotercross) på Örebrotravet när MHF Bergslagen 
fanns på plats. Besökarna kunde testa den mobila 
alkobommen, ta på sig promilleglasögonen och ta 
del av informationsmaterial om MHF:s hjärtefrågor. 

– Vi har verkligen satsat på den här veckan, säger 
Iréne Thelin, aktiv i MHF Bergslagen. 

eN NyHeT SOM MHF Bergslagen lanserade under 
SM-veckan var att den som vill stödja MHF:s arbete 
nu kan lämna en gåva via sms. Gåvogivaren kan välja 
att skänka 50 eller 100 kronor.  

– Vi har testat det här under veckan. Nu hoppas 
vi att människor som tycker att MHF:s arbete är 
viktigt ska använda den här tjänsten och stödja oss, 
säger Mats Sjöö. 

Den aktivitet som flest besökare var nyfikna på 
var den mobila alkobommen. Kurt Thelin från 

MHF Bergslagen instruerade besökarna om hur den 
ska användas.

– Det är viktigt att vi är ute och visar den här. 
Folk är mycket positiva till alkobommarna, säger 
han.

BeSöKAreN ALvAr BerG från Östhammar provade 
att blåsa. Han tycker att alkobommarna är en god idé. 

– Fantastiskt, jag gillar tanken. Det är bra att det 
görs något för att hålla rattfylleristerna borta från 
vägen, säger Alvar Berg. 

Ronny Wiking är kris- och säkerhetsansvarig för 
SM-veckan och är säkerhetsansvarig på fotbollsklub-
ben Örebro SK. Han tycker att alkobommarna är 
ett intressant initiativ som skulle kunna användas vid 
idrottsevenemang som ett sätt att förebygga arenavåld.

– Kul grej, jag vet att det är tal om att använda 
alkobommar på försök på en fotbollsarena i Stock-
holm. Det bli spännande att se hur det skulle kunna 
fungera i praktiken, säger han. 

eTT ANNAT exeMPeL på vad alkobommar skulle 
kunna användas till fick Mats Sjöö av en person som 
är aktiv i en båtklubb i Örebro län.

– Han berättade att i deras båtklubb hade de på 
ett möte veckan innan diskuterat om de skulle kun-
na sätta upp en alkobom i samband med fester på 
sommaren, säger han.

Båtklubben tänkte använda det som ett sätt att 
kontrollera att festdeltagarna var nyktra innan de sät-
ter sig i en bil och åker iväg. 

Mats Sjöö tycket att det är glädjande att det finns 
ett intresse för alkobommarna. 

– Jag ser det som oerhört positivt att det finns ett 
intresse för det här. Det visar att det finns många 
olika användningsområden för alkobommarna som 
exempelvis vid idrottsanläggningar, i småbåtshamnar 
och vid flygplatser. 

Lite mer om: Motorsport på SM-veckan
i

c Stadioncross. Sporten är en variant av skotercross. 

Den största skillnaden är att banan är betydligt kor-

tare och mer extrem. Kännetecken för stadioncross 

är korta och intensiva heat med höga och extrema 

hopp. Alla förare kör tre kvalheat på cirka fem minu-

ter. I finalen möts de tio bästa förarna. 

c rallysprint. Herrar och damer tävlar på lika 

villkor. Sprint-SM avgörs över en sträcka som körs 

flera gånger och den som sammanlagt snabbast i de 

två finalheaten blir svensk mästare. Före tävlingen 

rekognoserar förare och kartläsare tävlingsbanan 

och skriver noter om vägens karaktär som sedan 

kartläsaren ger föraren under tävlingen. 

 

c Bilorientering. I bilorientering är kartläsarens 

skicklighet av stor betydelse. Sporten bjuder på 

stor variation i miljö, ena stunden letar deltagarna 

kontroller längs glest trafikerade landsvägar och på 

nästa sträcka kör de på ett övergivet industriområde. 

stadioncrossen lockade många åskådare till örebrotravet. ungefär 5 000 personer fanns i publiken den lärdag när motorföraren fanns på plats. 

pelle Wilén var snabbast tvåhjulsdrivna bil i båda kva-
len i rallysprint. men den regerande vintersprintmäs-
taren tvingades bryta tävlingen på grund av en trasig 
drivknut.
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alkobom populär på sm-veckan

Var tvättar du ditt förtält?

Vi översänder färdigsäck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

VI KAN HELT ENKELT LITE MER

AUKTORISERADE VERKSTÄDER

www.lagerstedtsfamiljen.se

Södermalm - Haninge - Tyresö - Skarpnäck

stadioncrossen lockade många åskådare till örebrotravet. ungefär 5 000 personer fanns i publiken den lärdag när motorföraren fanns på plats. 

besökarna jonthe Ehn och jack Ernstson testa-
de att blåsa i alkobommen, som de tycker är en 
smart lösning. kurt thelin från mhf bergslagen 
instruerade. 
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bakom sig många 
hundra gröna mil ...

... med pampas

sTOrsLagET. från bella vistas terass har man en panoramavy över pampas väldiga slättland.
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c

varför inte bli en gaucho un-
der några dagar. på pampas 
slättland, nära buenos ai-
res, lever och frodas den ar-
gentinska cowboykulturen. 
För den äventyrlige väntar 
vild ridning i klassiskt evert 
taube-land.

tEXt & foto: CeNNeTH SPArBy

ridäventyret i Argentina börjar 
i Buenos Aires, den bullrande 
och intensiva huvudstaden som 

sägs vara Sydamerikas motsvarighet till 
Paris. En metropol med tre miljoner 
invånare och 48 stadsdelar, där tangon 
och gatumusiken flödar. Visst hinner 
man med en hel del under två hela 
dagar, med både sevärdheter, prisvärd 
shopping och idel goda restaurang- och 
kafébesök.

För Buenos Aires är en stad att fla-
nera genom – längs de härligt breda 
avenyerna och i de små kvarteren. 
Vandra gärna till Plaza de Mayo och 
presidentpalatset, missa heller inte kvar-
teret La Boca med sina veckade plåthus 
i grälla färger.

NjUT Av eN KAFFe på ett av utekafé-
erna i stadsdelen Recoleta, efter att ha 
besökt kyrkogården med samma namn. 
Här vilar Argentinas kända statsmän 
och författare. Nationalikonen Evita 
Peróns gravmonument drar horder av 
människor året runt.

En promenad i fashionabla Recoleta 
ger en klar känsla av ett svunnet Paris, 
där gatorna kantas av ståtliga sekelskif-

bakom sig många 
hundra gröna mil ...

... med pampas

natursköna
argentina
erbjuder 
spännande 
äventyr
till häst

sTOrsLagET. från bella vistas terass har man en panoramavy över pampas väldiga slättland.
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c teshus och palats. Små lyxhotell och ambassader 
samsas med exklusiva design- och klädbutiker.

Argentinas stolta hästtraditioner gör sig påminda 
i flera av butikerna där hästpolofantaster kan eki-
pera sig dyrt och stilmässigt. För polo – ett lagspel 
med klubba, boll och häst – är nästan lika stort 
som fotboll i det här landet.

DeT är NärA FråN Buenos Aires till estanciorna, 
de stora jordegendomarna, på Pampas, den vid-
sträckta grässlätt som täcker stora delar av centrala 
Argentina. Flera av rancherna ägnar sig fortfarande 
åt jordbruk och boskapsskötsel, medan en del fo-
kuserar helt på ridturism.

En del rancher har slottsliknande mangårdsbygg-
nader som minner om eran då de rika jordägande 
familjerna dominerade Pampas. Andra är betydligt 
enklare, men med stor charm och autencitet.

Estancia Bella Vista de Guerrero ligger nära 
bukten Samborombón vid floden Rio de la 
Plata, de trakter Evert Taube besökte i början av 
1900-talet. Han arbetade på Pampas bevattnings-
kanaler och hämtade här inspiration till flera av 
sina kända visor.

Det är härligt att rida på Pampas om morgonen, 
diktade Taube i en kärleksförklaring till den vid-
sträckta grässlätten.

Bella Vista är en slottsliknande byggnad. En oas 
mitt i det öppna landskapet, med en välansad park 
och en vildvuxen skog inpå knutarna. En bit bort 
rinner Rio Salado, vars vattenådra har kontakt 
med Rio de la Plata.

Marisa Moretti tar emot. Hon är lite av alltiallo 
på gården. Det är tidig eftermiddag och solen gas-
sar från en klarblå himmel.

Inredningen får mig att associera till gamla 

kolonialhotell med möbler i teak, jakaranda och 
rotting.

Lunchen är framdukad på terrassen. Grillat 
lantbröd med olivsalsa och lufttorkad skinka samt 
stekt forell från floden med len citronsås. Ett glas 
alkoholfri rosédryck känns helt rätt till maten.

– DeT Här är eN HöGST levande estancia, berättar 
Marisa. Vi odlar solrosor, soja och majs och kom-
binerar det med uppfödning av biffboskap.

Senare på eftermiddagen är det dags för en rid-
tur, tillsammans med Adrian Aries, en gaucho som 
redan vid två års ålder började rida med sin pappa.

Hästarna är klassiska criollo, en stabil och stark 
argentinsk ras, samt blandrasen mestizo. Och sa-
deln, täckt med fårskinn, är riktigt bekväm.

– Gauchos rider avslappnat och fokuserat på en 
och samma gång, säger Adrian och demonstrerar.

Lite mer om: 
Ridsemester
c Den svenska resear-

rangören Jambo Tours 

har resor till Argentina, 

med ridning på Pampas 

och med boende på es-

tancior. Även Pampas 

Travel har flera estancior 

i sitt program. Du kan 

även boka direkt med 

respektive estancia.

c Nära Bella Vista lig-

ger La Ensenada de Sant 

Martin, ranchen där 

Evert Taube vistades i sin 

ungdom och träffade den 

undersköna Carmencita. 

Här bor fortfarande några 

av Carmencitas barnbarn. 

c www.estanciabella-

vista.com.ar

c www.estanciavillama-

ria.com

c www.jambotours.se

c www.pampastravel.se

c För mer info om estan-

cior i Argentina, se www.

estanciasargentinas.com.

i

rIDgLäDJE. Adrian Aries och maria moretti njuter av pampas i det sällsamma aftonljuset.

gauchon och stigbygeln – en 
stilfull detalj.
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Han har ett lätt grepp kring tyglarna, och håller 
dem rätt så löst med ena handen - men ändå med 
full kontroll. Bara genom att flytta kroppstyngden 
får Adrian hästen att gå åt det håll han vill.

Vi rider ut och tar sikte mot floden. Efter bara 
ett par hundra meter är det dags för den första 
galoppen. Det känns som jag flyter fram över vid-
derna, med flyktiga dofter av både frodigt gräs och 
örter som timjan, oregano och salvia.

Adrian pekar ut både hök och falk, och nere 
vid flodbanken ser vi silverglänsande ädelfisk 
hoppa efter flugor i vattenvirvlarna.

eFTer eN TIMMeS intensiv ritt stöter vi på 
Hugo och Facundo, två av gårdens gauchor på 
väg att driva in en hjord med rödbruna kreatur. 
De är småsvettiga där de sitter i sina klassiska 
gauchosadlar med fårskinn i flera lager. Och med 

en arbetsdag på drygt tolv timmar är inte det så 
konstigt.

vI rIDer TILLBAKA till estancian i solnedgången, 
efter mer än fyra härliga timmar i sadeln – utan 
egentlig paus. Middagen på terrassen blir smått 
spektakulär, med en stjärnhimmel och månljus 
som fond.

Marisa berättar mer om gauchons ursprung och 
hänvisar till ett klassiskt citat som hänger inramat på 
väggen i matsalen: ”Polite, attentive, skillful. A firm 
friend as long as he is treated with consideration.” 
Ungefär artig, uppmärksam och skicklig. En pålitlig 
vän så länge som han behandlas hänsynsfullt.

– Gauchon är de fria viddernas man och har 
fortfarande ett romantiskt skimmer över sig. På 
många sätt en symbol för den argentinska folk-
själen.

Lite mer om: Flyga 
till Argentina

c Flyg från Sverige och 

Stockholm till Buenos Aires 

med KLM, Air France, Bri-

tish Airways eller Lufthan-

sa. Priser t/r från 9 000 kr.

i

Lite mer om: 
Vattenfall med 
världsarvsstämpel
c Många som besöker 

Argentina för första gången 

passar också på att resa till 

Iguazú nationalpark. Den 

ligger i nordöstra Argen-

tina, i gränslandet mot både 

Brasilien och Paraguay. 

Flyget från Buenos Aires tar 

mindre än två timmar. Den 

stora attraktionen är de 

världsarvsmärkta vattenfal-

len längs en tre kilometer 

lång sträcka av floden 

Iguazú.

c Vattenfallen ligger i både 

Argentina och Brasilien, 

och till följd av detta så 

har vattenfallen delats in 

i två olika nationalparker. 

Regionen bjuder på sub-

tropisk regnskog med stor 

artrikedom.

c www.iguazuturismo.

gov.ar

i

Lite mer om: Bo på estancia
c Att besöka en estancia är ett bra sätt att 

lära känna den traditionella argentinska gaucho-

kulturen och samtidigt få rida i natursköna 

omgivningar. Bokar du på egen hand arrangerar 

de flesta gårdar transporten till och från den ar-

gentinska huvudstaden.

c Två bra estancior är Bella Vista och Villa Ma-

ria, båda en knapp timmes bilresa från Buenos 

Aires flygplats.

c Villa Maria kostar från 1 300 kr per person 

i dubbelrum, och Bella Vista från 1 600 kr per 

person i dubbelrum – inklusive övernattning, 

helpension, afternoon tea och ridning i mängd.

i

rIDgLäDJE. Adrian Aries och maria moretti njuter av pampas i det sällsamma aftonljuset. rUsTIKT. bella vista är en estancia med anor.

DaNsLUsT. i buenos Aires är det tango som gäller.
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det är många saker du bör tänka på om du ska 
hyra bil i sverige eller på utlandssemestern. 
motorföraren hjälper dig att undvika de vanli-
gaste fallgroparna.

– läs på före, det är det bästa tipset, säger 
erik mattsson, juridisk rådgivare på konsu-
menteuropa. 

tEXt: MArI HAGLUND

foto: GUSTAv LILjeBerG

De FLeSTA MäNNISKOr som hör av sig till Kon-
sumenteuropa med frågor, gör det efter att de har 
varit i utlandet och hyrt bil och ett problem har 
uppkommit. 

– Många hör av sig i efterhand, när bekymret 
redan har uppstått. Det kan handla om ett ganska 
brett spektra av problem, säger Erik Mattsson.

Det vanligaste problemet som människor hör av 
sig med till Konsumenteuropa är att de har kört i en 
zon där det är förbjudet att köra bil utan specifika 
tillstånd, som exempelvis i vissa områden i Italien.

Ett av de vanligaste misstagen som människor 
gör är att de inte läser på om vad som ingår i hy-
resavtalet.

– De glömmer att kontrollera hyresavtalet och 
kör exempelvis fler mil med bilen än vad som är 
tillåtet. Eller glömmer bort att kolla vilka skador 
som fanns på bilen från början, säger Ulf Stefansson, 
jurist på Konsumentverket.

eN vIKTIG SAK att poängtera tycker Ulf Stefansson 
är att hyra bil i Sverige inte omfattas av konsu-
mentköplagen. 

– Men om en tvist uppstår mellan dig som kon-
sument och biluthyraren kan du vända dig till All-
männa reklamationsnämnden, säger han.

Vad ska du då tänka på för att undvika problem? 
Erik Mattssons bästa tips är att läsa på före.

– Gör jobbet på förhand, för att slippa göra det 
i efterhand. Läs på innan du bokar en bil och kolla 
upp bolaget och vilka villkor som gäller. 

Både när du hämtar och lämnar bilen hos ut-

hyrningsföretaget ska du be att ni tillsammans tit-
tar på om det exempelvis finns några skador på 
bilen, då är det viktigt att det skrivs ned i pro-
tokollet.

– Det är viktigt att ha dokumentation på vilket 
skick bilen var i när du hämtade och lämnade den. 
Du har rätt till ett protokoll som konsument, säger 
Erik Mattsson och tillägger:

– Om uthyrningsföretaget skulle vilja debitera 
dig för några skador i efterhand som de anser har 
uppkommit när du har hade bilen, då är det lättare 
att bestrida om du har ett protokoll som visar att 
det inte stämmer.

HOS eN DeL UTHyrAre kan du få betala 100 000 
kronor eller hela marknadsvärdet på bilen om hyr-
bilen blir stulen med nyckel.

– Kom ihåg att om något händer med bilen får 
uthyraren aldrig begära mer för kostnader från dig 
som konsument, än vad de faktiska kostnaderna är, 
säger Ulf Stefansson.

Erik Mattsson tipsar om att det är viktigt att 
kolla upp vad det är för bolag och vad de har för 
service. Du behöver läsa vilka villkor som gäller 
för försäkringar och vad de innefattar och hur hög 
självrisken är. 

När DU SKA HyrA bil utomlands reserveras ofta ett 
belopp på kreditkortet som deposition. 

– Kolla upp så att det är samma belopp som ni 
kom överens om, säger Erik Mattsson. 

Om du ska ta hyrbilen till ett annat land när du 
hyr bil i Sverige eller utomlands, undersök vilka 
regler som gäller.

– Ta reda på så att det är okej att du åker med 
bilen till ett annat land, tipsar Erik Mattsson. 

Om en olycka skulle hända eller om det skulle 
bli något fel på bilen, hör av dig till biluthyraren 
i första hand och försök inte lösa problemet själv.

– Om du tar bilen själv till en verkstad är det 
inte säkert att du har rätt att få tillbaka pengarna för 
reparationerna från uthyrningsbolaget, säger Erik 
Mattsson.

förbered dig 
innan du hyr bil



035.konsumEnt

om du ska hyra bil utomlands kan det vara bra 
att ta reda på vilka försäkringar du behöver och 
om du behöver göra några tillägg.

tEXt: MArI HAGLUND

HOS FOLKSAM och hos de flesta andra försäkrings-
bolag kan du teckna ett tillägg i form av ett re-
seskydd på hem- eller villaförsäkringen. Vad som 
ingår i det tillägget beror på vilket försäkringsbolag 
du har. Hos Folksam ingår självriskreducering på 
upp till 10 000 kronor om du hyr bil i utlandet.

– För att den som 
är kund hos oss ska ha 
rätt till självriskreduce-
ring måste det finnas en 
försäkring på hyrbilen, 
säger Karolina Westin, 
produktutvecklare på 
Folksam. 

Självr iskreducering 
innebär att försäkrings-
bo lage t  t äcker  upp 
självrisken till ett visst 
belopp om något skulle 
hända när du hyr bil i 
utlandet, förutsatt att 
hyrbilen är försäkrad.

– Det är viktigt att du tar reda på vad självrisken 
ligger på hos den utländska uthyraren, så du vet hur 
mycket av självrisken som täcks av självriskredu-
ceringen vid en eventuell skada eller olycka, säger 
Karolina Westin.

När DU SKA HyrA BIL utomlands kan du i en del 
länder och hos en del bolag välja att teckna en 
försäkring där så kallad självriskeliminering ingår. 
Självriskeliminering innebär att uthyraren står för 
hela självrisken om något händer, så att du inte be-
höver betala den.

Men självriskeliminering är dyrt. Ibland kostar 
den nästan lika mycket som själva bilhyran. En del 
självriskelimineringar är rena bluffen, en del skador 
ersätts inte, exempelvis ”parkeringsskador”. Eller 
så får du bara ersättning om skadekostnaden över-
stiger självrisken. Tipset är att läsa villkoren noga. 

Källa: Motormännen

se över för-
säkringar 
och villkor

c Läs avtalet noga.

c Ta reda på åldersgränserna för att kunna hyra 

bil.

c Ta reda på hur bilhyran beräknas: fri kör-

sträcka eller avgift per kilometer.

c Ta reda på vad det kostar att förlänga uthyr-

ningsperioden.

c Ta reda på villkoren ifall du lämnar tillbaka 

bilen i förtid eller på ett annat ställe.

c Ta reda på vilken utrustning som ingår i priset.

c Ta reda på vilken försäkring som ingår och hur 

stor självrisken är.

c Ta reda på om du kan använda bilen i ett annat 

land.

c Kontrollera bilen för eventuella fel och se till 

att du får protokoll på dem.

c Kontrollera mätarinställningen och se till att 

den antecknas i avtalet.

c Ta reda på riktlinjer om hur du ska agera ifall 

det händer en olycka eller om bilen går sönder. 

c Ta reda på vilket belopp som spärras på 

kreditkortet och se till att beloppet finns med i 

avtalet.

c Ta reda på vilket bränsle du ska tanka och 

vad det heter på landets språk, om du hyr bil i 

utlandet. 

c Det är ofta billigare att boka en bil via internet 

än direkt på plats hos uthyraren. 

Källa: Konsumenteuropa

Att tänka på när du ska hyra bil



036.pRovköRning

med 530 liters bagageutrymme är skoda Fabia 
combi en kompetent lastare i kompaktformat. 
tillsammans med ett attraktivt pris är den 
tjeckiska bilen ett intressant alternativ till 
många större bilar, om man kan göra avkall på 
ett par punkter.

tEXt: GUSTAv LILjeBerG

foto: STeFAN NILSSON

SKODA FABIA är en av de bäst säljande småbilarna 
i Sverige. Kombivarianten står för omkring hälften 
av försäljningen och så lär det se ut även för den 
tredje generationen som nyligen lanserats.

Kombitillägget är måttliga 3 900 kronor och 
innebär ett grundpris på 133 800 kronor. Volymmo-
dellen, 1,2 TSI Elegance, har en starkare motor på 90 
hästkrafter, mer utrustning och kostar från 151 800 
kronor. Sannolikt är det den vettigaste versionen i 
programmet och fortfarande mycket prisvärd.

Det kan för övrigt noteras att alla svensksålda 
Skoda Fabia har autobroms och bältesvarnare på 
alla platser som standard. En annan iakttagelse är 
att bilen dessvärre inte går att få med led- eller xe-
nonstrålkastare.

Goda kombiegenskaper är dock en självklarhet 
för Fabia Combi. Lastutrymmet mäter hela 530 
liter – 25 liter mer än företrädaren och 200 mer 
än halvkombin. Det betyder också att lilla Fabia 
Combi rymmer mer än många betydligt större och 
avsevärt dyrare bilar. När baksätet fälls växer last-
volymen till 1 395 liter, men tyvärr blir inte last-
golvet helt plant. Användarvänliga och påkostade 
fällningsmekanismer som finns i vissa större bilar, 
exempelvis Skoda Octavia Combi, saknas förvisso 
men går att leva utan.

Fram sitter förare och passagerare bekvämt i fina 
stolar. Baksätet är inte bilens starkaste sida, om än 
godkänt så länge de åkande inte är över medel-
längd – någonstans måste den kompakta storleken 

märkas. Sikten är god och det är lätt att hitta rätt 
bland knappar och reglage. Dessutom är kvalitets-
känslan gedigen.

UTe På väGeN bjuder Fabia Combi på bra kom-
fort. Bilen upplevs som harmonisk på vägen med 
bra känsla i styrningen och ett väl avstämt chassi. 
Provturen skedde på sydfransk asfalt, så vad gäller 
ljudnivån kan den upplevas annorlunda i Sverige.

Bensinmotorn på 90 hästkrafter gör ett gott jobb 
och passar fint i bilen. Kraften upplevs som tillräck-
lig och för den som lastar mer finns dieselalternativ 
med betydligt mer kraft. Växellådan är exakt och 
lättarbetad.

Skoda Fabia Combi är på många sätt en ovanligt 
lyckad bil. Den lastar mycket, är trevlig att köra och 
ser bra ut. Det hade gått att göra bilen ännu bättre 
med några enkla knep, men risken är då att den 
hade blivit för bra – det ska ju finnas anledningar 
att köpa Octavia också …

storlastare i litet format

skoda Fabia Combi 1,2 TsI

Elegance

Pris: 151 800 kr. (Från 133 800 kr.)

motor: Bensin, 4 cyl, turbo, 1 197 cm3.

Effekt: 66 kW/90 hk vid 4 400–5 400 

varv/min.

Prestanda:Toppfart 185 km/h, 0–100 

km/h 11,0 sek.

max vridmoment: 160 Nm vid 1 400–

3 500 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd: 

425,7/173,2/146,7/247 cm.

Tjänstevikt/max last/släp: 

1 133/530/1 100  kg.

garantier: Nybil 3år/10 000 mil (obe-

gränsad körsträcka 2 år). Vagnskada 

3 år. Vägassistans 3 år. Lack 3 år. 

Rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

4,7 L/100 km. 

CO2-utsläpp: 107 g CO2/km.

c Antisladd

c Whiplashskydd

c Alkolås

KORTFAKTA

+ Lastutrymme

Whiplashskydd  

Isskrapa i tank-

luckan

-Kunde haft fler 

smarta lösningar

i

KOmPaKT sTOrLasTarE. nya skoda fabia combi är en både rymlig och prisvärd bil i sin storleksklass. synd bara att lastgolvet inte är helt plant när man fäller sätena.

107 g/km
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Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Med nya 
stötdämpare förbättras väghållningen avservärt. Slitna stötdämpare ökar risken 
för vattenplaning, gör bilen mer vindkänslig, förlänger bromssträckan och ger 
större däckslitage. Behåll därför körsäkerheten med nya stötdämpare från Sachs.
Sachs stötdämpare fi nns till de fl esta bilmodeller i ett brett utbud från original 
till sport och racing.

www.autoexperten.se

 DFDS.SE/LITAUEN

  KARLSHAMN-KLAIPEDA

MÖT VÅREN
I BALTIKUM

FRÅN

1557:-

Ta med bilen och familjen 
på en härlig minisemester
till Litauen

PER PERSON T/R

FAMILJERABATT 20 %
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nya kia sorento har blivit ännu större och rym-
ligare än sin företrädare. det här är en praktisk 
suv av klassiskt snitt, men tyvärr har den kor-
eanska tillverkaren glömt bort en viktig säker-
hetsdetalj som borde vara självklar år 2015.

tEXt: GUSTAv LILjeBerG

foto: STeFAN NILSSON

KIAS STOrA SUv Sorento kommer nu i sin tredje 
generation. Det här är ingen storsäljare – förra året 
registrerades strax över 600 exemplar i Sverige – 
men förhoppningen är att ta ytterligare marknads-
andelar när bilen anländer i april.

Vad har då hänt sedan sist? Framför allt har nya 
Sorento blivit 7,5 centimeter längre och är nu 478 
centimeter mellan stötfångarna. Axelavståndet har 
å sin sida ökat 8 centimeter vilket bidragit till en 
ännu rymligare kupé. Storleksmässigt befinner sig 
Sorento mellan Hyundai Santa Fe och Grand Santa 

Fe – vilka också får ses som de största konkurren-
terna. Designmässigt utmärker sig Sorentos stora 
grill som i verkligheten ser ganska exklusiv ut.

Interiören har snyggats till och Kia har tagit yt-
terligare ett steg vad gäller kvalitetskänslan. I den 
fullutrustade provbilen är det bara ordningen på 
några knappar som stör helheten.

Utrymmena är mycket goda i första och andra 
sätesraden. Inställningarna på sätena är goda och det 
är lätt att finna sig till ro. Generösa glasytor bidrar 
till god sikt och en luftig känsla i kupén.

Bilen är femsitsig som standard, men de allra 
flesta kunderna vill ha den tredje sätesraden. De 
två bakersta platserna är dock inte lämpade för 
vuxna, särskilt inte på långfärd. Bagageutrymmet 
mäter 660 liter vid femsitsig konfiguration. Med de 
bakersta platserna uppfällda återstår bara 142 liter.

Tre utrustningsnivåer står på programmet – Ac-
tion, Business och Business Plus – och det är den 
välutrustade mellanvarianten som förväntas stå för 

största delen av försäljningen. Sorento har klarat 
fem stjärnor i Euro Ncaps krockprov men tyvärr 
går det inte att få autobroms ens som tillval. Kia 
kan bättre än så, om de bara vill (eller måste).

För SveNSK DeL erbjuds ett motoralternativ, en 
2,2-liters turbodiesel på 200 hästkrafter och 441 
Newtonmeter. 6-växlad manuell låda är standard 
men för biltypen passar den 6-stegade automaten 
bättre, trots 500 kg lägre dragvikt (2 000 kg mot 
2 500).

På vägen upplevs Sorento som en riktig suv, utan 
att för den skull bli klumpig. Bilen gör ett gott jobb 
och verkar pålitlig. Färden är mer trygg än rolig.

Kia har lite premiumambitioner och nya Sorento 
tar märket en bit på vägen. Trots det är bilen väl 
dyr – volymmodellen beräknas kosta strax under 
400 000 kronor – och det är ett antal tusenlappar 
för mycket, särskilt som vissa moderna säkerhets-
system lyser med sin frånvaro.

sorento har vuxit till sig

Kia sorento 2,2 CrDi automat

Pris: Ej fastställt (cirka 400 000 

kronor).

motor: Diesel, 4 cyl, turbo, 2 199 cm3.

Effekt: 147 kW/200 hk vid 3 800  

varv/min.

Prestanda: Toppfart 203 km/h, 0–100 

km/h 9,6 sek.

max vridmoment: 441 Nm vid 1 750–

2 750  varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd: 

478/189/169/278 cm.

Tjänstevikt/max last/släp: 

Ej fastställt/ej fastställt/2 000 kg.

garantier: Nybil 7 år/15 000 mil 

(obegränsad körsträcka 3 år). Vagn-

skada 3 år. Vägassistans 3 år. Lack 

5 år/15 000 mil. Rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

6,1 L/100 km. 

CO2-utsläpp: 174 g CO2/km.

c Antisladd

c Whiplashskydd

c Alkolås

KORTFAKTA

+ Utrymmen Ut-

rustning  

-Saknar autobroms 

Pris Bara ett mo-

toralternativ

i

FEm PLUs TVÅ. så många kan åka i nya kia sorento. fem åker bekvämt och kan lasta duktigt. är man sju får de två bakersta knö sig. sorento känns pålitlig men inte prisvärd.

174 g/km



Varsågod, medlemslånet med 
extra förmånlig ränta för dig
Som medlem i MHF kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor till 
en rörlig ränta på 5,08 procent. Välj själv om du vill bli av med dyra smålån, 
åka på drömresa eller renovera köket. Ingen säkerhet  behövs och inga avgifter 
finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. 

Gör så här för att ansöka om medlemslån
• Ring 0771-MEDLEM (0771-633 536) om du vill ha ett lånebesked direkt.
• Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund).
• Besök seb.se/medlemslan.
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar.

Kom ihåg att berätta att du är medlem i MHF. 
Läs mer på seb.se/medlemslan

Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 5,08 %. En sedvanlig kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några 
betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kronor. Om den rörliga årsräntan är 5,08 %, blir den effektiva räntan 
5,20 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år, ingen uppläggningsavgift och betalning sker via autogiro. 
Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 113 447 kronor och din månadskostnad blir 1 891 kronor. 
Årsränta per 2014-11-12. 

MHF
5,08 %

Nu äntligen i Sverige!

®

®

SBM Väghjälp Person - 
Försäkringen som följer dig inte bilen du kör!

www.sbmforsakring.se/vaghjalpperson

NYHET! Du får hjälp oavsett vilken bil eller motorcykel 
du kör eller är passagerare i.
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med spännande design, möjlighet till mycket 
säkerhetsutrustning och fina köregenskaper 
är helt nya mazda2 ett intressant alternativ i 
småbilsklassen. den japanska tillverkaren går 
sin egen väg med ett lyckat resultat.

tEXt: GUSTAv LILjeBerG

foto: MAzDA

MAzDA är INNe i en riktig modelloffensiv. Under 
året lanseras tre nya modeller – Mazda2, CX-3 och 
MX-5 – medan andra får omfattande ansiktslyft-
ningar. Först ut är småbilen Mazda2 som anländer 
svensk mark i mars.

Det märks att europeiska bilar som Ford Fiesta 
och Volkswagen Polo ses som de främsta konkur-
renterna, för trots att Mazda2 är en världsbil upp-
levs den som gjord för Europa.

Jämfört med förra Mazda2, som var släkt med Ford 
Fiesta, har nykomlingen blivit hela 14 centimeter 

längre och mäter nu 406 centimeter. Mazda2 upplevs 
som ganska sportig men designen har också inneburit 
en väl hög midjelinje och en aningen hög lasttröskel 
som gör det lite svårare att nyttja bagageutrymmet.

Kupén håller hög klass för att vara en småbil. 
Designen är elegant och funktionell, dessutom hål-
ler materialen i hög kvalitetskänsla. Möjligen är det 
onödigt med en stor varvräknare i mitten och en 
liten digital hastighetsmätare. Å andra sidan går det 
att få så kallad head-up-display som visar hastighe-
ten och annan information på en liten transparent 
skiva ovanpå instrumentpanelen.

Framstolarna har ganska korta dynor men ger 
ändå bra stöd för benen. Ratten är ställbar i två led-
der och justeringsmånen i längdled är överraskande 
generös. Sikten snett bakåt är däremot dålig. Baksä-
tets svaga punkter är takhöjden för längre personer 
och aningen små sidorutor.

I Sverige säljs Mazda2 i tre utrustningsnivåer – 
alla med autobroms och generösa garantier som 

standard. Även den enklaste versionen, Core, har 
en rikhaltig utrustning medan den högsta, Opti-
mum, dessutom har led-strålkastare med automatisk 
avbländning och filbytesvarnare. Mellanvarianten 
Vision med mellanmotorn på 90 hästkrafter för 
146 900 kronor spås sälja bäst i Sverige.

MOTOrFörAreN GAvS tillfälle att köra bensinver-
sionerna på 90 respektive 115 hästkrafter. Egentli-
gen handlar det om samma maskin men med olika 
motorstyrning. I verkligheten är karaktären dock 
mycket större än så och den starkare klart roligare 
att köra – och då är bilen generellt sett väldigt kör-
glad med exakt styrning och välbalanserat chassi. 
Mazda har tidigare fått kritik för bullriga bilar och 
för att ge ett rättvist omdöme om kupéljudet måste 
bilen först provas på svensk asfalt.

Designen på Mazda2 skapar höga förväntningar 
och vid ett första möte infriar bilen dem – det här 
är årets kanske roligaste småbil.

en frisk fläkt bland småbilar

mazda2 Core 90 hk

Pris: 146 900 kr. (Från 129 900 kr.)

motor: Bensin, 4 cyl, 1 496 cm3.

Effekt: 66 kW/90 hk vid 6 000  varv/

min.

Prestanda:Toppfart 183 km/h, 0–100 

km/h 9,4 sek.

max vridmoment: 148 Nm vid 4 000 

varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd: 

406/169,5/149,5/257 cm.

Tjänstevikt/max last/släp: 

1 050/530/900 kg.

garantier: Nybil 10 år/15 000 mil. 

Vagnskada 3 år. Vägassistans 1 år 

– förlängs vid årlig märkesservice. 

Lack 3 år. Rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

4,5 L/100 km.

 

CO2-utsläpp: 105 g CO2/km.

c Antisladd

c Whiplashskydd

c Alkolås

KORTFAKTA

+ Utrustning  

Vägegenskaper  

Kvalitetskänsla 

 

-Designen har ett pris

i

LITEN LäCKErBIT. mazda2 har uppgraderats med besked och den lilla bilen bjuder på fartfylld design och hög kvalitetskänsla. även den billigaste versionen har autobroms.

105 g/km



10% 
samlings- 

rabatt

Fler 
försäkringar  

lönar sig

Trygghet om  
oturen är  
framme

Se vilken försäkring som passar din bil. 
Besök oss på folksam.se eller ring 0771-950 950.

Mats och Kristina bor i ett falurött hus några mil ut  
på landet. Med jobb i stan och tre aktiva barn i  
skolåldern är de beroende av bilen för att få  
vardagen att fungera. För dem är det viktigt  
att snabbt få hjälp om bilen blir stående.

Vi tar hand om dig och din bil

•	 Alla	våra	bilförsäkringar	har	ett	
ordentligt	innehåll	för	att	du	ska	
känna	dig	trygg	på	vägen.	

•	 Nio	av	tio	kunder	säger	att	de	är	
nöjda	med	sin	bilförsäkring	och	
den	hjälp	vi	har	gett	dem	när	otu-
ren	varit	framme.	

•	 Du	får	personlig	service	och	kan	
nå	skadejouren	dygnet	runt.		

•	 Våra	bilförsäkringar	är	certifierade	
enligt	Naturskydds-
föreningens	märkning	
Bra	Miljöval.	



042.pRovköRning

Flera nya klubbar deltog på 
verksamhetskonferensen
ett 30-tal personer deltog nyligen på mhF-
ungdoms verksamhetskonferens i skövde. 
bland deltagarna fanns representanter från 
flera nyanslutna klubbar. 

tEXt & foto: MArI HAGLUND

MHF-UNGDOMS verksamhetskonferens hölls i 
Skövde helgen den 31 januari-1 februari. 

– Det viktigaste med konferensen är det utbyte 
som det blir mellan våra klubbar, att konferensen 
skapar mer gemenskap och kontakt mellan de olika 
klubbarna och medlemmarna, säger Ulrik Larsson, 
förbundsordförande i MHF-Ungdom. 

Bland deltagarna fanns representanter från en 
nyansluten klubb från Värmland och två nystartade 

klubbar från Sundsvallsområdet. 
– Det är positivt, säger Ulrik Larsson.

Vilken var den viktigaste frågan som diskute-
rades under konferensen?

– Jag tycker väl inte att det fanns någon speciell 
fråga som var viktigare än de andra. Men något som 
jag tycker är bra att vi diskuterade är att det är vik-
tigt att man har en samsyn inom MHF-Ungdom 
vad man jobbar med och hur man jobbar, säger 
Ulrik Larsson och förklarar:

– Att det finns en förståelse mellan de lokala verk-
samheterna och det centrala, balansen mellan de två. 

På lördagen diskuterade deltagarna vad MHF-
Ungdom ska jobba med och MHF-Ungdoms täv-
lingsverksamhet. På eftermiddagen jobbade delta-
garna i grupper. 

På söndagen fick deltagarna åka på ett studie-
besök till MHF Test Lab i Tibro där vd:n Tomas 
Jonsson berättade om alkobommarna och arbetet 
med alkolås.

Deltagarna fick se trafikledningscentralen som 
styr alkobommarna i Frihamnen i Stockholm. 

– DeT är ALKOBOMMArNA som är mest i fokus 
just nu. Många är intresserade av arbetet med bom-
marna, besök är på gång från bland annat finska 
Trafikverket och danska åkeribranschen, upplyser 
Tomas Jonsson. 

Efter lunch på söndagen pratade Ulrik Larsson 
om när MHF-Ungdom var på plats i Almedalen. 

– Vi pratade om våra valfrågor och tryckte på att 
eftersupningslagen ska införas, berättar han.

mässmÖNsTrINg. philip knutsson och jasmine Wiström pratade med besökarna på mc-mässan. 

MHF-Ungdom fanns på plats på MC-mässan i Stockholm den 

22 till 25 januari. MHF-Ungdom hade en monter om rolig men 

ansvarsfull tävlingsverksamhet. Oscar Gustafsson, Jasmine 

Wiström, Philip Knutsson och Christer Folkesson pratade med 

besökarna om MHF-Ungdoms verksamhet. MC-mässan komplet-

terades av två bilutställningar, Lifestyle Motor Show och Bilar 

som jobbar. Mässan hade 55 000 besökare, enligt arrangören. 

MHF-Ungdom 
på MC-mässan

Foto: christer Folkesson

mHF-UNgDOm samLaT. Ett 30-tal personer deltog i mhf-ungdoms verksamhets-
konferens i skövde. 

BEsÖK PÅ LaBBET. tomas jonsson berättade för deltagarna om alkolås och alkobom-
marna vid studiebesöket på mhf test Lab. 
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börje andersson har ett garage som är 
rena drömmen för alla med ett uns av 
motorintresse. inredningen är en bland-
ning av både nytta och nöje. låt dig inspi-
reras att inreda ditt garage som ett proffs.

tEXt & foto: GUSTAv LILjeBerG

DröMGArAGe är OrDeT som bäst beskriver 
Börje Anderssons garage. Här finns det plats 
för både två bilar och besökande vänner, men 
det är också en fristad från vardagens jäkt.

– Jag tillbringar alldeles för lite tid i garaget 
– att genomföra projektet är det viktiga för 
mig. Tyvärr, för det här är annars en perfekt 
plats att exempelvis sitta och läsa en bok, sä-
ger Börje Andersson.

Det genuina och omfattande bilintresset 
märks tydligt i det prydliga garaget. På väg-
garna hänger olika bilmotiv, längs ena väggen 
står modellbilarna uppradade i glasmontrar 
och i ett hörn står en gammal Gulf bensin-
pump.

Samtidigt finns det en praktisk sida med 
specialanpassade verktygsskåp vars ovansida 
också fungerar som arbetsbänk. Börje An-

dersson har under många år arbetat med det 
schweiziska företaget Listas produkter, vilka 
också levererat de här skåpen. Det här är skåp 
för såväl proffs som seriösa entusiaster.

– De används av team i Formel 1, DTM 
och STCC men även på sjukhus, museer och 
inom tillverkningsindustrin. De passar alla 
som vill ha ordning på sina saker. Skåpen går 
också att anpassa nästan gränslöst efter behov 
med flera olika alternativ på höjd, bredd och 
djup, för att inte tala om olika inredningar.

Garage är, som Börje Andersson uttrycker 
det, en bristvara. Därför är det viktigt att vara 
effektiv med det begränsade utrymme som 
finns. Skåpen i det här garaget är anpassade 
efter sitt innehåll vilket ger ordning och reda.

– LäGG verKTyGeN i lådor, de ska inte hänga 
på väggarna. När någon frågar om det brukar 
jag ställa en motfråga om de hänger sina kni-
var och gafflar på väggen i köket, säger Börje 
Andersson med ett leende.

Alla har inte möjlighet att inreda ett dröm-
garage på det här sättet, men låt dig gärna in-
spireras och lyssna till några av Börje Anders-
sons bästa garagetips.

Börje Anderssons garagetips
c Skaffa utrustning för att hålla ordning och reda. Var sak har sin plats.

c Garage är en bristvara. Därför får utrustningen inte ta för mycket plats. Det 

utrymme som finns ska nyttjas effektivt.

c Skaffa rätt belysning. Det här är ett område där det händer mycket just nu.

c Tänk på att ha ett golv som är lätt att hålla rent, gärna med avrinning

garage med proffsinredning

De kullagrade lådorna på 
det här skåpet går att dra 
ut hela vägen och klarar då 
hela 200 kg belastning.

skiljeväggarna i plastrännorna 
är flyttbara och gör det möjligt 
att anpassa utrymmet efter 
verktygens storlek.

med en glidskyddsmatta i bot-
ten på lådan ligger även de 
större verktygen på plats. kan 
även skydda ömtåliga saker.

Ett lås håller obehöriga ute. 
på bilden ett kodlås. skåpen 
kan även färganpassas efter 
önskemål.

Ett märkningssystem under-
lättar. med Listas skåp följer 
ett särskilt ark till skrivaren 
och en internetlänk där man 
kan hämta rätt symboler.

insatslådorna går att fylla för 
effektiv förvaring.

Robusta skiljeväggar och 
-plåtar.
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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 23/3, 2015. Märk kuvertet ”Krysset 2/15”.

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

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

c Postadress................................................................................................................................................
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Dina medlemsförmåner!

Drivmedelsrabatter   TANKA 
Vårt avtal med Tanka-kedjan innebär fina rabatter på drivmedel: 

Bensin/etanol 33 öre/liter Diesel 40 öre/liter

Rabatten är jämfört med rekommenderat pris på bemannad station.

Medlemstidning  MHF 
Motorföraren kommer ut med åtta nummer per år. Läs om utförliga biltester, reportage och 
mycket mer. Vi erbjuder även en gratis radannons per utgivning.

Den regionala medlemstidningen med fyra nummer per år ingår. Om du har tilläggsmedlem-
skap i MHF Camping Club får du också tidningen Kultrycket.

Hotell RISSKOV BILSEMESTER
200 kr rabatt per person (vid bokning av 2 pers. i ett dubbelrum) på majoriteten av deras utbud.

Färjor  TT-LINE 
TT-Line erbjuder mellan 10-15 procent rabatt på Travemünde-, Rostock- och Swinoujscielinjen.

Hyrbilar  HOLIDAY AUTOS 
10 procent rabatt på hyrbilar i 80 länder och 5 000 platser över hela världen.

Lån  SEB 
Låna mellan 20 000 och 350 000 kr och SEB bjuder på uppläggningsavgiften. Ingen säkerhet 
krävs, återbetalningstid upp till 10 år och du väljer själv mellan rak amortering eller annuitet.

Vi ser till att våra medlemmar får förmånliga rabatter och 
erbjudanden hos olika företag. Läs mer om hur du får rabatterna här:

mhf.se/bli_medlem.m

Taxi  TAXI KURIR
Upp till 10 procent rabatt på resor med Taxi Kurir. 

Presenter  SVENSKA PORSLINS & GLASVARU AB
20 procent rabatt på Georg Jensens kompletta sortiment av klockor och smycken under 2014, 
jämfört med rekommenderade affärspriser. Övrigt sortiment lämnar man 25 procent rabatt på – 
till exempel Orrefors, Rörstrand, Höganäs, Arabia, Iittala, Stelton.

Villaolja  OKQ8 
75 kr rabatt per kubikmeter på villaolja från OKQ8.

Gasol  AGA 
25 procent rabatt på gasolfyllningar via AGAs egna försäljningsställen.

Restaurang och hotell  RASTA 
10 procent rabatt i restaurang och på hotellen hos Rasta.

Internationellt körkort  MHF 
100 kr rabatt på utfärdande av internationellt körkort. 

Logi i Sälenfjällen MHF
MHF Örebro lämnar 10 procent rabatt på hyran för sina stugor i Tandådalen i Sälen.



046.i bAckspEgELn

motorföraren i backspegeln
motorföraren nr 4/1981 lockade 
med såväl stort båtreportage som 
test av mazda 323 och volkswagen 
jetta. som vanligt var tidningen 
också fylld med andra läsvärda re-
portage från när och fjärran.

tEXt: GUSTAv LILjeBerG

Omslag
Motorföraren nr 4/1981 
utlovade ”stort och smått 
i båt” på sidan 14 men 
den som letade efter bå-
tar fick bläddra till sidan 
22. Där inleddes ett stort 
reportage från båtmässan 
i Göteborg med 390 ut-
ställda båtar. ”Den jätte-
lika Swan 42, en segelbåt 
i pris kring miljonstrecket 
var störst, men seglarna 
stod också för de minsta 
flytetygen. En hel hall 
hade upplåtits för vind-
surfarnas brädor. Det 
finns idag 25 000 aktiva 
utövare av denna nya seg-
lingssport i Sverige.”

I december 1980 gjorde Motorföraren en resa 
i Kalifornien och Mexiko med Saab 900 turbo 
och passade då på att fotografera hur vägsyste-
men var skyltade. Chefredaktören Nils Nils-
son skrev bland annat: ”Det starkaste intrycket 
blev hur enkelt och genomtänkt man arrangerat 
skyltningen. Inte ens om man är ovan behöver 
man riskera att ta fel om man först lär sig prin-

ciperna för hur man skall läsa och följa vägskylt-
ningen.”

Till exempel användes riktningsanvisningar 
som norr, söder, väst och öst på de stora vägarnas 
skyltar. Inte ens när den lokala skyltningen tog 
över på de stora vägarna var det svårt att hitta 
rätt, och skulle det bli fel var det trevligt att fråga 
sig fram bland de hjälpsamma amerikanarna.

Stålradialdäck 
blir pulver i fabrik 
i Surahammar
Trellfax AB hette fabriken, den första av 
sitt slag i världen, som malde sönder alla 
typer av däck. Processen innebar kort-
fattat att däcken frös ned till minus 90 
grader med flytande kväve för att där-
efter malas till ett pulver. Gummit, stålet 
och textilmaterialet från däckstommarna 
kunde sedan skiljas åt efter magnetbe-
handling. Av de 10 000 ton gummiskrot 
som väntades var 1 000 ton högkvalitets-
stål som skulle återanvändas.

Med hänsyn till de rådande energi-
priserna och det faktum att Sverige im-
porterade all gummiråvara var processen 
lönsam enligt projektchefen Bert Holm-
blad.

MHF-medlemmen Kent Granholm hade skickat in ett 
kåseri sedan han sett en bild med en springande labrador 
framför en ny Audi. Finurlige Kent beskrev hunden som 

bilar beskrivs med formuleringar som ”Den 
har (sedan länge) en mjuk helt krocksäker 
nos, två små svarta gluggar fram samt helt 
infällbara stötkännare. Utefter sidorna löper 
på båda sidor oregelbundna fläckar – mycket 
praktiska i slaskigt väder.”

Vidare liknades svansen vid en antenn 
”som alltid sitter längst bak på denna modell 
är därvid till god hjälp när man vill kontrol-
lera ekipagets aktuella alertstatus”.

Kåseriet avslutades med följande rader: 
”Jovisst jag höll på att glömma, det finns 
ytterligare en aktuell fördel med denna mo-
dell. Ur energisynpunkt är den enastående. 
Det märks särskilt om man råkat somna 
med en i famnen. Då blir det varmt så det 
nästan bränns. Ända in i hjärtat.”

Vägskylten talar om när du nått resmålet

De springande punkterna eller 
den gamla modellens fördelar

Pacemakerbärare bör undvika 
kontakt med bilens tändsystem
”Utvecklingsavdelningen för tändsystem hos Robert Bosch 
GmbH, Stuttgart, har tillsammans med docent Thull vid Cen-
tralinstitutet för biomedicinsk teknik vid universitetet Erlang-
en-Nürnberg och en tillverkare av pacemakers – Biotronic 
GmbH & Co i Berlin – utfört en undersökning för att få 
klarhet i vilka risker personer med pacemaker kan utsättas för.”

Undersökningen kom bland annat fram till att pacemakern 
inte stördes av tändanläggningens utgående strålning eller när 
motorn var stillastående – det möjliggjorde exempelvis olje-
kontroll eller vattenpåfyllning. En motor igång var dock en 
risk eftersom pacemakern vid vissa förutsättningar (spänning, 
ström och frekvens) kunde påverkas. Det generella rådet var att 
personer med pacemaker lät bli ”gör-det-själv”-jobb på bilens 
tändsystem – oavsett typ av tändsystem.



torget: raDaNNONsEr

säLjEs
Saab 9-5 kombi -01. 16 000 mil, 

bra skick. Pris: 25 000 kr.

Tel: 0479–312 44

Dinky Toys bilar. 22 olika bilar 

i originalförpackning plus två 

hyllor till dessa bilar. Finns i 

Varberg. Pris: högstbjudande.

Tel: 0705–98 06 57

Gummibåt. Force Four med 

plastskrov. Längd 3,31 m, bredd 

1,7 m, vikt 116 kg. Motor 25 hk 

med elstart. Pris: 12 000 kr.

Tel: 073–908 22 54

Salutkanon. Pris: 5 000 kr. 

Idrottsböcker, 50 kr/st.

Tel: 0142–702 13

Trasmattor. Nya hemvävda 

trasmattor 160x94, 200x94 med 

flera. Pris 300 kr/m. Komplett 

kaffeservis (helt felfri). Pris: 

300 kr.

Tel: 018–21 62 65 alt 070–256 

14 23

Fritidsfastighet i Strömsunds 

kommun. Utgångspris 125 000 kr.

Tel: 070–58 94 182

alt 070–520 33 10

köpEs
Instruktionsbok. Till mc Honda 

CB250N 1979.

Tel: 070–207 11 27

Husqvarna moped. Från 

1960-talet, även mopeddelar av 

intresse.

Tel: 0706–95 21 00

uthyREs
Fjällstuga Härjedalen. Högt fint 

läge, bra priser, ring för info.

Tel: 0702–835 836

Byhus Provence. Trevligt byhus 

i den mysiga bergsbyn La Garde 

Freinet, ca 20 min med bil från 

St. Tropez och Medelhavet. 4+2 

bäddar. (Resebabysäng finns 

också.) Sängkläder medtages, 

täcken och kuddar finns. Kan 

även hyras längre perioder un-

der lågsäsong e. ök. Pris: 3 500 

kr/vecka maj-sept (söndag-

söndag), 2 800 kr/v övrig tid. El 

ingår.

Ring för bilder, ref, och info.

Lasse: 0703–552361 eller

Veronica: 0705–429295

medlemsFörmån: aNNONsEra

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 redaktions-

rutan sidan 4). Manusstopp är den 23 mars. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Namn .............................................................................................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................................................................

Adress ............................................................................................................................................................................

Postadress .....................................................................................................................................................................

Medlemsnummer (obligatoriskt) ..................................................................................................................................
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c 1B. De senaste nio åren har flest omkommit under 

de tre sommarmånaderna, juni (36), juli (41) och 

augusti (36).

c 2B. Singelolyckorna med dödlig utgång är flest, 

men även mötesolyckorna är fortfarande många. Båda 

olyckstyperna blir färre, medan dödsolyckor med 

gående på tredje plats ligger konstant runt 50 döda 

per år. Det gör även dödsolyckorna med cyklister och 

mopedister.

c 3C. Omkomna i åldersgruppen över 75 år är störst, 

före 45–54 år, medan betydligt färre som är under 25 

år trafikdödas.

Rätt svar bil- & trafikfrågor

c Årets första kryss i 

Motorföraren vanns av 

följande fem personer. De 

får två bingolotter vardera. 

Grattis!

Gunvor Malmgren,

Skara

yngve Persson,

Karlstad

Lars Hedström,

Brunflo

Anita einarsson,

Ljungby

Gunnar Ottosson,

Lidingö
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Hyundai Santa Fe som tjänstebil.

Jobba var du vill
från 2 204 kr/mån.
Hyundai Santa Fe BusinessPremium 4WD
Pris 349 900 kr  
Förmånsvärde 2 204 kr/mån
Leasingkostnad 2 929 kr/mån

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 5 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: Santa Fe (2.2 CRDi-R 2WD/2.2 CRDi-R 4WD Aut ) 5,6-6,8 l/100 km, CO2 147-178 g/km. Bilen i bild är extrautrustad. Leasingförslag via Hyundai Finans: 3,95%, 36 mån, 
första hyra 20%, restvärde 50%, 6 000 mil. Förmånsvärde netto 50% marginalskatt. Erbjudandet gäller juridisk person och kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Månadskostnad exklusive moms.

Hyundai Santa Fe är tjänstebilen som gör sig lika bra på jobbet som 
på fritiden. Välj mellan 2- eller 4-hjulsdrift och massor av utrustning 
redan från start. Läs mer på Hyundai.se/tjanstebil
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