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Helljus som inte bländar och som alltid anpassar sig efter 
varje trafiksituation. En förarstol som ger dig massage. 
Ett rejält lastutrymme. Och ett nästintill obegripligt smart 
infotainmentsystem. Det är vad vi kallar lyx. Som inte kostar 
skjortan. Provkör hos din närmaste Opelåterförsäljare och 
upptäck nya Astra redan idag.
Läs mer på opel.se

Oförskämt lyxig.

Nya Opel Astra.
Utmanar överklassen.

SVERIGE-
PREMIÄR
FÖR NYA
ASTRA

Bränsleförbrukning blandad körning 3,4-5,5 l/100 km. 
CO2 utsläpp blandad körning 93-128 g/km. 
Bilen på bilden är extrautrustad.  

NYA ASTRA från

159 900 kr
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i näStA nUMMER: Så hittar du de bästa bilapparna – utkommer den 29 januari
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beNSIN eLLer dIeSeL?
BiL SwEdENS Vd Bertil Moldén berättade på ett seminarium härom dagen från sin tid i bilbranschen:

– 1976 sa man att om 20 år kör vi på vätgas som bara släpper ut vatten.
Från min egen tid i bilbranschen har jag liknande erfarenheter. När vi började ta in etanolbilar till Sve-

rige 1994 fick vi ofta dylika frågor:
”Hur länge kommer det finnas etanol?”
”Är det detta bränsle som världen kommer köra sina bilar på i framtiden?”
Vårt svar (omkring 1995) var att vi tror att detta blir ett övergångsbränsle under 10–15 år, sedan kommer 

bilar som i princip är utan utsläpp.
Båda dessa exempel visar på att vilja och ambitioner har funnits i Sverige under många år. 
Sedan dess har till exempel Toyota kommit med sin hybridbil Prius. Många märken har tagit fram bilar 

som går på gas. Men fortfarande pratar de flesta bilister i termer om man ska köra på bensin eller diesel.
Nu – i slutet på 2015 – är dock läget annorlunda. Nu händer det saker väldigt snabbt. I år har utbygg-

naden av vätgasstationer kommit igång. 2016 väntas utbyggnaden ta fart.
Nu är dessutom situationen sådan att man inte skulle behöva transportera vätgas på vägarna. Med dagens 

teknik räcker det nu om det finns el och vatten fram till macken så tillverkas vätgasen på tankstället.

KANSKE HäNdER äNTLiGEN något radikalt nu med en utveckling som snabbar på processen med 
fordon som är avsevärt miljövänligare än de bilar som idag är de vanligaste.

Själv har jag alltid funderat över och även agerat kring sådant som förstört vår natur. I början av 
80-talet kände jag frustration över att vi i Sverige tillverkade och sålde katalysatorer till fordon i våra gru-
vor. I Kalifornien fanns lag om katalysatorer på bilar sedan flera år men i Sverige fanns ingen debatt om 
införande av katalysatorer. Jag försökte mig också på en debatt i ämnet, kanske mest lokalt i Örnsköldsvik, 
och till min stora glädje så ringde en av de stora åkarna i staden och sa:

– Hej, jag ser vad du skriver i Örnsköldsviks Allehanda. Kan du hjälpa mig fixa en katalysator så får jag 
prova det på en av mina långtradare jag kör mellan Örnsköldsvik och Göteborg?

Sagt och gjort, Harry Östmans Åkeri gjorde ett test och blev på så vis en föregångare.

JAG MiNNS TydLiGT då jag och min son promenerade på Storgatan i Örnsköldsvik en tidig höstdag 1985 
och lokaltidningens motorjournalist kom fram till mig, tog tag i min jacka och sa på både allvar och med 
glimt i ögat:

– Det är sådana som du som gör att vi i Sverige inte kommer ha råd att köra bilar på 90-talet om ni får 
som ni vill med era katalysatorer!

– Va sa farbrorn? frågade lille Emil, drygt två år.
Ja, det undrar jag fortfarande.

mOTOrFÖrAreN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

adress: Hammarby Fabriksväg 25

 120 30 Stockholm

öppet:  9.00–11.00, 13.00–16.00

 (fredag 13.00–15.30)

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: Micke Valier

teleFon:  08–555 765 62

e-post:  micke.valier@mhf.se

ansvarig utgivare: Göran Sydhage

tel:  08–555 765 56

e-post:  goran.sydhage@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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GÖRAN SydHAGE

vd och stolt medlem i MHF 

goran.sydhage@mhf.se



Vision X LED belysningen har tagit marknaden 
med storm med de enorma ljusflödena, små måt-
ten och stryktåliga utförande där Vision X lämnar 
5.5 års funktionsgaranti. Med dagens bilar, fulla 
med sensorer passar det väldigt bra att fälla in en 
LED-ramp i grillen vilket även minskar bränsleför-
brukningen jämfört med traditionell belysning.  

Vision X Xmitter Prime, den mest sålda och effektivaste rampen på 
marknaden till personbilar och lätta transportbilar! 
Xmitter Prime fälls med fördel in i grillen eller spoilern på personbilar och 
transportbilar. Med diskret design och montage, lång livslängd samt tålighet 
mot sten- och dubbskott har den blivit mångas favorit, inte minst på grund av 
det enorma ljusflödet (otroliga 19 008 lumen). Xmitter Prime 36 som är ca, 50 
cm lång ersätter fler än fyra stycken stora 50W Xenon lampor vilket ger minskat 
luftmotstånd och därmed minskad bränsleförburkning. 

Vision X XPR, en helt ny ramp från Vision X med 10W dioder och så 
kallad IRIS optik framtagen för dig som vill lysa långt!
XPR med den unika IRIS optiken ger en lång ljusbild men ändå bredd 
via de “tiltade” yttre dioderna i ramperna och passar perfekt för montage 
på personbilar. De kraftiga 10W dioderna får ljuset att skjuta iväg långt 
och med näst intill okrossbara polykarbonatlinser tål XPR både sten- och 
dubbskott utan problem. XPR är en ny generation LED belysning.

Vision X Horizon med högeffektiva 5 watts dioder och ett mycket 
slimmat och diskret utförande för montage på mindre bilar.
Horizon är designad för att passa mindre personbilar med små utry-
mmen för extraljus och LED ramper. Med små mått, högeffektiva 5W 
dioder, 50000 brinntimmar och bra med ljus finns det inte mycket att 
fundera på. Med Horizon är det nu möjligt att montera extraljus även på 
de minsta fordonen.

19 008 Lumen

9 711 Lumen

6 336 Lumen

Art. nr:               Dioder:            Ljusbild:                   Lumen:     Volt:          Watt:      Förbrukning:   Mått:
PX36M12    
XPR-9M
CTL-HPX1210

36 st x 5W
9 st x 10W    
12 st x 5W

10° / 25° Multi optik
5° Spot
10° Spot

19 008
9 711
6 336

12V 
11-32V
9-32V

L 525 x H 76 x D 84 mm
L 479 x H 80 x D 81 mm 
L 448 x H 60 x D 79 mm

180w
90W   
60W

15A @ 12V
7.5A @ 12V
5A @ 12v

Distributör Norra Europa: AB Rindab, Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo, Tel. 08-7472480, Mail. rindab@rindab.se
WWW.VISIONXEUROPE.COM

XIL-PX36M12

XPR-9M

CTL-HPX1210
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Sanning eller konsekvens
NyLiGEN dAMP det ner en rapport från Transportsty-
relsen om att bilars besiktningsintervall borde ändras. 
För en ny bil skulle det första tillfället inträffa efter 
fyra år, och därefter vartannat år. Det senare är en 
markant skillnad mot nuvarande system. Bilarna har 
blivit bättre och behöver inte kollas lika ofta, menar 
myndigheten. Är det en sanning – eller är det en kon-
sekvens av att ägarna ser till att ha bättre ordning på 
sina fordon?

Undertecknad tillhör den skeptiska skaran som vill 
hålla fast vid årlig besiktning. Det nya förslaget ligger 
på den miniminivå som EU fastställt – det står alltså 
Sverige fritt fram att ha mer frekventa kontroller. Ett 
glesare intervall skulle säkert fungera på vissa håll i 
landet. Norr om Dalälven och på Gotland saltas som 
bekant inte vägarna vintertid. Resultatet av det är up-
penbart i trafiken. Bilarnas långsamma död, även känd 
som rost, är inte till närmelsevis lika utbredd i dessa 
trakter. Skillnaden mot mina hemtrakter i Småland 
är slående.

UNdER MiN Tid på bensinmack med tillhörande re-
servdelsförsäljning var det många kunder som inför 
besiktningen såg till att få ordning på bilen. Säkert 
med varierande framgång, men en brusten fjäder be-
hövde inte innebära ett brustet hopp. Delen gick ju 
att byta ut inför den stundande kontrollen.

För egen del blev det ett försmädligt, men rätt-
vist, nedslag på bromsarna i mitten på förra decen-
niet. Bromsverkan bak var alldeles för ojämn för 
att undvika återbesök på besiktningsstationen. På 
jobbet en stund senare, med det dekalprydda 
protokollet i hand, dröjde det inte länge innan 
andra berättade om sina erfarenheter av en 
viss bilprovare. Visst hade personen i fråga 
framkallat ojämn bromsverkan även på de-
ras bilar … Sanningshalten i de påstående 
lämnar jag därhän, men händelsen blev 
en väckarklocka att komma bättre för-
beredd kommande år.

GUSTAV LiLJEBERG

cHeFredaktör

gustav.liljeberg@mhf.se

0765–48 97 16

måndagen den 2 november kl. 
17.00 samlades åter cirka 100 
människor för årets ljusmanifes-

tation på Sergels torg i Stockholm för att 
tända marschaller och för att minnas nar-
kotikans offer. Tjugofyra olika organisatio-
ner, tillsammans kallade Folkrörelser Mot 
Droger, hade anordnat årets manifestation 
med sång, musik och tal.

765 narkotikarelaterade dödsfall rap-
porterades 2014. Så höga siffror har vi 
aldrig tidigare haft i Sverige och vi ligger 
näst högst i Europa. En del av dessa är he-
roinöverdoser, men fler är metadon- och 
subutexöverdoser. Det betyder att en del 
har missbrukaren själv skaffat sig, men en 
större del har läkare skrivit ut som medi-
cin till missbrukaren som sedan har sålt 
det vidare till andra missbrukare som inte 
själva är inne i ett program där man får 
tillgång till medicinen.

Fast egentligen kvittar det lika hur dro-
gen hamnat i kroppen på en människa, 
sorgen och saknaden är alltid densamma 
och lika stor för dennes anhöriga. En 

människas liv har gått till spillo och ing-
enting kan göra det gjorda ogjort.

Fler än två begravningar varje dag 
året runt, inklusive julafton, där en 
missbrukare lämnar det här livet 

blir det med dessa siffror och sorgsna och 
förtvivlade föräldrar, syskon, vänner och 
kamrater ensamma kvar med frågan: Varför? 
Varför just han? Varför just hon? Varför blev 
det så här? Och inget enda svar finns att få.

Kvällen avslutades som vanligt med 
ett kort tal av undertecknad och en tyst 
minut där alla sände en tanke till någon 
vi har känt som kanske fanns med bland 
dessa 765 narkotikarelaterade dödsfall eller 
kanske redan tidigare finns med i någon 
annan årsstatistik. 

Dessa ljusmanifestationer hålls årli-
gen runt om i landet bland annat i Visby, 
Norrtälje, Avesta, och Oxelösund där olika 
föreningar och organisationer samlas och 
samverkar kring detta.

LENA LARSSON 

aMd, anhöriga Mot droger

Allt fler missbrukare 
dör av läkarutskrivna 
drogpreparat

En riktig trafikpolis gör stor nytta

006.DiALog

ATT iNBiLLA SiG att kameror är tillfyllest för att 
komma till rätta med brottsligheten i trafiken är 
ovanligt ensidigt och blåögt. Att trafikpoliserna 
1981 bestod av så många befattningshavare har 
vi den dåvarande rikspolischefen Carl Persson 
att tacka för. Han var arkitekten bakom polis-
väsendets upprustning inför förstatligandet av 
polisen 1965 och förstod vikten av skapandet av 
en effektivare poliskår. Dåvarande finansminister 
Gunnar Sträng som hade hand om det ekono-
miska var en mycket generös minister när det 
gällde omdaningen av polisväsendet.

Trafikpolisen kunde verka fullt ut. Inte bara 
med hastighetsövervakning utan också genom 
löpande kontroll av förarbeteenden, fordonspar-
kens skick och brottslighet i övrigt ute på våra 
vägar.

RiKSREViSiONSVERKET torde ha bevis på trafik-
avdelningarnas bidrag till statskassan. 

Icke att förglömma den viktiga och elemen-
tära uppgiften, att genom polisnärvaro förhindra 
brott och minska olyckor.

 BO OLSSON



kia.com

Svensk vinter är en materialsport! Det spelar ingen roll om du trivs 
bäst i ett skidspår eller framför en brasa i fjällstugan. Du kommer 
njuta av resan både dit och hem i en Kia-SUV med rattvärme, 
uppvärmt baksäte och andra smarta vinterlösningar. Välkommen 
in till din Kia-handlare för att ta del av säsongens erbjudanden! 

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2015 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad 
körning 4,8-6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 128-158 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelserkan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Kia privatleasing: 36 
mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund 
ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

Lyft utseendet och öka lastförmågan 
med den snygga takboxen Packline 
FX-SUV med Salomon-dekor som  
du just nu kan köpa för  
10.500 kr. Takräcken  
och montering ingår!

Lasta med stil

Kampanjpris från: 189.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.252 KR / MÅN* 

1.6 ACTION  +  ORD. PRIS 215.300 KR 

Sportage Action + är utrustad med bl.a. eluppvärmd läder- 
ratt, ISG-start & stopp, eluppvärmt baksäte, 17” aluminium- 
fälgar, Bluetooth, regnsensor och ACC-klimatanläggning.

LÄGG TILL DIESEL 20.000 KR

Kampanjpris från: 189.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.261 KR / MÅN*

1.6 CRDi KOMFORT  ORD. PRIS 207.900 KR 

Soul Komfort är utrustad med bl.a. 18” aluminiumfälgar, 
backkamera, Bluetooth, klimatanläggning, eluppvärmt 
baksäte, eluppvärmd läderratt och exteriört styling kit.
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biL- och tRAfikfRågoR

Foto: lasse holmström

1. Vilket påstående är rätt om vinterdäck på tunga 

lastbilar, tunga bussar, personbilar klass ii, t ex 

husbilar, med en totalvikt över 3,5 ton?

a. 1 december-31 mars måste de ha vinterdäck med 

minst fem millimeters mönsterdjup på alla hjulaxlar-

na på svenska gator och vägar när det är vinterväglag.

B. 1 december-31 mars måste de ha vinterdäck med 

minst fem millimeters mönsterdjup på fordonets 

drivaxlar på svenska gator och vägar när det är vin-

terväglag.

c. Vinterdäckkravet vid vinterväglag 1 december-31 

mars gäller endast svenskregistrade tunga lastbilar, 

tunga bussar och husbilar med en totalvikt över 3,5 

ton.

2. Vilka av dessa är undantagna reglerna om vinter-

däck på tunga fordon?

a. När fordonet används vid anläggningsarbete eller 

liknande arbete.

B. När tillkopplat släp är utlandsregistrerat.

c. När fordonet endast används inom tättbebyggt 

område med en fartbegränsning på 70 km/tim eller 

lägre, t ex vid varuleveranser.

3. Vad är vinterväglag?

a. När det snöat under minst en timme.

B. När det är minusgrader.

c. När det är snö, modd, is eller frost på någon del av 

vägbanan där ett fordon framförs.

Måste lastbilar, bussar och husbilar ha vinterdäck?

Foto: bilprovningen

Danska rattfyllerister 
tvingas ha alkolås
c I danmark föreslås att dömda rattfyllerister 

tvingas ha alkolås i sina bilar. Förslaget las fram 

efter att en statlig utredning krävt hårdare tag mot 

påverkade förare. det skriver Nyheter24.se. 

efter en utredning av danmarks haverikommission 

lades förslaget fram. tanken är att det ska stoppa 

återfallsförbrytare. I danmark har rattfyllerister 

sedan i april kunnat få mildare straff om de instal-

lerar alkolås i bilen, men endast sju personer har gått 

med på det skriver Nyheter24.se. Om de nya reglerna 

kommer att tillämpas är upp till politikerna.

Glesare intervall för 
besiktning föreslås
c Bilar och lätta lastbilar ska besiktigas vartannat 

år, i stället för varje år. Släpvagnar under 750 kilo 

ska inte längre kontrolleras. a-traktorer ska börja 

besiktigas. Fordon som är 40 eller 50 år gamla el-

ler äldre ska slippa regelbundna besiktningar. det 

är några av de förändringar som transportstyrel-

sen föreslår när det gäller kontrollbesiktningar. 

Ändringarna föreslås träda i kraft i februari 2018. 

transportstyrelsen har fått i uppdrag av Närings-

departementet att utreda hur Sverige ska kunna 

efterleva krav som ställs i direktiv från eU angå-

ende kontrollbesiktningar. 

MHF riktar kritik mot längre besiktningsinter-

valler. 

– Vår bestämda uppfattning är att utglesning av 

besiktningsintervaller rimmar illa med Nollvisio-

nen, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhets-

chef på MHF.

Namnlöst-2   1 2014-09-23   10.03

Historisk bildkavalkad
c Scandinavian raceway i anderstorp är en speciell plats – det är Sve-

riges enda Formel 1-bana. Under sex år på 1970-talet gästade F1-cir-

kusen Småland, som intogs av racereliten. Vid de tre sista tävlingarna, 

1976-78, var Jan Wärnelöv klubbens fotograf. Nu, nästan 40 år senare, 

har han samlat sina bästa bilder i en bok. Följ med på en kavalkad med 

över 400 bilder genom svensk motorsports guldålder! Formel 1 VM i an-

derstorp finns att köpa i välkända internetbokhandlar. Julklappstips?

flera förändringar föreslås när det gäller kontroll-
besiktningar. 

Skatt för förbipasserande
c den 1 januari 2016 höjs trängselskatten i Stock-

holms innerstad. trängselskatt införs även på 

essingeleden. Maxbeloppet höjs till 105 kronor per 

fordon och dygn. Orsaken är att allt fler flyttar till 

Stockholm, trängseln ökar och framkomligheten 

behöver förbättras uppger transportstyrelsen. 

MHF Camping Club
jubileumsträff i Sjöbo
c riksträffen för MHF camping club kommer att 

arrangeras i Sjöbo Folkets hus och park i Skåne 

den 28 juni-2 juli nästa år. MHF camping club firar 

50-årsjubileum 2016. Sektion Gåsa hälsar med-

lemmarna välkomna till riksträffen.



 

 
 

 

NU ÄR VINTERN HÄR
MED KYLA OCH SNÖ!
Vintersäkra bilen hos oss!
Både för dig som är i din besiktningsperiod eller ej.

Däckkontroll     Säkerhetssystem
Motorelektronik    Kontroll av vätskor
Utökad information om din bil  Extra bromsprov
 
 

Vi kollar bl.a. dessa punkter

0774-400  800
besikta.se
Läs mer och boka!
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Trafikverkets utredning
avfärdar alkobommar
trafikverket avråder i sin utredning från ett 
införande av automatiska nykterhetskontrol-
ler. slutsatsen överraskar mhF:s vd göran 
sydhage.

– jag är förvånad över att det finns så många 
fel i en statlig utredning, säger han.

tEXt & foto: MARi HAGLUNd

REGERiNGEN GAV Trafikverket i uppdrag att analy-
sera de juridiska, ekonomiska och praktiska förut-
sättningarna för att införa automatiska nykterhets-
kontroller i vissa hamnar. 

Trafikverkets utvärdering kom i början av no-
vember. Samtliga myndigheter som deltagit i utred-
ningen är överens om att ett införande av automa-
tisk nykterhetskontroll inte är en bra och kostnads-
effektiv väg att gå, skriver Trafikverket. 

– Vi är överraskade över deras slutsatser, säger 
Göran Sydhage och konstaterar:

– Ingenting i den här utredningen för oss när-
mare Nollvisionen eller MHF:s mål att ingen ska 
dö av rattfylleri. 

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har ut-
talat sig positivt om alkobommarna, senast under 
Tylösandsseminariet. Försöksverksamheten i Gö-
teborg och i Stockholm lyfter hon fram som bra 
exempel. 

– Utvärderingarna därifrån visar på en god effekt 
just när det gäller onykterheten för förare av tung 
trafik. Det är förstås positivt, säger Anna Johansson.  

Regeringen ska nu titta på hur man ska gå vidare 
i frågan.

– I Trafikverkets utredning har man tagit ett lite 
bredare grepp och poängterar att det finns ett behov 
av att kontrollera även andra typer av brottslighet. Vi 
behöver nu titta på det underlag vi fått in och se hur 
vi bäst tar oss vidare, säger Anna Johansson. 

 Vad blir nästa steg?
– Först måste vi fundera på hur vi ska ta till oss 

dess slutsatser. Jag återkommer gärna i frågan längre 
fram, avslutar Anna Johansson. 

 Göran Sydhage förvånas över hur många fel 
det finns i rapporten. I utvärderingen hänvisas 
till MHF:s rapporter av försöksprojekten med al-
kobommar i Göteborg och Stockholm. Det står 
också att myndigheten har haft kontakt med Sveri-

ges Åkeriförbund, något sådant 
existerar inte, utan organisationen heter 

Sveriges Åkeriföretag. 
– Trafikverkets slutsatser stämmer inte med vad 

som står i våra rapporter. Det är så fult att de anger 
ett antal referenser som har en motsatt uppfattning 
och använder det som argument för sina slutsatser, 
säger Göran Sydhage. 

ETT iNFÖRANdE AV automatisk nykterhetskontroll 
är inte en kostnadseffektiv och bra väg att gå är en 
av slutsatserna. 

– De har inte berättat vad som inte är kostnads-
effektivt och bra, är Göran Sydhages kommentar. 

En av invändningarna i utvärderingen mot auto-
matiska nykterhetskontroller är att stora personella 
resurser krävs.

– Vi har visat att det är exakt tvärtom, vilket är 
en av fördelarna med alkobommarna, säger Göran 
Sydhage. 

Personal behöver vara på plats om en förare häv-
dar eftersupning är ett annat argument för att det 
skulle krävas mycket personal. 

– Ett märkligt argument. Det finns inga exempel 
på att eftersupning skulle vara ett problem, är Gö-
ran Sydhages invändning. 

EN ANNAN SLUTSATS som dras är att alkobommar 
bara kan upptäcka en viss typ av brott, det vill säga 
rattfylleri. Trafikverket menar att Polisen, Tullver-
ket och Kustbevakningen i anslutning till manuella 
nykterhetskontroller kan kontrollera andra typer av 
brott. Drograttfylleri, narkotikabrott, olovlig körning 
samt smuggling är några exempel. Om nykterhets-
kontroller automatiseras, finns en uppenbar risk att 
annan brottslighet inte upptäcks skriver Trafikverket. 

– De har en poäng. Men man måste komma ihåg 

mINISTerN PÅ PLATS. infrastrukturminister Anna Johansson besökte alkobommarna i Stockholms frihamn i mars. 
här tillsammans med Mhf:s vd göran Sydhage. nu lyder beskedet från infrastrukturministern att regeringen ska 
titta på hur man ska gå vidare efter trafikverkets utredning. 

”de har inte berättat vad som 
inte är kostadseffektivt och bra. 
Vi har visat att det är exakt 
tvärtom, vilket är en av förde-
larna med alkobommarna.”
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branschorganisationen sveriges Åkeriföretag 
riktar skarp kritik mot trafikverkets negativa 
slutsatser om alkobommar.

– jag är både besviken och förargad, säger 
patrick magnusson, trafiksäkerhetsansvarig 
för sveriges Åkeriföretag. 

AUTOMATiSKA nykterhetskontroller är Sveriges 
Åkeriföretag mycket positiva till. 

– Jag förstår inte var problemet ligger. Om det 
finns något som är kostnadseffektivt så är det alko-
bommarna, säger Patrick Magnusson.  

Ett minskande antal trafikpoliser går inte ihop 
med Trafikverkets slutsatser om att automatiska 
nykterhetskontroller inte borde införas anser Sve-
riges Åkeriföretag. På 15 000 mil väg är det i prak-
tiken 150 trafikpoliser som ska utföra kontroller 
av bland annat nykterhet menar branschorgani-
sationen. 

– TRAFiKPOLiSEN OcH Tullverket har monterats 
ned under en längre tid. Samtidigt som det har 
aldrig funnits så många poliser. Det gäller att om-
fördela resurserna på rätt sätt, det har man miss-
lyckats med, säger Patrick Magnusson. 

Trafikverkets slutsatser bekymrar Patrick Mag-
nusson.

– Infrastrukturminister Anna Johansson har sagt 
att alkobommarna är här för att stanna. Jag känner 
en viss oro för vad den här utredningen får för 
konsekvenser, säger han.

sveriges 
Åkeriföretag 
känner oro

Patrick Magnusson, trafiksäkerhetsansvarig för Sve-
riges åkeriföretag. 

Lite mer om: Försöksprojekten med automatisk nykterhetskontroll

Tysklandsterminalen i Göteborg

c Under hösten 2013 kontrollerades 8 745 stycken fordon. tio stycken stoppades misstänkta 

för rattfylleri. 

Frihamnen i Stockholm

c Under hösten 2014 gjordes 12 469 stycken kontroller. 87 stycken misstänkta rattfyllerister 

stoppades. 

c Under 2015 har 38 255 stycken fordon kontrollerats. 181 stycken misstänkta rattfyllerister 

har stoppats.

c kontrollerna upphörde den 15 november.

i

att alkobommar inte förhindrar att polisen kontrol-
lerar andra typer av brott, säger Göran Sydhage.

– Varför har de i så fall satsat så mycket på ATK-
kameror?

Det saknas oberoende utvärdering av kostnader, 
nytta och effekter av MHF:s försök i Göteborg och 
Stockholm, skriver Trafikverket. 

– Om man vill ha en oberoende utvärdering 
varför har man inte efterfrågat det, undrar Göran 
Sydhage. 

TRAFiKVERKET FÖRESLÅR att om regeringen vill 
gå vidare med att införa automatisk nykterhetskon-
troll ska ett treårigt pilotprojekt genomföras. Kost-
naden för pilotprojektet uppskattas till 15-20 mil-
joner kronor under tre år. MHF:s invändning mot 
den beräkningen är att Trafikverket förväntat sig att 
ska MHF driva alkobommarna plus ledningscentral 
för en avsevärt lägre kostnad.

– Ett pilotprojekt kan de väl genomföra, men 

det kostar ju mycket pengar. MHF har genomfört 
testerna med goda resultat, har svårt att förstå varför 
man skulle vilja genomföra ett till försöksprojekt, 
säger Göran Sydhage.

– MHF:s försöksprojekt har inte kostat i närhe-
ten av de pengarna.

Vad får det för konsekvenser om det inte finns 
några automatiska nykterhetskontroller i 
hamnarna?

– Det behöver inte blir fler rattfulla som åker ut 
från hamnarna, om polisen fortfarande kontrollerar 
alla. Men det kommer att krävas många fler poliser 
än vad som behövs med alkobommarna, konstate-
rar Göran Sydhage.

Hur går mHF vidare i frågan?
– Vi tittar på hur vi ska bemöta utredningen. 

MHF kommer att försöka att påverka beslutsfat-
tande politiker.  

FÅr NObbeN. trafikverket avråder från att införa alkobommar. Mhf:s vd göran Sydhage är överraskad över tra-
fikverkets slutsatser. han förvånas också över att det finns så många fel i en statlig utredning. 
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nya volkswagen touran har utsetts till Årets 
Familjebil. Fyra av de nio motorjournalisterna i 
motorförarens jury röstade på andra generatio-
nens touran. på delad andra plats kom skoda 
superb och opel astra. 

tEXt: MARi HAGLUNd

foto: VOLKSwAGEN

VOLKSwAGEN TOURAN tog hem segern med två 
röster mer än de andra finalisterna Skoda Superb 
och Opel Astra. De fick två röster vardera.  

Det är andra året i rad som Volkswagen har ut-
setts till Årets Familjebil. Förra året var det Passat 
Sportscombi som vann priset.

I den första tävlingsomgången för-
svann bland annat Ford S-Max, Skoda 
Fabia Combi, Audi A4 och Volvo V60 
Cross Country. 

– Volkswagen Touran är ett mellan-
ting mellan de mindre Volkswagen-sys-
konen Caddy, Golf Sportsvan och den 
större Sharan, skriver Staffan Sweden-
borg, frilans, i sin motivering. 

– Perfekt för den växande familjen 
då den är sjusitsig med två extrasäten 
bak avsedda för kortare turer eller korta 
personer. Säker också med nio krock-

kuddar och med så gott som alla säkerhetssystem 
som standard.

– Det här ju så här se familjebil ska se ut, skriver 
jurymedlemmen Robert Collin, Aftonbladet.

– Rymlig, utan att vara för lång. Alltså byggd på 
höjden. Då blir det massor av utrymme. Man sitter 
lite högre, ungarna ser allt genom stora fönster och 
man behöver inte böja ihop sig som en fällkniv för 
att kliva i och ut, eller sätta minsta barnet i barn-
stolen, säger han. 

i SVERiGE äR Volkswagen Touran sjusitsig som stan-
dard. Den maximala lastvolymen i den sjusitsiga 
versionen är 1 857 liter. 

Säkerhetsutrustning som autobroms med adaptiv 
farthållare samt trötthetsvarnare ingår 
som standard. Hjälpmedel som Emer-
gency Assist som bromsar och styr bi-
len vid sjukdomsfall kan väljas till. Tre 
bensin- och tre dieselmotorer från 110 
till 180 hästkrafter finns i programmet. 

BLANd VOLKSwAGEN TOURANS kon-
kurrenter kan nämnas Kia Carens, Toy-
ota Verso och Renault Scenic. 

Ola Thelberg, Mittmedia, röstade på 
Skoda Superb. 

– ”Lyxbilen” som även passar barnfa-

andra generationen 
volkswagen touran 
är Årets Familjebil

David Jakobsson, Expressen 

Volkswagen Touran

– en oväntat rymlig liten bil. Väl dispo-

nerad när det gäller utrymme. trevlig 

att köra. Bilen är också rätt fin att titta 

på. 

Rolf Gildenlöw, TT Nyhetsbyrån:

Skoda Superb

– ”Mer bilar för pengarna” är väl kort 

och kärnfullt. 

Robert Collin, Aftonbladet:

Volkswagen Touran

– det är ju så här en familjebil ska se 

ut. rymlig, utan att vara för lång. alltså 

byggd på höjden. då blir det massor av 

utrymme. Man sitter lite högre, ung-

arna ser allt genom stora fönster och 

man behöver inte böja ihop sig som en 

fällkniv för att kliva i och ut, eller sätta 

minsta barnet i barnstolen.

– Och som bonus: snygg att titta på, 

med tidlös formgivning som aldrig blir 

omodern, fina köregenskaper och bra 

komfort. Hyfsat snåla bensinmotorer 

och får vi hoppas rena dieslar enligt 

nya euro6-reglemente.

Stefan Nilsson, 
frilans, bland annat 
för Gota Media:

Volkswagen Touran 

– de två tyngsta skälen till att välja 

Volkswagen touran hittar vi bakom 

baksätet. två extralätt uppfällbara 

säten som gör touranen till en riktigt 

kompakt sjusitsig bil. Även om familjen 

bara består av två vuxna och två barn 

så kommer förr eller senare den där 

dagen då minst två kompisar ska med. 

– Ska man skjutsa barn så är det 

viktigt att inte tumma på säkerheten. 

touran har de flesta moderna säker-

hetssystem och en krocksäker kaross.

– Flexibiliteten i form av ett femsit-

sigt bakparti som smidigt förvandlas 

till ett stort lastutrymme.

Så tyckte juryn:

Lite mer om: 
Tidigare vinnare

c Motorförarens utmärkelse Årets Famil-

jebil har delats ut sedan 1996. I juryn sitter 

alltid några av Sveriges mest lästa och 

kunniga motorjournalister. Med utgångs-

punkt från kriterierna ska de välja sin 

favorit bland bilar som börjat säljas under 

året. Premiäråret eftersöktes en bra bil till 

ett bra pris, men ganska snart skulle även 

miljö, säkerhet och ekonomi ta större plats 

i juryns bedömning.

i

Marcus thomasfolk, 
informationschef på 
volkswagen, gläds över 
utmärkelsen.
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Mikael Stjerna, Teknikens Värld:

Opel Astra

– Opel astra har utvecklats i rätt rikt-

ning. rymligare och kvickare men i 

mindre kostym och med mindre motor. 

Gustav Liljeberg, Motorföraren:

Opel Astra

– Opel astra kombinerar kompakta yt-

termått med ett rymligt inre. Bilen har 

en hög säkerhetsnivå och bjuder även 

på bra komfort. en tilltalande prislapp 

gör den dessutom åtkomlig för fler 

kundgrupper.

Staffan Swedenborg,  
frilans:

Volkswagen Touran

– Volkswagen touran är ett mellanting 

mellan de mindre VW-syskonen caddy, 

Golf Sportsvan och den större Sharan. 

Perfekt för den växande familjen då 

den är sjusitsig med två extrasäten 

bak avsedda för kortare turer eller 

korta personer. Säker också med nio 

krockkuddar och med så gott som alla 

säkerhetssystem som standard.

Ola Thelberg, Mittmedia:

Skoda Superb

– ”Lyxbilen” som även passar barnfa-

miljen som vill ha extra plats. Funkar 

också i sedanutförande. dessutom till 

ett pris i nivå med Volvo V70 och VW 

Passat.

– Mycket bil för pengarna och även 

skonsam för miljön. Och utan fusk med 

mjukvaran, modellerna -16 (euro6). 

dessutom med en riktigt snygg design.

Alrik Söderlund, 
auto motor & sport 
–
– Vi passar på detta. Ingen av bilarna är 
speciellt bra miljöval.

Lite mer om: Årets 
familjebil – hela listan
1996 Skoda Octavia

1997 renault kangoo

1998: Ford Focus

1999: Opel Zafira

2000: Opel agila/Suzuki Wagon r+

2001: Peugeot 307

2002: Mazda6

2003: Opel Meriva

2004: toyota corolla Verso

2005: renault Modus

2006: Skoda roomster

2007: kia cee’d

2008: Peugeot 308 SW

2009: toyota Verso

2010: Opel Meriva

2011: Ford Focus

2012: Ford B-Max och

           Opel Zafira tourer

2013: Skoda Octavia combi

2014: Volkswagen Passat

2015: Volkswagen touran

i

miljen som vill ha extra plats. Funkar också i seda-
nutförande. Dessutom till ett pris i nivå med Volvo 
V70 och VW Passat, skriver han i sin motivering.

– Mycket bil för pengarna och även skonsam för 
miljön. Dessutom med en riktigt snygg design.

Mikael Stjerna på Teknikens Värld ville se Opel 
Astra som vinnare.

– Opel Astra har utvecklats i rätt riktning. Rym-
ligare och kvickare men i mindre kostym och med 
mindre motor. 

Marcus Thomasfolk, informationschef på Volks-
wagen, gläds över utmärkelsen för Touran

– Roligt, jag tror att många ser Touran som en 
bra kombination av olika egenskaper. Den har 
rymligheten och flexibiliteten och tilltalar den här 
typen av kunder – barnfamiljer, säger han.   

VOLKwAGEN TOURAN har många av de egenska-
per som barnfamiljer tycker är viktiga tror Marcus 
Thomasfolk. 

– Den har både aktiva och passiva säkerhets-
system på en hög nivå, som naturligtvis efterfrågas 
på en familjebil. Sedan kan man framhålla att nya 
Touran är rymligare än föregångaren, ändå med en 
lägre vikt. 

En nyhet är att Volkswagen Touran har utrustas 
med hjälpmedlet Trailer Assist.

– Det systemet har bara funnits på Passat tidigare. 
Trailer Assist hjälper till om du ska backa ett släp, 
berättar Marcus Thomasfolk. 

VINNAreN POSerAr.  volkswagen touran är årets familjebil 2015. i svenskt utförande är bilen sjusitsig.
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sverige efter i kampen mot drograttfylleriet
polisen får inte drogtesta förare utan misstanke i sverige, 
något som är tillåtet i norge, danmark och Finland. 

– sverige halkar efter. om det är möjligt i resten av 
norden måste det vara möjligt att ändra lagstiftningen 
här också, säger lars olov sjöström, trafiksäkerhetschef 
på mhF. 

tEXt & foto: MARi HAGLUNd

MELLAN JANUARi OcH september anmäldes 9 908 stycken 
drograttfylleribrott i Sverige. MHF driver tillsammans med sin 
norska systerorganisation MA projektet ”Drogfri trafik i Nor-
den” sedan 2013. Syftet med projektet är att ta fram effektivare 
metoder och verktyg för att upptäcka drogpåverkade förare. 

– Det som är aktuellt nu är att vi har haft kontakt med flera 
forskare och specialister på instrument som är baserade på sa-
livtest, säger Lars Olov Sjöström. 

Målet med kontakterna var att få större kunskap om hur 
instrumenten fungerar och vad som är viktigt för att kunna 
garantera kvalité på instrumenten, berättar han. 

Salivtester används av polisen i Norge, Danmark och Fin-
land som sållningsinstrument för att kontrollera om en förare 

är narkotikapåverkad. En framgång som projektet ”Drogfri 
trafik i Norden” har haft i år är att det i Norge har fattats 

beslut om upphandling av nya instrument för salivtest. År 
2013 gjordes ett försök med att införa salivtest hos den 

norska polisen, men de instrumenten visade sig inte 
vara tillförlitliga. 

För Sveriges del gläds MHF åt att den myn-
dighetsövergr ipande expertgruppen Nykter 

Trafik i sin gemensamma strategi som prioriterat område 
lyft fram att ”Utveckla kunskapen om narkotikasubstansers 
förekomst och risker i trafiken”. Strategin heter ”Minskad 
andel alkohol och narkotika i trafiken” och sträcker sig un-
der perioden 2015-2020. 

i ALLA NORdiSKA LäNdER utom Sverige får polisen stoppa 
förare och slumpmässigt kontrollera om de är narkotikapåver-
kade, trots att misstanke saknas. För att polisen i Sverige ska få 
drogtesta en förare måste det finnas misstanke. 

Om det har varit möjligt för de andra nordiska länderna att 
ändra lagstiftningen, så måste det vara möjligt för Sverige också 
anser Lars Olov Sjöström. 

– Det finns inga avgörande skillnader mellan Sverige och 

”det finns inga 
avgörande 
skillnader 
mellan Sverige 
och de nord-
iska länderna 
när det gäller 
kontroller och 
integritet.”

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

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 
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sverige efter i kampen mot drograttfylleriet

Kärchers nya tillskott på rengöringsfronten är 

en kompakt handhållen ångtvätt för snabb vardags-

städning helt utan kemikalier. Lägg därtill vår pop-

ulära fönstertvätt och testvinnande grovdammsugare 

så håller du hemmets alla ytor skinande rena. 

www.karcher.se
 
* Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt dödas 99,99% 
av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae.

FRÅN UTOMHUSPROJEKT  
TILL INOMHUSPROJEKT

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt 
dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och 
Enterococcus hirae. 

de andra nordiska länderna när det gäller kontroller och inte-
gritet, säger han. 

Ingen vet hur många svenskar som kör narkotikapåverkade 
i trafiken.

– Vi skulle vilja få dispens för att exempelvis göra 25 000 
slumpvisa prov för att undersöka hur stort problemet egentli-
gen är. Då får man ett vetenskapligt underlag och kan visa på 
att så här många kör drograttfulla. 

FRÅGAN OM ATT GÖRA det möjligt för polisen att få drogtesta 
förare slumpmässigt är i dagsläget att betrakta som vilande i 
Sverige anser han. Polisen i Sverige har under 2014 utfört en 
pilotstudie med drogtestinstrument. 

Under våren 2015 skulle en rapport med en utvärdering av 
försöken ha presenterats, men någon sådan har inte synts till.

– Försöken är genomförda, men det har inte lett till att någ-
ra instruments har köps. Det finns ingen lagstiftning på plats 
som gör det möjligt, säger Lars Olov Sjöström. 

Att det inte publicerats någon rapport från försöken är oro-
väckande, anser Lars Olov Sjöström. 

– Min uppfattning är att det finns en rapport som hanterats 
internt, men som polisen valt att inte offentliggöra, säger han. 

SÅ FUNKAr deT. André hällsten provar drogtestinstrumentet Drugwipe. instrumentet är baserat på sa-
livprov. Evert Strindin (till höger) visade det på Mhf:s förbundsmöte. 

 

RING 020-84 44 48 
och prata med våra rådgivare.

Det är kostnadsfritt, du kan vara  

anonym och ringa från hela landet.  

Läs mer på alkohollinjen.se 

Funderar du över dina alkoholvanor?
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Framtidens mhF-medlemskap 
diskuterades vid förbundsmöte
hur ska kraven för ett medlemskap i mhF se ut 
i framtiden? den frågan diskuterades vid för-
bundsmötet i alvesta. 

– tanken är att väcka debatt om medlemska-
pet, sa bengt swahn, ombud region öst. 

tEXt: MARi HAGLUNd

FÖRBUNdSMÖTET i Alvesta hölls den 3-4 oktober. 
Två motioner lyfte frågan att innehållet i kraven för 
medlemskap i MHF borde diskuteras. MHF-Ung-
dom har förändrat sitt helnykterhetskrav, vilket fått 
Ljungby MHF-avdelning att i sin motion fundera 
över om även MHF borde kräva trafiknykterhet i 
stället för helnykterhet.

– Avsikten var inte i första hand att motionen 
skulle få ett bifall, utan att vi skulle bearbeta frågan 
och väcka debatt, sa Bengt Swahn. 

Curt Arne Gisleskog, ombud Region Bergsla-
gen, efterfrågade ett modernare nykterhetslöfte i 
sin motion. Han instämde till stora delar i Bengt 
Swahns resonemang. 

– Jag är mest nöjd med att vi har fått i gång en 
debatt kring det här, sa Curt Arne Gisleskog.

– Mitt personliga ställningstagande är att nykter-
hetslöftet skulle kunna innebära att man inte ska 
berusa sig varken på alkohol eller andra droger. 

Förbundsstyrelsens förslag var att avslå motioner-

na och att förbundsstyrelsen i samarbete med regi-
onordförandena utarbetar ett förslag i motionernas 
anda till nästa förbundsmöte. Förslaget ska visa på 
vad MHF ska göra för att få fler medlemmar och 
säkerställa att arbetet med ingen ska dö av rattfylleri 
fortsätter. Förbundsmötet sa ja till styrelsens förslag. 

Några av besluten som klubbades av för-
bundsmötet: 

• Förbundsordförande Maria Bergström omval-
des på två år. Tommy Janerstål valdes in som ny le-
damot i styrelsen. Annette Fagerholm Ahlholm och 
Lorentz Holmgren omvaldes på två år. Sten Fahlén 
fick lämna förbundsstyrelsen. 

• Förbundsmötet kommer att flyttas från okto-
ber till juni och hållas på central plats. På hösten är 
tanken att en verksamhetskonferens ska arrangeras 
för regionerna. 

• Regionerna får under 2016 sammanlagt 3,1 
miljoner kronor. Det är ett tillskott på 2,1 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. 

• En portabel minialkobom ska upphandlas un-
der förutsättning att MHF får låna mjukvaran. Mi-
nibommen ska placeras på en lämplig plats i landet, 
så att den lätt kan transporteras mellan regionerna. 

• MHF ska jobba för att bearbeta bilbranschen 
så att reflexvästar följer med vid leveransen av nya 
bilar. 

• MHF ska jobba för att trafikpolisen ska bli en 
egen myndighet. 

• En lag mot eftersupning ska MHF driva på för 
att det införs. 

• Det ska utformas en kampanj med målet att 
polisen ska få göra rutinmässiga drogkontroller i 
trafiken. 

• MHF ska verka för en principiell nollgräns när 
det gäller trafiknykterhetsbrott. 

Vd GÖRAN SydHAGE berättade om MHF:s plan för 
2016.

– Vi ska fokusera på att få nya medlemmar. Tap-
pet måste vi försöka stoppa, sa han. 

Några av punkterna ur MHF:s handlingsplan 
för 2016:

• MHF ska ta fram fler och bättre medlemsför-
måner. 

• Företag ska erbjudas att bli medlem i MHF ge-
nom företagsmedlemskap. 

• MHF ska jobba för att en eftersupningslag in-
förs och att polisen ska få göra rutinmässiga drog-
tester i trafiken. 

• Lyfta fram att alkobommar kan används på 
många olika platser som exempelvis industrier, flyg-
platser, idrottsarenor samt i terminaler för lastbilar, 
bussar och taxi.

ombudet bengt Swahn 
lyfte frågan om hur kravet 
för medlemskapet i Mhf 
borde se ut i framtiden. 

Mhf:s vd göran Sydhage berättade om 
Mhf:s plan för 2016. 

förbundsordförande Ma-
ria bergström omvaldes 
på två år. 

Mhf:s förbundsmöte hölls i Alvesta. 

Maria bergström 
tackade Sten 
fahléns för hans 
goda insats under 
många år i för-
bundsstyrelsen. 

trafikpolisen 
i Jönköping 
visade upp 
sin polisbil 
utrustade 
med AnPR-
kameror. 
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trafikpolisen i jönköping till-
delades mhF:s polispris ”ingen 
ska dö av rattfylleri”. 

– det känns väldigt hedrande, 
säger thommy elgh, polis-
inspektör vid trafikpolisen i 
jönköping.

tEXt: MARi HAGLUNd

MHF:S POLiSPRiS ”Ingen ska dö 
av rattfylleri” får trafikpolisen i 
Jönköping för att de bedriver ett 
effektivt arbete för att beivra tra-
fikbrott och öka trafiksäkerheten 
inom sitt verksamhetsområde. Pri-
set delades ut på MHF:s förbunds-
möte i Alvesta. 

– Vi på trafikpolisen är stolta 
och hedrade att få priset, säger 
Thommy Elgh.

– I det här sammanhanget får 
man inte glömma bort alla poliser 
i vårt län som jobbar på trafiksi-
dan. Det är ett lagarbete. Alla får ta 
åt sig av äran. 

Christer Folkesson är ordfö-
rande för MHF Region Öst. Tra-

fikpolisen i Jönköpings arbetsinsats 
bidrar till att MHF:s mål om att 
ingen ska dö av rattfylleri, kan för-
verkligas genom en bra synligt och 
väl utfört arbete anser han. 

– dE GÖR ETT VäLdiGT bra jobb 
och har ett stort engagemang i frå-
gorna som rör trafiksäkerhet, säger 
Christer Folkesson. 

Kontrollen och synligheten i 
trafikmiljön gör att trafikpolisen i 
Jönköping medverkar till förebyg-
gande trafiksäkerhetsverksamhet 
anser MHF. Något som leder till 
att nollvisionens mål om att ingen 
ska dö eller skadas svårt i trafiken 
kan uppfyllas. 

TRAFiKPOLiSEN i Jönköping har 
en särskild grupp som jobbar mot 
den grova brottsligheten i trafiken. 
En viktig arbetsuppgift är kontrol-
len av tunga fordon vilket leder till 
att brott mot kör- och vilotider, 
överlast, olagliga förarkort, rattfyl-
leri samt införsel av droger och 
alkohol upptäcks.

mHF:s polispris 
till Jönköping

grATTIS! Maria 
bergström och 
christer folkes-
son delade ut 
Mhf:s polispris 
”ingen ska dö 
av rattfylleri” till 
thommy Elgh 
på trafikpolisen i 
Jönköping. 

thommy Elgh 
kände sig hedrad 
och glad över 
priset. 
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Utländska chaufförer kan 
undgå straff för rattfylleri
en litauisk lastbilschaufför släpptes efter att 
han gripits misstänkt för grovt rattfylleri den 14 
september i rydaholm. 

– om man inte kan lagföra en person, så kan 
det vara straffritt för en chaufför från utlandet 
att köra onykter i sverige, säger klas lööf, 
åklagare vid Åklagarkammaren i jönköping. 

tEXt: MARi HAGLUNd

EN LiTAUiSK LASTBiLScHAUFFÖR greps i Ryda-
holm på sannolika skäl misstänkt för grovt ratt-
fylleri. Kammaråklagare Klas Lööf begärde den 
misstänkte 46-åringen häktad med hänvisning till 
flyktfara. Han menade att det fanns en risk för att 
chauffören skulle avvika och inte dyka upp till för-
hör och därmed undgå lagföring och straff. 

Tingsrätten och senare hovrätten avslog båda 
begäran om häktning. En svensk medborgare häk-
tas normalt inte på grund av flyktfara för enstaka 
fall av grovt rattfylleri skriver tingsrätten. Därför 
skulle det strida mot EU:s likabehandlingsprincip 
att behandla en utländsk medborgare annorlunda. 

Dessutom gjordes bedömningen att det inte fanns 
någon flyktfara. 

– Min uppfattning är att signalen som skickas ut 
är att om det är möjligt att lagföra en person eller 
inte beror på om den misstänkte själv medverkar. 
Det vill säga dyker upp till förhör och rättegång, 
säger Klas Lööf. 

Det gör att utländska chaufförer kan slippa un-
dan straff om de kör rattfulla i Sverige menar han.

– Om det inte går att få tag i den misstänkte så 
går det inte att hålla förhör och då går det inte att 
väcka åtal och i nästa steg hålla rättegång. Då måste 
utredningen i förlängningen läggas ned, konstaterar 
Klas Lööf.

– Det är i det läget som det blir straffritt att köra 
rattfull. 

NäSTA STEG i FALLET med den litauiske chauffören 
är om åklagaren ska väcka åtal eller inte. Klas Lööf 
väntar på att polisutredningen ska bli klar. 

MHF anser att det är ett bekymmer att utländ-
ska förare som misstänks för rattfylleri inte lagförs 
direkt. På förbundsmötet 3-4 oktober gjorde MHF 

ett uttalande och krävde att något görs för att kom-
ma åt problemet. 

– Vårt mål är en snabb handläggning, där en 
jourdomstol kan vara ett verktyg, säger Göran Syd-
hage, vd för MHF. 

– Problemet är om det börjar gå rykten i andra 
länder att det går att åka till Sverige och köra full 
utan att det får några konsekvenser. Det är ett värsta 
scenario. 

SVEN-ERiK ALHEM är debbatör och tidigare över-
åklagare. Han är inne på en liknande lösning som 
MHF, att den här typen av mål skulle kunna få för-
tur och få en snabb lagföring. 

– Man ser till att häktningstiden blir så minimal 
som möjligt och att åtals väcks så snart som möjligt. 
Då skulle lagföring kunna ske på bara några dagar 
och högst en vecka, föreslår Sven-Erik Alhem. 

Är en sådan snabb lagföring möjlig i prakti-
ken? 

– Absolut, annars får man se till att blir möjligt, 
säger han. 

Lite mer om: Europeisk arresteringsorder
i

    c en europeisk arresteringsorder gäller i eU:s 

samtliga medlemsstater. en åklagare får utfärda en 

arresteringsorder för ett brott som har fängelse i ett 

år eller mer i straffskalan. För att ordern ska kunna 

utfärdas måste den gå att motivera med hänsyn till 

brottets art och svårighetsgrad och det måste fin-

nas ett häktningsbeslut. När en medlemsstat begärt 

en europeisk arresteringsorder är den mottagande 

medlemsstaten förpliktigad att gripa och utelämna 

den misstänkte eller dömde personen. 

c Åtgärden används oftast när det handlar om 

mycket grova brott som mord, människohandel 

eller bedrägeri förklarar Per Hedvall, byråchef på 

Åklagarmyndigheten. ett brott som grovt rattfylleri 

skulle i teorin kunna motivera en europeisk arres-

teringsorder. 

c  – det skulle kunna gå in, eftersom grovt rattfylle-

ri kan ge fängelse i upp till två år. Förutsatt att brot-

tet är straffbart i båda länderna, säger Per Hedvall.

c Han är inte säker på om någon person har ut-

lämnats till eller från Sverige på grund av rattfylleri 

som huvudskäl, men han tror att så är fallet. 

 källa: Åklagarmyndigheten. 

En snabb handläggning skulle 
kunna vara en lösning på pro-
blemet, tror Mhf:s vd göran 
Sydhage.

tidigare överåklagare Sven-Erik 
Alhem anser att den här typen av 
mål skulle kunna få förtur. 

om det inte går att lagföra en utländsk chaufför som kör rattfull i Sverige, kan det i praktiken 
vara straffritt för chaufförerna att köra onyktra. 

Foto: steFan nilssonFoto: brottsoFFerjouren Foto: mhF
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mhF region norrs ordförande är ovanligt ung, 
men inte oerfaren i mhF-sammanhang. ola 
nordberg är 29 år och bor i boliden. han är rik-
tig en saabentusiast och har tolv stycken bilar 
av märket.

tEXt: MARi HAGLUNd

foto: THOMAS BURMAN, BUBBESFOTO

Vid REGiONÅRSMÖTET i mars valdes Ola till ny 
ordförande för MHF Norr. Tillsammans med sam-
bon Johanna, bor han i Boliden, som ligger tre mil 
nordväst om Skellefteå i Västerbotten. Ola och Jo-
hanna väntar sitt första barn som väntas komma i 
början av 2016.

Ola jobbar som chef för elavdelningen i Ren-
strömsgruvan, som ägs och drivs av Boliden Mine-
ral. Att engagera sig ideellt fyller en stor del av Olas 
fritid. Förutom sitt MHF-engagemang, är märket 
Saab ett av Olas stora intresen. 

Att ha fått förtroendet att vara ordförande för 
MHF Region Norr tycker Ola känns kul. 

– Det känns jättebra, det är en rolig utmaning. 
Valberedningen tyckte att det skulle vara roligt om 
någon yngre och drivande blev ordförande, så de 
frågade mig, säger han.

OLA HAR TidiGARE varit ordförande för MHF-
Ungdom lokalt och i distriktet som de hette då. 
Han blev medlem i MHF-Ungdom år 1996 och 
har varit engagerad i rörelsen sedan dess.

– Jag kom in i rörelsen via slotracing, så jag har 
varit medlem i nästan 20 år, berättar han.

Utmaningarna som ny ordförande ser Ola fram 
emot.

– Det skulle vara roligt om vi kunde få in fler 
yngre i organisationen. Jag hoppas vi kan få i gång 
fler MHF-Ungdom-klubbar i regionen. Det finns 
någon enstaka, men inte så många.

Engagemanget är viktigt för Ola och trafiknyk-
terhet och nykterhet är två frågor han brinner för.

– Ett projekt som alkobommarna är jätteviktigt, 

vi måste få bort rattfylleristerna från vägarna. Det 
finns ingen annan organisation som driver just den 
här frågan med trafiknykterhet som MHF gör, sä-
ger han.

FÖR ATT FÅ FLER unga att bli medlemmar i MHF-
Ungdom och MHF tror Ola att det måste startas 
fler klubbar. Han tycker också att det är viktigt att 
organisationen är ute och syns på platser där ung-
domar finns.

– Ungdomar är inte alltid så intresserade av ideo-
logier eller duktiga på det. De vill ha kul och ett 
sätt att få in dem i rörelsen är genom vår verksam-
het, vi måste skapa verksamhet som tilltalar ung-
domar. Det var så jag själv kom in i MHF, berättar 
han.

– Vi måste synas ute på festivaler och andra stäl-
len där unga är för att kunna värva nya medlemmar.

Ola ger SoberCheck som exempel på en aktivi-
tet som MHF-Ungdom brukar ha ute på festivaler.

– Ett bra exempel är Rattfylleritips, en aktivitet 
som MHF-Ungdom hade för en sådär 15 år sedan 
här i regionen. Det har jag själv varit med på. Nå-
got liknande kanske man skulle kunna starta upp 
igen.

NÅGOT SOM OLA lägger ned mycket tid av sin fritid 
på är sina tolv Saabar. Intresset började i tidig ålder.

– Det började redan när jag var liten. Mina för-
äldrar körde Saab. Jag tyckte tvåtaktarna lät fränt, 
berättar han.

Saab-intresset har fortsatt och bitit sig fast.
– Man blir förälskad i ett märke och sedan bara 

FIxAr-OLA. En och annan justering under huven måste 
till när man kör bilar som har några år på nacken.

ola – en sann saabentusiast
mHF-PrOFIL med SAAbPASSION. ola nordberg visar upp sju av tolv Saabar ur sitt omfattande bilstall. ola är dessutom sedan i mars nyvald regionordförande i Mhf norr.
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fortsätter det. Jag är en entusiast, inte en fantast. En 
fantast erkänner aldrig några brister, men jag erkän-
ner att Saab har brister.

LiSTAN MEd VAd OLA gillar hos bilmärket kan göras 
lång.

– Saab har bra turbobilar med skönt tryck i. Jag 
gillar deras lösningar på knappar och motormeka-
nik och så tycker jag om utseendet på en del av 
modellerna. Och så har Saab jättesköna säten, sto-
larna är gudomliga i dem.

Att Saab gick i konkurs i slutet av 2011 tycker 
han är tråkigt.

– Det var sorgligt, jag hade hoppats på att en 
gång få äga en sprillans ny bil av märket.

Ola gillar att meka med sina Saabar, vara ute och 
köra dem och åka på träffar för entusiaster.

– Jag har nästan en komplett verkstad hemma 
med Saab-verktyg och andra grejer. Att skruva i 
saker och ting gillar jag generellt sett, berättar han.

SAAB-SAMLiNGEN HAR vuxit genom åren och 
Ola har nu tolv stycken exemplar. Favoritmodel-
len bland hans egna är en Saab 95 V4 kombi från 
1968.

– Den kallar jag för Agda, för att registrerings-
numret börjar med AAG. Jag håller den bilen högre 
än mina andra Saabar. Agda kommer jag aldrig att 
sälja. Det är gudomligt roligt att jag har den, berät-
tar han.

Ola har en svart Saab 900 T16 Aero från 1984.
– Det är en bil som sticker ut i min samling. 

Saabs första 16V turbomatade motor på 175 häst-
krafter, på den tiden var den en riktig värsting. Den 
åkte ifrån många andra bilmärken till exempel Por-
sche och BMW för att nämna några.

Hans Saab 9-3 turbo X från 2008 är en jubi-
leumsmodell.

– Modellen gjordes för att Saab firade 30 år se-
dan deras första turbobil kom ut, 99 turbo. Den 
tillverkades i 2 000 exemplar, varav 175 stycken 
såldes i Sverige.

BLANd HANS BiLAR finns en Saab 9000 turbo A50 
från 1997 och 900i från 1987.

– Dessa bilar är jubileumsmodeller som Saab 
släppte för att fira 40 respektive 50 år som biltill-
verkare. Bolaget startade 1947 fast första modellen 
kom 1950.

En Saab 96 från 1977 ingår också i samlingen.
– Det var den första V4:an jag köpte för 1 500 

kronor, sen dess har det bara blivit fler. Denna hål-
ler jag på att bygga om till en riktig gatracer med 
turbomotor, större bromsar och ny yttre design.

 Ola tycker att det är svårt att välja ut en favorit 
bland sina ögonstenar.

– För mig är de är favoriter allihop. Fast Agda 
ligger mig varmast om hjärtat. 

FAVOrITeN AgdA. En Saab 95 v4 kombi från 1968 är ola nordbergs absoluta favorit. Rullar fint med frihjul och allt.

rALLYgeNer. treekrad sportratt påminner om vad Saab 
v4 uträttade i rallyskogarna på 60-talet.

HembYgge. vid den här tiden hade Saab ännu inte bör-
jat med cabbar, så då får man väl kapa taket själv.

80-TALSKLASSIKer. 1984 var en svart Saab 900 t16 Aero 
drömmen för många svenskar. Axade ifrån Porsche.

reNOVerINgSObJeKT. någon av ola nordbergs Saabar 
väntar på en uppfräschning.

HÖg IgeNKÄNNINg. Pedalerna aningen åt höger och nyck-
eln mellan sätena som bara kan tas ur när backen är i. 
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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.

Vi har dem! 
Böckerna du inte visste fanns. 
Böcker om bilar, båtar, tåg och flygplan. Böcker om 
design, storstad och landsbygd. Filmer på DVD.        

www.teknikbokhandeln.se

Michael Magnusson

The Untold Story

SAAB 340
SAAB 2000
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solig skidglädje
och lyxcamping

i vintriga dolomiterna

val gardena och val di Fassa 
i dolomiterna gör det inte 
lätt för oss som har svårt att 
välja. här finns över 120 mil 
med pister och 450 liftar vid 
unesco-skyddad terräng. och 
camparna stortrivs.

tEXt & foto: cENNETH SPARBy

TOPPeNSTÄLLe. Det är en ren njutning att skåda utsikten i Dolomiterna. tack vare den höga höjden har regionen ofta gott om snö.
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solig skidglädje
och lyxcamping

i vintriga dolomiterna

Snön vräker ner i perioder, och den branta, långa pisten 
inbjuder till vida, yviga svängar. Ett rejält lager med 
puder gör skidåkningen lekande lätt.

Jag stannar till några gånger, både för att hämta andan och 
njuta av vyerna. För mellan snöbyarna går det att skönja ett 
mäktigt alppanorama framför skidspetsarna, med skarpskurna 
toppar insvepta i flyktiga moln.

Så här på håll ser bergen ut att formligen huka sig över 
den charmiga byn Selva i Val Gardena, en del av Dolomiti 
Superski – världens största skidområde. Det är rena rama jul-
kortsstämningen, med hela byn inbäddad i ett lager av mjuk, 
fluffig snö.

Totalt lockar hela området med 120 mil pist och 450 liftar. 
Allt hänger samman genom tolv stora skidområden.

Trots att det handlar om Italien, så är regionen mer influ-
erad av Österrike. Val Gardena ligger i Sydtyrolen, där invå-
narna hellre pratar tyska. Du kan även höra ladino – ett av 
Europas äldsta minoritetsspråk – som pratas av drygt 30 000 
människor.

Selva är en populär startort för Sella Ronda, den långa ut-
försåkarturen runt massivet med samma namn. Rutten leder 
vidare till skidorterna Canazei, Arabba och Corvara.

Det finns närmare 50 mil med pister att välja mellan en-
bart kring dessa fyra destinationer i Dolomiti Superski, och 
Sella Ronda-utflykten bjuder på närmare fem mil med böl-
jande pister.

EN GOd BÖRJAN är att ta gondolliften från Selva upp till det 
närmare 2 300 meter höga världscupberget Ciampinoi, för 
att sedan ta den svarta krävande Saslong-pisten ända ner till 

Santa Cristina. Över 3 500 meter fart och mjölksyra. Här 
trivs störtloppsåkarna i världscupen.

Men visst kan man mjukstarta med cruising-pisterna en bit 
längre in i dalen. Härligt röda, med öppna vida åkytor.

Alternativet är att söka sig vidare upp till det 2 500 meter 
höga berget Seceda på andra sidan Santa Cristina, vars sals-
golvsliknande pister täcker hela bergssidan.

En riktig höjdare längs Sella Ronda-rutten, både bildligt 
och bokstavligt, är Ristorante Fienile.

Krögaren Alex Monteleone har byggt en stocktimrad stuga 
på den plats där hans farfar en gång i tiden hade sin fäbod.

Den lockar gäster från när och fjärran enbart för en enda 
maträtts skull – ”t-bone steak à la Florentine”. En 500 gram 
grillad läckerhet som lätt mättar två. För här är det rejäla kött-
bitar som gäller, tillsammans med grönsaker och kryddörter.

HäRiFRÅN äR dET NäRA till granndalen Val di Fassa och 
Canazei. Det är väl värt att ta den långa glidarpisten ner till 
byn, för att strosa en stund i den äldre delen, med flera mysiga 
kaféer, restauranger och delikatessbutiker.

Val di Fassa har också många campande skidåkare, som väljer 
att bo på Vidor Family & Wellness Resort. En av alpernas mer 
spektakulära campingplatser. Campingen ligger strax utanför 
bergsbyn Pozza di Fassa, som varje år besöks av tusentals entu-
siastiska längdskidåkare. För här passerar Marcia Longa, den sju 
mil långa skidtävlingen som lockar svenskar i mängd.

Loppet börjar i Moena, upp genom Fassadalen längs floden 
Avisio, för att vända i skidorten Canazei.

Vid campingen råder rena rama julkortsstämningen, med 
både husvagnar och husbilar inbäddade i mjuk, fluffig snö. 

NATUrSceNerI. Solnedgången i Dolomiterna färgar klipporna röda .

PÅ LÄNgdeN. val di fassa och val gardena lockar med mängder av skidspår. PLATS! Mysigt med eget krypin i husbilen.

c
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c

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

Det ryker ur skorstenen i den stora mangårdsbyggnaden, och 
skaror av både längdskidåkare och alpina fartfantaster är på 
väg tillbaka från både backar och spår.

En av pisterna i det omfattande Dolomiti Superski passerar 
campingplatsen, så det är glidavstånd för gästerna.

TON OcH ANNy VEcHTHUiS från Holland står utanför sin 
Kabe Royal 650 och borstar av sig snön. De har varit ute i 
pisterna sedan tio i morse och är mer än nöjda.

– Visst är det skönt att komma tillbaka till värmen i hus-
vagnen. Vi har valt en Kabe just för att den står pall för kylan. 
Svensk kvalitet när den är som bäst, eller hur, säger Ton med 
ett bullrande skratt.

De båda är pensionärer sedan flera år tillbaka och föredrar 
snö och skidåkning under vintern.

– De flesta av våra vänner som har husbil eller husvagn kör 
till värmen i Spanien och Portugal under den här perioden, 
berättar Anny. Men vi har funnit den här pärlan i Dolomi-
terna och är nu här för tredje året i rad.

Från mitten av januari till början av mars har de sin vagn 
uppställd här på campingen. Under sommarhalvåret söker de 
sig gärna till Skandinavien och de ljusa nätterna.

– Vi åkte till Nordkap via både Sverige, Finland och Norge 
för ett par år sedan. En 50 dagar lång resa som var fantastisk, 
menar de båda.

FAMiLJEN PEzzEi, som drivit den femstjärniga campingen 
sedan starten i mitten av 70-talet, stortrivs med både gäster 
och göromål. Det är Luigi och Flora Pezzei, tillsammans med 
barnen Albert, Christine och Mathias, som sakta men säkert 
byggt upp den populära campingplatsen. Från en enkel en-
stjärnig sommarcamping, med receptionen i en av den gamla 
bondgårdens lador, till stilfullt boende med både spa, prisbe-
lönt restaurang och campingplatser med bergsvyer.

– Våra gäster ställer allt högre krav, så vi har sakta men 
säkert byggt ut efterhand. Så nu har vi även lägenheter, rum 
och stugor på området, berättar Christine.

– Min farmor och farfar hade till och med korna på som-
marbete här under de första åren. Då kom turisterna med 
tält, folkvagnsbussar och små hemmabyggen. Men nu är det 
definitivt lyxigare varianter som gäller, säger hon och pekar 

Lite mer om: Dolomiterna
Världens största skidsystem

c I världsarvsmärkta dolomiterna har du sammanhängande 

skidåkning genom tolv dalar, med ett gemensamt liftkort för den 

som så önskar. det kostar från drygt 2 500 kr för sex dagar. det 

går även att köpa mer lokala kort, för den aktuella dalen.

c www.dolomitisuperski.com

c www.valgardena.it

c www.fassa.com

Så reser du dit

c Flera svenska charterarrangörer har paketresor till dolomi-

terna. StS alpresor har Selva som destination. Även Go alpin 

och Ving alpin har skidresor till dolomiterna, med orterna arab-

ba och canazei. transfer från Innsbruck tar drygt två timmar.

i

Se UPP I bAcKeN! offpist med känsla efter nattens snöfall. och det finns en hel del orörd snö nära 
backarna. Men tänk på lavinfaran.

c



Vår lättmonterade dragkrok ger 
dig möjlighet att, förutom släp, 
även koppla…

… detta smidiga paket som fullt 
utvecklat blir en…

… funktionell cykelhållare,  
för upp till 2 cyklar. 

Mer packning med 
på resan

Vår lättmonterade dragkrok ger 
dig möjlighet att, förutom släp, 
även koppla…

… detta smidiga paket som fullt 
utvecklat blir en…

… funktionell cykelhållare,  
för upp till 2 cyklar. 

Mer packning med 
på resan
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BÄTTRE FÖR BILEN
BÄTTRE FÖR MILJÖN
BÄTTRE FÖR DIG

WarmUp Bluetooth® Tänk vad skönt att sätta sig i en varm och startklar bil.  
Tänk på tiden du sparar när du slipper skrapa rutorna! 
Och inte minst viktigt, med WarmUp har du dessutom en 
förvärmd motor vilket ger dig en säkrare start och en 
bil som både drar mindre bränsle och släpper ut en  
mindre mängd skadliga avgaser än en kall motor. 
 
Till WarmUp kan du köpa olika styrenheter, årets nyhet är 
styrning med Bluetooth Smart i och intill bilen.  
Med Bluetooth kan du både förinställa vilka tider som  
bilen ska vara varm eller slå på och av bilvärmen med 
mobilen, utan extra kostnad.

  WarmUp Bluetooth® - 

  Varm bil när det passar dig!

Kontakta din återförsäljare eller läs mer på defa.com

mot några husbilar i mångmiljonklassen när vi vandrar runt 
på området.

SKANdiNAVERNA KOMMER framför allt under sommarhalv-
året, när de är på väg mot Florens och Venedig. De stannar 
några dagar för att vandra och njuta av naturen, innan de 
rullar vidare, berättar Christine.

Och visst känns det gott att njuta en stund på Vidors ång-
ande spa-avdelning, innan middagen på campingens restau-
rang. 

Den vedugnsgräddade pizzan med både mozarella och 
lufttorkad skinka är ett säkert tips, enligt Christine. En stadig 
rätt som garanterat mättar en hungrig skidåkare.

Lite mer om: Dolomiterna
i

Boende

c Väljer du att resa på egen hand och vill bo famil-

järt är La truga i Selva (Val Gardena) ett alternativ. 

Beläget vid huvudgatan, där familjen Bernardi rår 

om gästerna. rejäla middagar med fyra rätter, 

som verkligen mättar en skidåkare. Boende med 

halvpension från 950 kr per person i dubbelrum.

c www.latruga.com

camping vid bergets fot

c Även om du inte har husbilen eller husvagnen 

med dig är camping Vidor i Val di Fassa perfekt 

för dig som vill ha nära till både utförsåkning och 

längd. det är glidavstånd till kabinbanan som 

snabbt tar dig upp på högre höjder.

c Här finns både campingplatser samt lägenheter 

och rum att hyra. Familjevänligt spa, restaurang 

med lokala specialiteter och ”kids club”.

c campingplats inklusive el kostar från 300 kr för 

två personer. tvåbäddslägenhet från 950 kr/dygnet. 

Familjen Pezzei erbjuder även olika skidpaket, där 

man som boende får liftkort på köpet vid en flerda-

garsvistelse.

c www.campingvidor.it

Missa inte!

c rifugio Fuciade är en gammal bondgård i Val 

di Fassa, dit man antingen får åka skidor eller bli 

hämtad med snöskoter. restaurangen och mat-

salen är som ett levande museum, med gamla 

jordbruksredskap och svartvita fotografier på väg-

garna. ekologiska råvaror och maträtter både för 

allätare och vegetarianer. trerättersmeny från 40 

euro.

c www.fuciade.it

cAmPINgVY. Ställplats med mersmak i byn Pozza di fassa. KrÖgAreN. Alex Monteleone har fin-
krog där farfars fäbod en gång stod.

c



Namnlöst-1   1 2014-03-18   09.31



030.PRovköRning

opel har gjort ett grundligt jobb med helt ige-
nom nya astra. jämfört med sin företrädare är 
den lättare, bättre paketerad och har dessutom 
begåvats med ännu trevligare köregenskaper. 
det här är en modell som kan utmana de allra 
bästa i sin klass.

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

foto: OPEL

ASTRA äR OPELS viktigaste modell, men också 
den som möter tuffast konkurrens. Det så kallade 
C-segmentet är ett riktigt getingbo. Kan nya Astra 
innebära att Opel, som haft ett antal tuffa år, återtar 
förlorad mark? Intrycken efter en första provkör-
ning tyder på det.

Jämfört med sin företrädare har nya Astra ett 
skarpare utseende som sticker ut. Yttermåtten har 
minskat något – till exempel är längden 5 centime-
ter kortare. Ingenjörerna har också arbetat hårt med 

vikten som minskat upp till 200 kg. Bara karossen 
är 77 kg lättare, ytterligare 50 kg hittades i diverse 
chassikomponenter och nyutvecklade stolar sparade 
10 kg.

KOMPAKTARE yTTERMÅTT till trots har kupén bli-
vit rymligare. Paketeringen är effektivare och kom-
forten är mycket god både fram och bak. Baksätet 
är fullgott även för personer över medellängd. Över 
lag har interiören fått ett stort lyft, inte minst har 
instrumentpanelen färre knappar än tidigare.

Opel är stolta över den teknik som erbjuds i 
Astra. Det gäller till exempel den nya generatio-
nen Opel Eye, ett system med kamera, som bland 
annat omfattar skyltavläsning och numera auto-
broms. En annan nyhet är avancerade led-strålkas-
tare med automatisk avbländning som är standard 
på toppversionen Dynamic – det är en nyhet i 
klassen.

Bortom tekniken finns en bil som övertygar på 

många punkter. Köregenskaperna håller hög klass, 
komforten är god och fina framstolar uppskattas 
på både långa och korta sträckor. Startsträckan att 
känna sig hemma är kort i den här bilen.

MOTORFÖRAREN GAVS tillfälle att köra både ben-
sin- och dieselmotor. I det förra fallet handlar det 
om instegsmaskinen, en 3-cylindrig turbosnurra på 
105 hk kopplad till en 5-växlad manuell låda. Det 
här är en maskin som räcker för mångas behov och 
den upplevs både starkare och större än vad siff-
rorna pekar på.

Tyvärr är det inte bara Astras yttermått som 
minskat. Även garantierna har bantats ned till vad 
får ses som marknadens minimum – två år nybil. 
Nyss såldes Opels personbilar med tre års garanti 
och fri service och dessförinnan var nybilsgarantin 
fem år. Hur det påverkar försäljningen återstår att 
se, men sett till själva produkten kan nya Astra ut-
mana de allra bästa i sin klass. 

astra lyser upp opels framtid

Opel Astra 1,0 T dynamic

Pris: 194 900 kr. (Från 159 900 kr.)

motor: Bensin, 4 cyl, turbo, 999 cm3.

effekt: 77 kW/105 hk vid 4 500–6 000 

varv/min.

Prestanda: toppfart 200 km/h, 0–100 

km/h 11,2 sek.

max vridmoment: 170 Nm vid 1 800–

4 300 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

437/187,1/141,5–155,5/266,2 cm.

Tjänstevikt/max last/släp: 
1 273/507/1 220 kg.

garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 

3 år. Vägassistans 1 år. Lack 2 år. 

rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

4,4 l/100 km.

cO2-utsläpp: 102 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ Pris Utrustning  

-Sikt Försämrat 

garantipaket

i

dAmSKO? nya opel Astra är mindre utanpå och större inuti, dessutom 200 kilo lättare. Den omfattande uppgraderingen märks i stort sett överallt, särskilt på köregenskaperna.

102 g/km



Distribueras av Carlsberg Sverige AB. Konsumentservice 020-78 80 20. www.carlsbergsverige.se. Säljs i din matvarubutik.

Den uppfriskande, isotoniska törstsläckaren.
Erdinger Alkoholfrei hjälper kroppen att återhämta sig snabbare efter 
extrem utmattning. Det alkoholfria vete-ölet har isotoniska egenskaper 
och innehåller vitamin B12 som, tillsammans med en hälsosam livsstil 
och varierad kost, hjälper ditt immunförsvar och främjar den energi-
givande metabolismen. Dessutom är den en riktig törstsläckare!
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nya audi a4 ser bekant ut vid ett första ögon-
kast, men öppna förardörren på glänt och en 
modern interiör framträder. väl på plats bakom 
ratten är det dags för nästa högklassiga upple-
velse – den låga ljudnivån.

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

foto: STEFAN NiLSSON

UNdER HÖSTEN HAR Audis viktigaste nyhet rullat 
ut på vägarna: en ny generation av mellanklassaren 
A4. Nog går det att känna igen de yttre formerna 
sedan tidigare, för utvändigt handlar det snarare om 
evolution än revolution. Desto större friheter har 
tagits i formgivningen av interiören. Det är stramt, 
stilrent och snyggt. Kvalitetskänslan är mycket hög 
och bilen upplevs verkligen exklusiv.

Det är också i mellanklassens dyrare segment 
som A4 positionerar sig. Här heter konkurrenterna 
i första hand Mercedes C-Klass och BMW 3-Se-

rie. Den tyska trion har ganska mycket gemensamt, 
däribland lastutrymmets storlek. I fallet A4 Avant 
mäter det mellan 505 och 1 510 liter. Tillräckligt 
för de flesta, men den som söker en utpräglad las-
tare får leta på annat håll. Utrymmet som erbjuds 
är dock snyggt inrett och dessutom föredömligt 
lättanvänt med möjlighet till enkel lastförankring.

Det A4 kanske förlorar i lastkapacitet tar den 
med råge igen ute på vägen. Köregenskaperna är 
både alerta och förtroendeingivande. Styrningen 
håller hög klass, men det som kanske imponerar 
mest är ljudnivån. Det är ovanligt – och oväntat – 
tyst i kupén.

KOMFORTEN UNdERSTRyKS ytterligare av stolarna, 
särskilt det sportigare alternativet, som ger bra stöd 
till kroppen. Baksätet får godkänt, men inte mycket 
mer.

Ett flertal motorer erbjuds från start och de al-
ternativ som Motorföraren gavs tillfälle att prova 

gjorde samtliga bilen rättvisa. Det går för övrigt att 
få A4 i ett par miljöbilsklassade versioner.

Största invändningen mot nya A4 är priset. Enk-
laste sedanutförandet med 150-hästars bensinmotor 
kostar 299 000 kronor och Avant-tillägget – kombi 
på Audi-språk – är 13 000 kronor. Den väntade vo-
lymmodellen, Avant med 190-hästars diesel, kostar 
från 338 000 kronor.

iNTE NOG MEd ATT själva grundplåten är rejäl, den 
omfattande extrautrustningen är också kostsam. 
Till exempel kan nämnas att många av de fina och 
avancerade säkerhetssystemen säljs i två paket om 
vardera 18 100 kronor. Populära tillval som dub-
belkopplingslåda S tronic samt fyrhjulsdrivning 
Quattro kostar 22 000 respektive 18 000 kronor.

Den som har möjlighet och är beredd att öppna 
plånboken lär inte bli besviken på nya Audi A4. Det 
här är – med reservation för lastutrymmet – det 
bästa mellanklassen har att erbjuda hösten 2015. 

a4 – kombi med hög komfort

Audi A4 Avant 2,0 TdI S tronic

Pris: 360 000 kr. (Från 299 000 kr.)

motor: diesel, 4 cyl, turbo, 1 969 

cm3.

effekt: 400 Nm vid 1 750–3 000  

varv/min.

Prestanda: toppfart 210 km/h, 0–100 

km/h 7,9 sek.

max vridmoment: 400 Nm vid 1 750–

3 000 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

472,5/184,2/141,1/282,4 cm. cm.

Tjänstevikt/max last/släp: 
1 605/545/1 600 kg.

garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 

år. Vägassistans förlängs vid mär-

kesservice. Lack 3 år. rostskydd 

12 år.

Förbrukning blandad körning: 

4,0 l/100 km.

cO2-utsläpp: 104 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ Ljudnivå Styr-

ning  Vägegen-

skaper

-Grundpris dyra 

tillval

i

TYST OcH SÄKer.  Ljudnivån i nya Audi A4 Avant är ytterst behaglig, kvalitetskänslan likaså. Men modellen är inget för fattiglappar och Audi tar saftigt betalt för extra utrustning.

104 g/km



10% RABATT

10% RABATT

 
Räntefritt på 4 månader med 

www.mekopartner.se



034.REPoRtAgE

batterier eller vätgas? den frågan har 
många biltillverkare ställt sig, och i några 
fall gett ett tydligt svar på. För audi är det 
inte antingen eller när det gäller framtidens 
teknik – utan både och. dessutom arbetar 
märkets ingenjörer med utökad elektrifie-
ring av befintliga modeller genom så kall-
lade mildhybrider.

Elektrifiering på bred front

Mildhybrider 
– med elektrisk assistans
I ett par steg kommer Audi att utveckla de traditionella elsys-
temen i dagens bilar, som blir mildhybrider.

Redan med det befintliga 12-voltssystemet går det att göra 
effektiviseringar. En kombinerad generator och startmotor 
tillsammans med ett litiumjonbatteri gör att stopp/start kan 
träda in vid 15 km/h. En frihjulsfunktion stänger av motorn 
ännu tidigare om föraren släpper gasen. Systemet har en effekt 
på 5 kW och kan under färd leverera 1 kW kontinuerligt till 
förbränningsmotorn. Enligt beräkningar kan det ge en bräns-
lebesparing på på 0,4 l/100 km.

Med det 48-voltssystem som snart lanseras i en produktionsbil 
går det att vinna ännu större fördelar. Funktionerna är desamma, 
men med mer kraft. Här är generatorn/startmotorn på 12 kW. 
Förbränningsmotorn kan med aktiverat frihjul vara avstängd upp 
till 30 sekunder. Bränslebesparingen beräknas till 0,7 l/100 km.

För 48-voltssystemet utvecklar ingenjörerna även annan 
intressant teknik. Till exempel kommer det en elektrisk kom-
pressor som snabbt bygger upp laddtryck till motorns ordina-
rie turboaggregat.

Något mer överraskande är en elektromekanisk 
krängningshämmare. I krängaren finns en liten el-
motor och en planetväxel som kan både påverka kör-
egenskaperna och generera energi. På så sätt kan det aktiva 
chassit vara självförsörjande på el.

Fler laddhybrider
Förra året laserade Audi sin första laddyhybrid: A3 e-tron, en 
bil som delar teknik med Volkswagen Golf GTE. Nu komplet-
teras utbudet med suven Q7 e-tron och på sikt är ambitionen 
att det ska finnas en laddhybrid i varje modellserie.

Q7 e-tron är en betydligt mer avancerad bil än den mindre 
A3:an, men så kostar den också från 825 000 kronor. Här 

kombineras en 3-liters turbodiesel med elmotor och ett 
batteri på 17,3 kWh. Enligt deklarationen ska bilen 

ha en räckvidd på el på 56 km. När Motorföraren 
gavs tillfälle att provköra bilen kom vi nästan 36 

km, men då ingick också en bit motorväg.
Hybridsystemet arbetar tillsammans med navigationen för 

att ge ”körtips” och på effektivaste sätt utnyttja bilen, till ex-
empel genom att visa för föraren när det är lämpligt att lyfta 
på gasen. Det är ett gott initiativ då bilens systemeffekt – när 
el- och dieselmotor jobbar tillsammans – är hela 373 hk och 
700 Nm. Det ska dock sägas att Q7 e-tron är både snabb och 
alert när den går på enbart el.

I bränslecykeln deklareras förbrukningen till låga 1,7 l/100 
km, vilket ger ett CO

2
-utsläpp på 46 g/km, det vill säga under 

supermiljöbilsgränsen.

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

foto: STEFAN NiLSSON

             OcH AUdi

”Förbrännings-
motorn kan 
med aktiverat 
frihjul vara av-
stängd upp till 
30 sekunder.”

”På sikt är 
ambitionen att 
det ska finnas 
en laddhybrid 
i varje modell-
serie. ”

SNArT HÄr. 48-volts elsystem
kommer inom kort. Det öppnar

för fler elektriska funktioner i bilarna.

LAddAd. Audi Q7 e-tron går att köra flera mil på enbart el.

cOAcHNINg. föraren i Q7 e-tron får tips om när det är dags att lätta
på gasen. Det sparar el eller diesel.
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Elektrifiering på bred front

Batteribil 2018
Inom tre år lanserar Audi en ren batteribil. Studien e-tron 
Quattro ger en bra bild av hur bilen blir – ungefär tre fjär-
dedelar av det som visas upp lär dyka upp i produktion. Det 
betyder en suv i det exklusivare segmentet.

Bland de aviserade finesserna på Audi e-tron Quattro finns 
såväl rörliga karossdelar för bättre aerodynamik som kameror 
med tillhörande monitorer istället för sidobackspeglar.

I golvet sitter ett stort batteri på hela 95 kWh. Det ska ge 
en räckvidd på upp till 50 mil. De tre elmotorerna ger i sin 
tur 320 kW, men kan under korta perioder öka effekten till 
370kW. Vridmomentet anges till 800 Nm. Kraften innebär gi-
vetvis goda prestanda med 0–100 km/h på 4,6 sekunder.

Flera olika möjligheter till laddning ska också ges, både tra-
ditionell med kabel och trådlös med en särskild laddplatta på 
marken. Solceller i taket bidrar till ytterligare till energiför-
sörjningen.

Vätgasbil under utveckling
I mer än 15 år har Audi arbetat med utvecklingen av bränsle-
cellstekniken. Medan ett par andra tillverkare fått ut bilar till 
försäljning ligger Audi några år ifrån serieproduktion. Innan 
bilarna kommer ut på marknaden omkring 2020 ser de gärna 
en utbyggd infrastruktur för tankning, men de menar också att 
deras teknik måste bli bättre. En vätgasbil från Audi måste klara 

samma förhållanden som resten av modellprogrammet.
Just nu är det svårt att få kylningen att fungera i 
temperaturer över 45 grader, bilen behöver där-

till högre effekt och räckvidden måste förbättras. 
Dessutom är ambitionen att minska användningen 

av platina i bränslecellen då ädelmetallen utgör en stor kostnad.
Motorföraren har provkört den fjärde generationens proto-

typ där bränslecellstekniken monterats i en Audi A7. Hjärtat, 
själva bränslecellen, är monterad i motorrummet och de fyra 
vätgastankarna sitter under bilen. Att tanka fullt går på cirka tre 
minuter och det ger en räckvidd på mer än 50 mil.

Att köra A7 h-tron påminner om en vanlig elbil, men den 
är inte lika snabb och heller inte lika tyst när bränslecellen ar-
betar. Den här prototypen har också ett laddbart batteri, men 
om det kommer i produktion återstår att se.

”att tanka fullt 
går på cirka 
tre minuter 
och det ger en 
räckvidd på 
mer än 50 mil”

FULL VÄTgAS. Smidig tankning. 

beKANT KÄNSLA. vätgasfordonen påminner om att köra vanlig elbil.SNAbbLAddNINg. Audi arbetar på att få ned laddtiden av batteriet 
och snabbast går det med kabel. kommande e-tron Quattro ska 
också gå att ladda trådlöst.

SNArT HÄr. om några år är elbilen e-tron Quattro här. Räkna med 
en räckvidd på över 50 mil.

brÄNSLeceLL UNder UTPrOVNINg. Serieproduktionen av Audis vätgasbilar ligger några år bort.
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SBM Väghjälp - 
Hos SBM kan du känna dig trygg på  
vägen oavsett vilket fordon du kör. 

Hjälpen är alltid bara ett samtal bort.

Bil | MC | Husbil | NYHET Person  

®

®

Tryggt och enkelt!

Ingen självrisk  
Gäller i Sverige och Europa  
SBM sköter all skadehantering, inga utlägg

sbmforsakring.se/vägassistans

nissan leaf har utrustas med ett starkare 30 kwh-batteri och har 
fått en längre räckvidd. i januari kommer bilen till sverige. 

tEXt: MARi HAGLUNd    foto: NiSSAN

NiSSAN LEAF har fått ett starkare 30 kWh-batteri, mot den äldre mo-
dellens 24 kWh. Räckvidden har ökats med 26 procent, upp till 25 mil, 
enligt Nissan. I praktiken är strax under 20 mil på en laddning realistiskt. 
Hur lång räckvidden blir handlar bland annat om yttre förhållanden – kyla 
och nordiskt vinterklimat minskar räckvidden med upp till 50 procent, 
enligt Nissans egna beräkningar. 

Nya Nissan Leaf är kvick i starten. Bilen går tyst och jämnt och knappt 
några vägljud hörs. När eco-läget på bilen kopplas in blir motorn mindre 
stark, gasen stryps och läget gör så att strömmen i batteriet räcker längre. 
När du släpper gasen och åker nedför så laddar batteriet igen. Om du gasar 
mycket och kör i höga hastigheter så minskas räckvidden. Ju mer du lastar i 
bilen, desto mer ström går åt. 

Garantitiden på batteriets kapacitet har ökats från fem till åtta år eller 
16 000 mil. Det nya batteriet har samma yttre dimensioner, men är 21 
kilo tyngre och kostar 19 000 kronor mer än 24 kWh-batteriet. 

Nissan vill inte avslöja för mycket om vad som har gjorts för att för-
bättra batterikapaciteten. Nyckeln till batteriets högre prestanda är en 
uppdatering av den interna konstruktionen och kemin. 

längre räckvidd

KORTFAKTA:
Nissan Leaf 30 kWh

Pris: Från 358 990 kr (acenta). Från 388 890 kr (tekna). (exklusive su-

permiljöbilspremie på 40 000 kr.) motor: Växelströms, synkron. 30 kWh-

batteri. effekt: 80 kW/109 hk vid 3 008–10 000 varv/min.   Prestanda: 

144 km/h, 0–100 km/h 11,5 sek. max vridm: 250 Nm vid 3 008 varv/

min. Längd/bredd/höjd/axelavst.:  444,5/177/155/270 cm. Tjänstevikt/

max last/släp: 1 516, 1 570/395/0 kg. garantier: Nybilsgaranti 3 år eller 

100 000 km. Batterikapacitet 8 år/160 000 km.  Förbr. bl. körning: 0,0 0 

liter/100 km. cO2-utsläpp: 0 g/km.

i

+Längre räckvidd 
bättre batterigarantier - tung last minskar räckvidden 

Nordisk vinterkyla likaså

0 g/km
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Rekid är godkänd i enlighet med
ECE R44 Rev 04 samt plusgodkänd.

Fällbara Isofix-armar som kan
användas upp till 18kg.

Minikid är godkänd i enlighet
med ECE R44 rev 04.

Minikid är plusgodkänd upp till
25kg och tar liten plats i bilen.

REKID MINIKID

volvo har under mer än 40 år undersökt verkli-
ga olyckor för att kunna utveckla ännu säkrare 
bilar. att små barn åker säkrast bakåtvänt är 
ett tydligt resultat från dessa undersökningar.

tidigare i år visade den göteborgs-baserade 
tillverkaren en intressant framtidsstudie för 
ännu högre barnsäkerhet.

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

foto: VOLVO

MÅNGA GÅNGER är det lyxbilar som leder utveck-
lingen, och nog är Volvos framtidsstudie om en 
framtida bilbarnstol ett lyxigt tillbehör. Samtidigt 
är upplägget där en konsol ersätter passagerarsätet 
i Volvo XC90 mycket genomtänkt med tydlig in-
riktning på säkerhet och funktion.

– Vi började med att fråga oss själva om vi kunde 
förenkla livet för föräldrar och på samma gång öka 
säkerheten för barnen. Vi koncentrerade oss på tre 
stora områden: att göra det enklare att sätta i och 
ta ur barnet ur barnstolen från ett ergonomi- och 
komfortperspektiv, att ge barnet en säker bakåt-
vänd position som möjliggör ögonkontakt med 
antingen föraren eller de åkande i baksätet, och 
att skapa generösa förvaringsutrymmen för nöd-
vändigheter som blöjor, nappflaskor, våtservetter, 
med mera, säger Tisha Johnson, chefsdesigner för 
interiör vid Volvo Cars Concept and Monitoring 
Centre (VMCC).

Sitsen går att vrida moturs när barnet ska sättas 
i stolen, för att sedan återta och låsa positionen i 
bilens färdriktning. I konsolen som barnstolen är 
monterad på finns det även förvaringsmöjligheter 

för exempelvis blöjor och filtar – och annat som 
kan vara bra att ha till hands.

– FÖR OSS äR HANdLAR dET om en kombination 
av säkerhet, bekvämlighet och känslomässiga fakto-
rer. Att kunna hålla ögonkontakt med ditt barn från 
baksätet eller att på ett bekvämt sätt hålla en napp-
flaska varm i de uppvärmda mugghållarna i XC90 
Excellence är steg på vägen att göra livet lättare 
för föräldrar med små barn i bilen. Den här typen 
av alternativa sittmöjligheter kommer att bli ännu 
med aktuella när vi går mot självkörande fordon, 
säger Tisha Johnson.

Om Motorföraren får spekulera lite är det inte 
orimligt att på sikt se barnstolen i Volvos modeller. 
Nästa år introduceras till exempel S90 och V90, två 
bilar som likt XC90 är baserade på SPA-plattformen.

framtidens 
volvo ännu 
bättre för barn
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AuDi AppROVED :pLuS

c ett antal audi-handlare erbjuder 

märkets egen certifiering. den finns i 

två versioner med antingen ett eller två 

års längd. Oavsett tid får bilen inte vara 

äldre än fem år eller ha gått längre än 

10 000 mil. Inför försäljning har bilen 

kontrollerats på 110 punkter.

Garantin upphör gälla senast när 

bilen är sex år gammal eller har gått 

15 000 mil.

den upphör också vid ägarbyte.

I audi approved :plus ingår, mot viss 

kostnad, bytesrätt inom tio dagar.

VOLKSwAGEN DAS wELTAuTO

c det senaste tillskottet är Volks-

wagens program das Weltauto som 

nu rullas ut på bredare front. Här är 

bilarna är upp till fem år gamla och har 

gått maximalt 12 000 mil. Inför försälj-

ning kontrolleras bilen på 122 punkter. 

Garantin är ett år och även här erbjuds 

bytesrätt inom tio dagar. 

pORSCHE AppROVED

c Porsche var tidigt ute med sitt be-

gagnaterbjudande. det nu klassiska 

111-punkterstestet går också att köpa 

för externa kunder. För att kvalificera 

sig för Porsche approved ska bilen vara 

mellan ett och nio år gammal och den 

får inte ha gått mer än 20 000 mil.

Under garantitiden ingår en assistans-

försäkring. Så länge bilen ägs av en 

privatperson följer garantin bilen. 

BMw pREMiuM SELECTiON

c BMW har under många år marknads-

fört nästan nya bilar inom ramen för 

”Premium Selection”. Här får bilarna 

vara upp till fem år gamla med max 

12 000 mils körsträcka. Bilarna under-

söks enligt ett särskilt testprotokoll. 

Vid finansiering genom BMW ingår 

dessutom två år eller 4 000 mils fri 

service, oavsett om bilen redan passe-

rat gränsen för ordinarie fri service (tre 

år/8 000 mil). I programmet erbjuds 

bilbyte inom samma eller högre pris-

nivå, så länge det sker inom sju dagar 

och 50 mil efter leverans. Upp till 5 000 

kronor tillkommer för att täcka kostna-

der vid byte.

NiSSAN 5 STAR
TRyGGHETSpAKET

c Nissans paket går att köpa så länge 

bilen omfattas av nybilsgaranti. den 

finns i olika längd, från upp till fyra 

i skuggan av en het nybilsmarknad ångar begagnat-
marknaden på i högt tempo. allt fler märken satsar 
på olika program för att göra begagnatbilarna mer 
attraktiva. de certifierade bilarna kan bli en bra affär 
för kunden, men det gäller att undersöka villkoren 
med kritiska ögon.

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

dET VANLiGASTE BiLKÖPET handlar om en begagnad bil. 
En stark nybilsförsäljning på senare år har gjort att utbudet 

av bättre begagnade exemplar är tämligen gott – samtidigt 
som efterfrågan är stark. Ett steg att ytterligare höja statu-
sen på andrahandsmarknaden, vilket kan leda till allt från 
högre inbytespriser till högre förtjänst för handlaren, är de 
olika program som märkeshandlarna erbjuder.

Ofta handlar det om certifieringar som rullas ut på Eu-
ropanivå och varumärken som Das WeltAuto, Citroën Se-
lect eller Porsche Approved återfinns i flera länder. 

För handlaren innebär åtagandet en viss kostnad för ga-
rantin (eller snarare försäkringen), men tanken är att man 
också ska kunna ta bättre betalt för tryggheten. Kunden 

certifierad begbil kan  vara en god affär
Foto: steFan nilsson
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kala.se - info@kala.se - 031-725 77 44

Perfekt hjälp vid snö och isiga vägar

Enkel och snabb att montera

Inga skador på aluminiumfälgar

Lätt och liten att förvara

Nu pris från 395:- inkl moms

certifierad begbil kan  vara en god affär
måste å sin sida vara uppmärksam på vad som ingår och 
vad villkoren säger. Att läsa det finstilta ger en bättre bild 
av garantins omfattning och goda argument om något 
skulle hända med bilen – slitagedelar som däck får du all-
tid stå för själv. Att nyttja ett erbjudande om bytesrätt efter 
köp behöver inte vara gratis för kunden, handlaren har ju 
trots allt en del kostnader för administration och rekon-
ditionering.

Särskilt viktiga områden att studera rör hur ett even-
tuellt fel ska rapporteras och repareras samt vilka skyldig-
heter du har vad gäller service och underhåll. Var också 

uppmärksam på giltighetstiden som kan påverkas av bilens 
ålder och körsträcka, utöver tidpunkten för köpet.

FÖR dEN SOM äR UTE EFTER en bättre begagnad bil, kan 
det vara en bra affär att köpa en certifierad bil genom auk-
toriserad handlare. En stor fördel är att bilen är genom-
gången, har en komplett servicehistorik och rimligtvis är i 
ett fullgott optiskt skick. Med tanke på hur garantiärenden 
och eventuell goodwill hanteras är just servicehistoriken 
en faktor som påverkar utfallet. Nedan kan du läsa om ett 
antal av de begagnatprogram som erbjuds i Sverige.

år eller 10 000 mil upp till sex år eller 

15 000 mil. Priserna varierar kraftigt 

beroende på modell och garantins 

längd. Just priset kräver viss eftertan-

ke innan kontraktet skrivs under.

enligt Nissan motsvarar trygghets-

paketet nybilsgarantin, det följer bilen, 

och inkluderar vägassistans.

LExuS KVALiTETSGARANTi

c Hos Lexushandlare erbjuds den så 

kallade kvalitetsgarantin som gäller 

utvalda bilar äldre än två år. Garantin 

gäller tills bilen är åtta år gammal eller 

har gått 15 000 mil, det som inträffar 

först. den ger också en utökad garanti 

på hybridkomponenterna till 10 år eller 

20 000 mil.

Garantin gäller inte vid ägarbyte och 

bilen måste servas och repareras på 

auktoriserad Lexus-verkstad.

CiTROëN SELECT

c Här är bilarna yngre än sju år och 

har gått mindre än 12 000 mil. kriterier 

som ska uppfyllas rör skick, originalut-

förande och kontroll enligt protokoll. 

därtill verifieras historiken.

Garantin, som gäller köparen, sträck-

er sig över ett år eller 2 000 mil, det som 

inträffar först. det är värt att notera att 

omfattningen beror på bilens ålder och 

körsträcka – den är mer omfattande upp 

till sex år/9 000 mil. Under giltighetsti-

den ingår också vägassistans.

I citroën Select ingår bytesrätt inom 

tio dagar (max 100 mil) för upp till 

3 000 kronor i ersättning för exempelvis 

rekond. 

BEGAGNAT By HyuNDAi

c Hyundai har ett erbjudande om en 

komponentgaranti vid köp hos auktori-

serad återförsäljare. det gäller kunden 

som köper bilen, inte senare ägare. Ga-

rantin börjar gälla när ordinarie nybils-

garanti och elektronikgaranti upphör 

gälla. den maximala längden är tre år, 

exklusive eventuell kvarvarande nybils-

garanti, och per automatik upphör den 

senast att gälla när bilen är nio år eller 

har gått 14 000 mil.

Foto: steFan nilsson
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under det senaste decenniet har 
kia blivit en allt vanligare syn på 
våra vägar. ett stort lyft för det 
koreanska märket blev en egen 
produktionsanläggning i europa. 
motorföraren har besökt fabriken 
i Žilina, slovakien, som tidigare i 
år firade två miljoner bilar.

tEXt: GUSTAV  LiLJEBERG

foto: KiA

ETT BiLMäRKES hem- respektive 
produktionsland kan vara två helt 
olika saker. Det som kanske tas för 
exempelvis tysk kvalitet kan komma 
från ett helt annat ställe. Sedan länge 
har flera av de stora asiatiska biltill-
verkarna anläggningar i Europa. Att 
slippa tullar samt att komma närmre 
sina kunder, är två skäl.

Kia, som ingår i Hyundai Motor 
Group, har sedan 2006 tillverkning 
i Žilina, beläget i norra Slovakien. I 
våras rullade exemplar nummer två 
miljoner av bandet. Produktionstak-
ten ligger på cirka 1 400 bilar per 
dag. Totalsiffran för 2014 landade på 
323 000, att jämföra med 145 000 
bilar 2007.

ETT BESÖK i fabriken är en ögon-
öppnare för att bättre förstå kon-
cernens arbetssätt. Mycket görs 
inom företagsgruppen. Ett företag 
framställer stål som i egenutvecklade 
verktyg pressas till karosser. Största 
underleverantören Mobis ingår 
också i gruppen – härifrån kommer 
exempelvis växellådor och motorer. 
För de senare ligger det vägg i vägg 
en särskild fabrik i Žilina.

Tre modeller tillverkas vid an-
läggningen: Sportage, Cee’d och 
Venga. Vid Motorförarens rundtur 
höll teknikerna på att förbereda 
produktionen av nya Sportage som 
lanseras nästa år. Pressningen av nya 
karosspaneler fintrimmades inför 
starten. Ett nytt kapitel i bilfabrikens 
historia ska snart börja.

framgångsfabriken

NOggrANHeT. Manuella kontroller görs för att säkerställa 
kvaliteten. Ett fel på en karossdel kan till exempel bero på 
att det kommit in smuts i pressningen. Utöver vaksamma 
ögon finns en 3D-skanner att tillgå. i Žilina tillverkas 83 
olika paneler.

rObOTAr gÖr KArOSSeN. De färdiga panelerna går sedan in 
i nästa del av fabriken där de svetsas samman till karos-
ser. Momenten är helt automatiska – de 360 robotarna 
sköter jobbet. Robotarna klarar upp till åtta olika karosser. 
Det sista momentet efter svetsningen är att ge bilen sitt 
chassinumr, innan karossen rullar vidare till lackering och 
därefter montering.

mONTÖrerNA rOTerAr. bilarna monteras på 25 stationer och 
alla modeller går på samma lina. i den här delen av pro-
duktionen arbetar 1 300 personer. om karosstillverkningen 
var automatiserad, finns det här bara sju robotar – till ex-
empel för montering av instrumentpanelen som kommer 
färdig från Mobis och väger cirka 40 kg. Produktionslinans 
höjd beror på vilka delar som ska monteras. varje montör 
jobbar 1–1,5 timmar på varje station innan de roterar.

KVALITeTSKONTrOLL. till sist görs en kvalitetskontroll där 
varje bil genomgår ett funktionstest där bland annat strål-
kastar- och ljusinställning, bromsar, vattentäthet och elsys-
tem kontrolleras.

dIreKT FrÅN UNderLeVerANTÖreN. hela fram- och bakvagnarna 
monteras i en jigg och rullar sedan från underleverantören 
Mobis till kia där de monteras i karossen. inget levereras 
till ett lager, utan direkt in i produktionen till en beställd bil. 
40 procent av alla delar som monteras på bilen kommer i 
moduler.

Lite mer om: Kia Motors Slovakia

c Antal anställda: 3 800.

c Produktion 2014: 323 720 bilar.

c Fördelning mellan modeller:

Sportage – 55 procent.

cee’d – 36 procent.

Venga – 9 procent.

c Största marknader: 

ryssland – 14 procent.

Storbritannien – 14 procent.

Spanien – 10 procent.

tyskland – 8 procent.

Frankrike – 4 procent.

Polen – 4 procent.

i
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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 kallar till förbundsmöte
17 juni 2016 

Mötet hålls i Stockholmsområdet
Exakt tid och plats meddelas senare

kia cee’d är en av de bilar som 
som säljer bäst till privatper-
soner i sverige. bland det som 
lockar finns både stilren design 
och sju års nybilsgaranti. 

tEXt: GUSTAV  LiLJEBERG

foto: KiA

EFTER TRE ÅR i produktion har 
en mindre ansiktslyftning genom-
förts. Bland annat har en översyn av 
chassit gett bättre vägegenskaper – 
Cee’d är riktigt trevlig att köra.

En annan nyhet är utrustningsni-
vån GT Line som väntas stå för 75–
80 procent av kombiförsäljningen 
i Sverige. Utseendet har blivit lite 
tuffare, helt i linje med den sportiga 
image tillverkaren vill uppnå. Dess-

utom ingår mycket annat som höjer 
komforten, men autobroms får vi 
vänta på till nästa generationsskifte.

FRÅN OcH MEd nästa år går bilen 
att få med en 3-cylindrig bensintur-
bo på 1,0 liter. Motorn är utvecklad 
inom koncernen och ger ett po-
sitivt första intryck. Körbarheten 
är mycket god och vridmomentet 
171 Nm anges finnas tillgängligt i 
ett brett varvtalsintervall.

Desto vanligare på våra bredd-
grader blir turbodieseln på 1,6 liter, 
en maskin som gjord för kombin 
tack vare sitt höga vridmoment. Vid 
Motorförarens pressläggning sål-
des den för kampanjpriset 197 800 
kronor i GT Line-utförande. Det är 
mycket prisvärt.

Folkets favorit finslipad

KORTFAKTA:
Kia cee’d SW 1,6 crdi gT Line

Pris: 197 800 kr. motor: diesel, 4 cyl, turbo, 1 582 cm3. effekt: 100 kW/136 

hk vid 4 000 varv/min. Prestanda: toppfart 194 km/h. 0–100 km/h 10,5 sek. 

max vridm: 280 Nm vid 1 500–3 000  varv/min. Längd/bredd/höjd/axelavst.: 

431/178/146,5/265 cm.Tjänstevikt/max last/släp: 1 458/462/1 500 kg. ga-

rantier: 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. Förbr. bl. körning: 4,0 L/100 km. cO2-utsläpp: 104 g/km.

i

+ Pris garantier 
Utrustning - Motorkaraktären kunde 

vara piggare

104 g/km

STOrSÄLJAre.  kia levererar en ansiktslyft cee’d, men tyvärr utan autobroms.



042.REPoRtAgE

kongressdeltagare i lådbilsrace
ALLA FYrA TÄVLINgSeKIPAgeN. Roger nilsson, Philip knutsson, Sven-olof Petersson och carina Larsson var lagens tävlingsåkare. 

mhF-ungdoms kongress arrangerades den 
10-11 oktober i ljungby. på lördagen valdes 
två nya ledamöter till förbundsstyrelsen och på 
söndagen avgjordes ett spännande lådbilsrace. 

tEXt & foto: MARi HAGLUNd 

PÅ MHF-UNGdOMS kongress fanns 28 ombud på 
plats. Förbundsordförande Ulrik Larsson berättade 
om den utåtriktade verksamheten. 

– Vi är ute på festivaler med aktiviteten Sober-
Check och med mjölktältet på exempelvis Elitföns-
ter cup, säger han.

Cykelmästaren är aktivitet som bedrivs på skolor 
i Skåne för femteklassare. Under 2014 var projektet 
ute på 28 skolor. 

– Cykel är ett område som MHF-Ungdom hop-
pas kunna utveckla under de närmaste åren, berät-
tade Ulrik Larsson. 

EBBA PERSSON och Veronica Franzén Andersson 
valdes in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen. 
Sandra Lilja och Jasmin Wiström fick lämna. 

Ebba Persson går i nian. Hon är från Matfors, 
som ligger väster om Sundsvall. 

– Det känns kul att få förtroendet, säger Ebba. 
Tillsammans med några vänner har Ebba startat 

MHF-Ungdom-klubben Unga mot knark. Ebba 
hoppas att fler unga ska våga starta nya klubbar. 

– Att starta en klubb är inte så svårt som man 

kan tro. Det är kul, säger hon. 
Ridning och att umgås med kompisar är några 

av Ebbas intressen. Till stallet reser hon med stil. 
– Jag har en a-traktor, en Ford Taunus av årsmo-

dell 1965, berättar Ebba. 

VERONicA FRANzéN ANdERSSON heter den andra 
nya ledamoten i styrelsen. Hon bor i Frödinge i 
Vimmerby kommun tillsammans med sambo och 
två barn. Att jobba med människor är något Vero-
nica brinner för. Något som märks i hennes yrkes-
val som personlig assistent. Veronica är engagerad i 
föreningarna MHF-Ungdom och RMSH. 

– Både RMSH och MHF-Ungdom driver frå-
gor som ligger mig varmt om hjärtat. Alkobom-
marna är ett bra exempel på ett viktigt projekt, 
säger hon. 

Veronica tycker att det skulle vara roligt om det 

gick att starta upp MHF-Ungdom-verksamhet i 
Frödinge. 

– Det behövs fler aktiviteter för ungdomarna på 
orten, säger hon. 

På kongressen antog MHF-Ungdom en trafik-
politisk verksamhetsplan för 2016. Ingen ska dö av 
rattfylleri, genomföra fler frivilliga utandningsprov 
vid olika arrangemang samt arbeta tillsammans med 
andra aktörer för fram ett instrument för kontroll 
av droger vid vägkanten är några exempel på punk-
ter.

ETT LÅdBiLSRAcE avslutade kongressen på sön-
dagen. Deltagarna delades in i fyra lag. Lagen fick 
förmiddagen på sig att bygga sina tävlingsåk. Låd-
bilarna bedömdes av juryn utifrån tre kriterier: ma-
növerbana, race och utseende. 

För ta sig i mål måste tävlingsföraren manövrera 
ekipaget på en markerad bana nedför en backe. 

– Det var kul. Med styrningen gick det sådär, sa 
Carina Larsson som körde lag fyras bil. 

– Farten är det som är roligast med att åka lådbil, 
berättade Sven-Olof Petersson i lag ett. 

Efter en tuff fajt stod lag två som vinnare och 
MHF-Ungdom-mästare 2015. 

– Roligt att vi vann, säger Philip Knutsson. 

Hur tänkte ni när ni designade bilen?
– Formel 1. Kanske vann vi för att vi hade bäst 

design – vår bil var strömlinjeformad, säger Philip. Mhf-Ungdoms nya styrelse.



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

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 4,93 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

MHF
4,93 %

Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,93 %. En sedvanlig kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några 
betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,93 %, blir den effektiva 
räntan 5,04 % 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 113 035 kronor och din månadskostnad blir 1 884 kronor. 
Årsränta per 2015-04-10.



044.kRySSEt

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 11/1, 2016. Märk kuvertet ”krysset 8/15”.

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

c adress.......................................................................................................................................................

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

Foto: polisen



torget: rAdANNONSer

SäLJES
Julklapp! Helt ny manual kort-

blandare. Pris 75 kr.

tel: 08–611 32 24.

Toyotafälgar med Michelin-

däck. Fem hål, 195x55 16-tum 

med prydnadsfälgar.  

Pris 2 300 kr.

tel: 0505–448 66, 070-526 19 94.

Till Volvo 264 -77: automatlåda 

600 mil efter renovering 2 000 

kr. komplett servostyrning 

1 000 kr. 

tel: 036–37 27 69.  

UthyRES
Trivsam stuga på trysifjellet 

Sör, 70 kvm med tre sovrum. 

Sex bäddar, uthyres veckovis. 

ring gärna för mer information. 

ej rökare och husdjur.

tel: 08-29 99 01, 070-529 99 05. 

e-post: marie-louise.dahlborg@

tele2.se 

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 11 januari. 

 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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Nu KAN Du 
BLi MEDLEM 
FöR BARA
195 KR
FöRSTA ÅRET!
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c 1B. Från och med 1 januari 2013 är det krav på vinter-

däck även för svenska och utlandsregistrerade fordon med 

en totalvikt över 3,5 ton när det är vinterväglag under tids-

perioden 1 december-31 mars, det vill säga densamma 

som för fordon under 3,5 ton.

tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass II 

(husbil) med en totalvikt över 3,5 ton behöver dock bara ha 

vinterdäck eller likvärdig utrustning, till exempel snöked-

jor eller speciella slirskydd, med ett mönsterdjup på minst 

5 millimeter på samtliga däck på fordonets drivaxlar. 

Framhjulsdrivna fordon över 3,5 ton måste dock även ha 

godkända vinterdäck på bakre hjulaxlar.

c 2a. Även för tunga fordon finns vissa undantag från 

vinterdäckskravet, bland annat när fordonet är äldre än 30 

år, när det används i anläggningsarbete, när det ska köras 

eller bogseras till reparation eller till och från närmaste 

besiktningsanläggning. Likaså är försvarets fordon undan-

tagna vinterdäckskravet.

c 3c. Så här definierar transportstyrelsen vinterväglag:

”Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd 

eller frost på någon del av vägen. det är Polisen som av-

gör om det råder vinterväglag på platsen.”

Rätt svar bil- & trafikfrågor

c Vi säger grattis till 

fem nya kryssvinnare. 

två bingolotter vardera 

blir det. Lycka till!

Eva Sjögreen,

täby

Eric Platzack,

Båstad

Håkan Svens,

romelanda

Lars-Göran Kallin,

Åkersberga

Britt-Marie Alm

Solna

Vinnare Krysset nr 7



046.i bAckSPEgELn

motorföraren i backspegeln
längtan efter våren verkade 
stor i motorföraren nr 15-
15/1986: en stor mc-special 
med rapport från mässan i 
köln var det stora lockbetet. 
det var en historisk tillställ-
ning då bmw presenterade 
sina första modeller med lås-
ningsfria bromsar. 

tEXt: GUSTAV LiLJEBERG

Omslag
Tema mc dominerade omsla-
get på Motorföraren. Tidningen 
rapporterade från mässan i Köln 
där glidar- och offroadmaskiner 
blev allt vanligare bland utstäl-
larnas nyheter. Hos Honda fanns 
det dock två sportiga premiärer: 
CBR 1000F och 600F. De helt 
nya modellerna hade ström-
linjeformade kåpor som täckte 
det mesta av tekniken, vilket var 
högsta mode för prestandahojar-
na vid den här tiden. En annan 
ovanlighet var att motorerna var 
raka med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyrventilsteknik. 
Den mindre motorn på 598 cc 
utvecklade 85 hk medan den 
större på 998 cc deklarerades till 
100 hk.

”The Long Run” kallades Saabs be-
römda hastighetsrekord. Tre 9000 turbo 
kördes under 10 000 mil i full fart runt 
Talladegabanan i USA. Genomsnittshas-
tigheten för snabbaste bilen? Över 213 
km/h!

Bilarna kom direkt från produktions-
bandet i Trollhättan och det internatio-
nella bilsportförbundet plomberade dem 
innan de flögs över Atlanten. Bortsett en 
skyddsbur var de helt standard.

Rekordet tog närmare 20 dygn att 
genomföra och varje bil genomförde 
24 000 varv på banan. De enda stop-
pen längs vägen var för tankning (en 
gång i timmen), service och förarbyte. 

Ett bränslestopp tog 30-40 sekunder och 
2 000-milaservicen genomfördes på 4 
minuter och 40 sekunder. En del teknis-
ka problem inträffade, men mekanikerna 
kunde snabbt åtgärda allt från drivknutar 
till ventiler och vattenpumpar. 

Meningen med rekordkörningen på 
Talladega var inte enbart marknadsmäs-
siga, utan även att vinna tekniska erfaren-
heter. Kostnaden för äventyret var endast 
sju miljoner kronor – jämförbart med ett 
par minuters reklaminslag på amerikansk 
tv.

Tio år senare genomförde Saab en ny 
rekordkörning, den gången med Saab 
900 turbo.

Saab utmanar bilvärlden!

Låsningsfria 
mc-bromsar
Den stör sta nyheten 
på mc-mässan i Köln 
hösten 1986 återfanns 
i BMW:s monter: ”Nu 
är det taget, det största 
klivet framåt någonsin 
sedan motorcykeln uppfanns: Låsningsfria bromsar (ABS)!” 

Låsningsfria bromsar hade sedan en tid funnits på ett antal bilmodeller, men i mc-
världen hade systemen hittills lyst med sin frånvaro. FAG Kugelfischer och BMW 
hade tillsammans utvecklat tekniken och anpassat den för ett så lätt fordon som mo-
torcykel. En stor del av arbetet hade lagts på att få bort det gungande som regleringen 
av bromsverkan ledde till – en tyngre bil kändes det bara i bromspedalen.

BMW räknade med att få ut ABS-bromsarna följande sommar, och då på model-
lerna K 100 RS, K 100 RT samt K 100 LT. Merpriset var cirka 2 000 mark, motsva-
rande 6 000 kronor.

Nu kör vi 
långsammare
VTI – Väg och trafikinstitu-
tet – hade nyligen presente-
rat resultat från en del av sin 
forskning. Mest intressant 
var att medianhastigheten, 
den hastighet som hälften 
av bilisterna håller sig under, 
hade sjunkit det senaste året. 
Det kunde dock noteras att 
mätningarna visade att medi-
anfarten på en 70-sträcka 
av god kvalitet var drygt 85 
km/h.

De lägre hastigheterna – 
minskningen angav still 1,3 
km ± 1 km – var ett trend-
brott efter flera år av ök-
ningar. Trots det hade antalet 
olyckor inte minskat, kanske 
beroende på att hastigheten 
inte var den enda faktorn – 
även om det fanns ett klart 
samband mellan hastighet 
och omkomna. Forsknings-
ledaren Göran Nilsson fram-
höll bland annat att ”fram till 
1970 kunde vi årligen tillföra 
vägarna 5 procent ökad tra-
fik utan att antalet olyckor 
ökade. Åtgärder på vägarna 
och andra insatser räckte för 
att hålla olycksriskerna nere 
och de gjorde det ända fram 
till 1981, men efter det året 
har de stadigt stigit och idag 
tycks inga åtgärder kunna 
hejda olycksökningen. Den 
följer helt enkelt trafikut-
vecklingen.”



På längden eller utför, på skidor eller bräda - Thule Flow är den perfekta 
skidboxen för alla vintersportentusiaster, särskilt utformad för dina skidor, 
stavar och snowboards.

Thule Flow

Hitta din närmaste återförsäljare på thule.com/dealer-locator

Bring your 
winter gear



pOSTTiDNiNG B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Halka Vägdike

nokiantyres.com

STOPPAR DIG I TID.

bring on the rain.

TRICO i Sverige  •  Ferdfelt Trading AB   •  Tel 08-749 35 50  •  www.ferdfelt.se

Säker sikt med TRICO®

TRICO torkarblad låter dig fokusera på det som är viktigast – dig 
och dina passagerares säkerhet. TRICO® är konstruerade för att 
prestera under de mest extrema väderförhållanden.

TRICO har tillverkat torkarblad av högsta kvalitet sedan 1917 
och är idag världens ledande tillverkare. 

seeing you through


