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Nya Passat. Årets Bil 2015.  
58 motorjournalister, 22 länder, en vinnare. Nya Passat är Årets Bil 2015. En redan 
populär bil som snart får sällskap. Redan nu kan du beställa både nya Passat Alltrack 
och den spännande laddhybriden Passat GTE. I bilhallen finns redan t ex Passat TDI 190 
som i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift och DSG-automatlåda ger dig garanterad 
underhållning på vägen. Välkommen in och beställ den Passat som passar dig bäst.

Passat Sportscombi från 282 000 kr. Förmånsvärde från 1 721 kr.*
Passat Alltrack från 333 700 kr. Förmånsvärde från 1 929 kr.*
Passat Sportscombi GTE laddhybrid från 419 900 kr. Förmånsvärde från 1 138 kr.*

 
Bränsleförbrukning, blandad körning 1,7-7,2 l/100 km (NEDC). CO2-utsläpp,blandad körning 39-164 g/km (NEDC). Elförbrukning, blandad körning (NEDC): 12,4 kWh/100 km. 
Miljöklass Euro 6. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. För exakt förmånsvärde se Skatteverkets hemsida www.skv.se. 
Förmånsvärdet för Passat GTE fastställs av Skatteverket i september. Bilen på bilden är extrautrustad.
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Välsignade frivilligarbetare

MHF-region om ett oväntat arv

Nu ska alla MHF-regioner få besök

Motorcyklister skyr vassa vägräcken

Ta Paus välkommen sommaraktivitet

Norsk metod avslöjar fartögontjänare

Motoriserade cyklar allt populärare

Fler skadade cykelvågens baksida

Uppkäftig MHF-syster på Island

Svensk turistvåg över Kroatien

Lyx-SUV-ar säkra som få andra

Ladda din elbil med egen el

Skodas stora kombi en fullträff

Peugeots elbil för gröna hantverkare

Nya Touran superpraktisk folka 

MHF-Ungdom lockar med miniracing 

Lös krysset och vinn bingolotter

1975 års mopedmästare tittar fram

En 50-tals Zündapp-moppe, någon?
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i nästA nummER: Vi hjälper dig välja rätt vinterdäck – utkommer den 16 oktober
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VAD VOre sVerIge UtAN 
ALLA FrIVILLIgArbetAre?
DET VAr EN TANKE jag klurade på då jag satt på tåget efter att ha besökt MHF Camping Clubs riksträff. 
Dagen var onsdag och datumet 1 juli. Solen i Falköping var varmare än någon annanstans på jorden. Det 
var så det kändes.

Strax före fem denna morgon hade jag satt mig på cykeln för avfärd från Hässelby, där jag bor, till Cen-
tralstationen i Stockholm. Efter att ha klätt om så tågade jag mot Falköping dit jag kom ganska tidigt på 
morgonen. Där mötte jag hundra glada campare och vi avtågade med en blåsorkester i spetsen till kyrkan 
där psalmsång varvades med välkomsthälsningar som framfördes från olika håll.

NU VAr jAG På VäG hemåt. Jag tänkte på ”Lyttemötet” i Östersund och på hängivet arbete på Expo 
Norr som jag besökt några dagar tidigare. Samtidigt visste jag att det parallellt pågick många aktiviteter 
runt om i MHF-landet. Var det inte Ta Paus så var det SM-veckan. Under eftermiddagen hade jag 
samtalat med många MHF:are i campingklubben som funderade på arbetet i MHF-rörelsen under hösten.  
Man berättade om planerade aktiviteter för en säkrare trafik genom ökad nykterhet på våra vägar.

Arbetet i MHF-rörelsen är imponerande men ändå inte unikt. Detta förkommer i lika stor utsträckning 
inom idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkan, hembygdsföreningar, musikföreningar och i många 
andra sammanhang. 

MIN FråGESTäLLNING i början om hur Sverige skulle se ut utan alla frivilligarbetare. Mitt svar är att vårt 
land skulle vara tråkigt helt enkelt. Även om vi har meningsfulla arbeten så visst ger föreningsarbetet en 
extra guldkant på tillvaron. Här finns plats för elit och amatör. Här integreras ofta nya svenskar fortare än 
någon annanstans. Här fostras och slipas människan i relationen med andra. Ibland blir arbetet tröttsamt 
men oftast uppvägs det av allt det som gemenskapen i föreningslivet ger.

Tack alla ni som varje vecka hänger er åt frivilligarbete. Ni gör Sverige rikt.

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



www.kabe.se

Välkommen till din KABE-återförsäljare eller besök vår hemsida.

Vi har en KABE för alla!

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

KABE 2016
Design och funktion i skön förening

Att ständigt ligga längst fram i utvecklingen av husvagnar har varit KABEs filosofi allt sedan 
starten för mer än 50 år sedan. Inför 2016 presenteras flera nyheter som bidrar till att göra det 
bekväma KABE-livet ännu mer komfortabelt. Dessutom genomförs några riktigt spännande 
designförändringar, både interiört och exteriört. 

Några av nyheterna KABE 2016:
Årets mest uppmärksammade nyhet är den nya designen av Classic och Ädelstensvagnarna.  
Se även KABE Travel Master Crossover x880 LT – en av våra största modeller: 8,8 m lång och  
2,5 m bred och med nedsänkbar taksäng. Dessutom världspremiär av vår nya husbil KABE  
Classic 740 LXL. Bland mycket annat!

Kabe_MHF_08-15_218x280 mm.indd   1 2015-08-11   08:58:11
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Drömbil med tvärdrag
DET är BILLIGT ATT ha drömmar, men att omvandla 
dem till verklighet kan vara desto dyrare. Diverse an-
nonssajter på internet ger ständigt näringstillskott till 
att hålla drömmen vid liv, för vem vet, kanske kan den 
en dag bli sann? Att värdet på många av bilarna ökar 
i snabbare takt än vad den personliga plånboken fylls 
på är mindre relevant i drömmarnas värld.

Ibland går det att hitta prismässigt intressanta ob-
jekt, som för ett ögonblick får pulsen att höjas, men 
vid en närmare granskning behöver ett rejält kapital-
tillskott utöver den redan tilltagna köpeskillingen. Ni 
vet, den där typen av bil där köparen har ”möjlighet 
att sätta sin personliga prägel på slutresultatet”, som 
det så ofta heter i bostadsannonser.

EN rEGNIG SEMESTErDAG klickade undertecknad 
förbi en amerikansk hemsida där en sportbil av tyskt 
ursprung salufördes. Röd lack av klassiskt snitt och en 
passande beige interiör. Originalfälgar i 17 tum. Den 
lilla spoilern med bromsljus som satt på USA-bilarna. 
Problemet var bara priset – det var alldeles för lågt. 
Om något verkar vara för bra för att vara sant, brukar 
det också vara det. Ett klick senare med musen och 
förklaringen var lika förvånande som glasklar: 

”På grund av en upprivande skilsmässa saknar bilen 
rutor.”

Det var så att säga tvärdrag i kupén då allt glas 
var borta. Att döma av resten av annonstexten, och 
de många bilderna, behövde även karossen en 
grundlig genomgång då det fanns både repor och 
bucklor. Investeringsbehovet var alltså omfat-
tande. Med tanke på vad bilen utsatts för måste 
den ha varit en kär ägodel (och slutet på äk-
tenskapet dramatiskt, som det kan vara av så 
många anledningar).

För egen del fortsatte drömmarna en 
stund, tills molnen skingrade sig och åter 
släppte fram solen. Svensk sommar är i 
sina bästa stunder ganska trevlig även 
utan drömbil på garageuppfarten.

GUSTAV LILjEBErG

cHeFredaktör

gustav.liljeberg@mhf.se

0765–48 97 16

Det fanns en anledning till att bjuda 
in alla MHF:are i Jämtland till 
Lyttemöte. Ett Lyttemöte innebär 

att vi lyssnar på varandra och skapar förut-
sättningar för en demokratisk process där 
allas röst har lika värde.

NBV, vårt eget studieförbund, stöttade 
med inbjudan som gick ut till 285 per-
soner. Det är en fröjd att få stöd av en så 
effektiv organisation! 

Vi började med middag. MHF:s vd, 
Göran Sydhage, talade. Han fick möta bå-
de medlemmar som han redan kände och 
medlemmar som kommit för att möta just 
honom. För oss alla kändes det mycket bra 
att få höra hans syn på MHF:s arbete.

Vi blev totalt 19 mötesdeltagare. MHF i 
Jämtland fanns omnämnt i ett testamente 
och arvet skulle bli rätt rejält. Något di-
strikt finns inte kvar som kan ta ansvar 
för vare sig de fasta driftskostnaderna för 
verksamheten, utan det har överlåtits till 
regionen som bildades på 90-talet. Där-
för har regionen också ansvar för att detta 
oväntade tillskott kommer Jämtland till 
godo enligt testators vilja. Så naturligtvis 
är ett Lyttemöte en bra start på tillvarata-
gandet av arvet.

Det självklara att använda medel till 
verksamhet i Jämtland behöver inte påpe-
kas. Många intressanta förslag kom fram. 

En satsning på yngre är en ren överlev-
nadsfråga för MHF. Roligt då att en helt 
ny medlem i 20-årsåldern deltog!

Några förslag handlade om att bidra till 
integrationen av ensamkommande flyk-
tingbarn. Alla kan inte cykla och många av 
dem behöver körkort för att kunna vara 
anställningsbara. Här kan arvet ge bestå-
ende hjälp för en säkrare trafik för alla.

Barnfamiljer har ofta ett mycket starkt 
intresse av säkerhet för sina barn och väl-
jer barnbilstolar med omsorg. 

Föreläsningar som ger mer kunskap om till 
exempel droger och som fördjupar och bred-
dar den befintliga kunskapen, blir ett uppdrag 
som NBV kan klara med stöd av de medel 
som kommer MHF tillgodo via arvet.

Föreningen Fruktdrycker har länsom-
bud och det finns plats för fler informatö-
rer som kan marknadsföra det alkoholfria 
sortimentet från Systembolaget och andra 
aktörer. MHF har en viktig uppgift när 
det gäller att ge alternativ till alkoholhal-
tiga drycker. 

MHF som en tydlig organisation för 
säkrare trafik, ger oss större möjlighet att 
aktivera fler i medlemskap och olika ak-
tiviteter. Från annat håll i regionen finns 
liknande tankar och ett projekt i Jämtland 
kan få spilla över på resten av MHF.

Detta med medlemförmåner en-
gagerade också. Vilka områden 
intresserar dagens medlemmar? 

Rabatt på medlemsavgiften, billigare bil-
besiktning och liknande kan bli en viktig 
del av satsningen.  Nu hoppas vi att de 
som arbetar centralt med medlemförmå-
ner också hittar viktiga förmåner i högre 
grad än vad vi har idag. Men MHF Re-
gion Mitt har gått före tidigare och kan 
göra det igen! Det finns några organisa-
tioner som är förebilder så varför inte se 
på dem och göra sammanledes?

I regionen finns ett projekt, ”Mobilise-
ring mot droger”, som kanske kan förstär-
kas med delar av de medel som kommer 
till Jämtlands MHF:are. Där finns redan 
goda kontakter som redan före detta Lyt-
temöte har stärkts och hålls levande.  Un-
der hösten 2015 väntar ett arrangemang 
vars innehåll bara är påbörjat.

De aktiviteter som redan ingår i verksam-
heten i länet kan behöva förstärkning och 
deltagarna fördjupad kunskap för att möta 
nya utmaningar. Vi antar att testator skulle 
instämma! Det finns vissa centrala projekt 
som nog kan användas för denna fördjup-
ning och förstärkning även i Jämtland.

Efter mötet kom också en projektbe-
skrivning där medlen fördelades på olika 
viktiga ändamål. Den får ingå i den fram-
tida hanteringen.

 INGASArA cArDELL

regionordförande, MHF Mitt  

Lyttemöte i Jämtland

Stort intresse för Porscheutlottning
DET VAr MåNGA som ville vinna Playmobils Porsche 
911 Carrera S. För att ha chans att vinna skulle du svara 
på frågan: ”Vad hette Porsches upphovsman i förnamn?”. 

Svaret är Ferdinand. Grattis säger vi till Pär Granbacka, 
Jakobstad, Finland, som kunde det rätta svaret och som 
kommer att få en modell av Porsche 911 på posten. 
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10% 
samlings- 

rabatt

Fler 
försäkringar  

lönar sig

Trygghet om  
oturen är  
framme

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

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

Vi tar hand om dig och din bil

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

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

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

•	 Våra	bilförsäkringar	är	certifierade	
enligt	Naturskydds-
föreningens	märkning	
Bra	Miljöval.	
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Foto: lasse holmström Foto: david eldrot

1. Vem ska väja för vem på bild 1?

a. eftersom det finns ett varningsmär-

ke med en cyklist och en upphöjning 

på gatan ska fordon på gatan väja för 

cyklister som är på väg att korsa den.

B. cyklister ska alltid väja för fordon 

på gatan när de ska passera den från 

en cykelväg.

c. Högerregeln gäller.

2. Och vem ska väja för vem på bild 2?

a. eftersom det finns ett vägmärke 

med en cyklist och en upphöjning med 

väjningsmärken i gatan ska fordon på 

gatan väja för cyklister som är på väg 

att korsa den.

B. cyklister ska alltid väja för fordon 

på gatan när de ska passera från en 

cykelväg.

c. Högerregeln gäller.

3. Vilket påstående är rätt?

a. cyklister ska färdas efter varandra 

på gator och vägar, men får färdas i 

bredd om det är utan fara eller olä-

genhet för andra trafikanter.

B. det är alltid tillåtet för cyklister att 

färdas i bred på gator och vägar.

c. Hastighetsbegränsningar på 20 och 

30 km/tim gäller inte cyklister.

 

 rätt svar hittar du på sidan 47.

biL- och tRAfikfRågoR

bild 1: vad gäller för cyklister och for-
don här på tunavägen i Lund?

Mobil alkobom och ledningsbuss på regionturné

bild 2: vad gäller för cyklister och fordon 
här på upplandsgatan i gävle?

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

c MHF:s vd Göran Sydhage och tomas 

Jonsson, vd för MHF test Lab, kommer 

att åka ut till MHF:s regioner och visa 

upp ledningsbussen och den mobila 

alkobommen. turnén startar i karlstad 

den 17 augusti och avslutas i Luleå den 

26 september. 

– Syftet är att visa våra medlemmar 

hur våra gemensamma projekt fung-

erar, säger Göran Sydhage.

tomas Jonsson kommer att berätta 

om MHF:s projekt med alkobommarna 

i Stockholms Frihamn. Ledningsbussen 

fungerar som en trafikledningscen-

tral. tanken är att från den ska tomas 

Jonsson kunna styra alkobommarna, 

genom att ta över ledningen från led-

ningscentralen i tibro. 

– Vi har tänkt att regionerna ska 

kunna bjuda in olika nyckelpersoner 

från exempelvis polisen, ett åkeriföre-

tag eller en organisation, som får se 

hur vi jobbar och hur alkobommarna 

fungerar, säger Göran Sydhage. 

aktiviteten riktas i första hand till 

MHF:s medlemmar och viktiga nyckel-

personer och inte till allmänheten. 

Syftet med alkobommarna är att 

minska rattfylleriet på vägarna. 

– alkobommarna är ett viktigt verk-

tyg för att minska rattfylleriet och nå 

vårt mål att ingen ska dö av rattfylleri.

18 082 körkort 
återkallades 
första halvåret
c Mellan den 1 januari och den 30 juni i år 

återkallades 18 082 körkort av transport-

styrelsen. det är en ökning på 0,47 procent 

jämfört med 2014. 

den vanligaste orsaken till att körkor-

tet drogs in var återkallelsegrunden ”en 

väsentlig överträdelse, vanligen fortkör-

ning”, 9 744 körkort återkallades av den 

anledningen. 

På andra plats kommer rattfylleri med 

siffran 3 500 stycken. den tredje vanligaste 

orsaken är att föraren inte lämnat läkar-

intyg eller bevis om godkänt förarprov. 

antalet körkort som drogs in utifrån den 

återkallelsegrunden var 2 111 stycken. 

Rattfylleri är den näst vanligaste orsaken 
till att körkort återkallas. 

Foto: mari haglund

Allt färre trafikpoliser
c antalet trafikpoliser i Sverige blir allt 

färre, men trafiksäkerhetskamerorna blir 

allt fler. det skriver SVt Nyheter. 

År 1981 fanns det 1 500 trafikpoliser i 

Sverige, 2010 var den siffran 498 poliser 

och i dagsläget finns det omkring 400 

poliser. 

Vilket innebär att på fem år har var 

femte trafikpolis försvunnit. Samtidigt 

har antalet trafiksäkerhetskameror ökat 

kraftigt. Åren 2006-2007 sattes de första 

700 kamerorna upp och nu finns det 

cirka 1 300 kameror i Sverige, skriver 

SVt Nyheter. 
var femte trafikpolis har försvun-
nit på fem år. Foto: polisen

mhf:s mobila alkobom ska ut på turné 
till regionerna. 

mhf:s vd 
göran sydhage.

tomas Jonsson, vd 
för mhf test Lab. 

Foto: mari haglund
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säkrare räcken och bättre hojdesign kan rädda liv
säkrare utformade vägräcken och bättre desig-
nade motorcyklar kan minska dödsolyckorna 
och följderna av en kollision. det visar en studie 
som försäkringsbolaget Folksam har gjort. 

tEXt: MArI HAGLUND

UNDEr 2014 OMKOM 31 motorcyklister i trafiken. 
Sex av dem dödades i kollision med ett räcke. 

Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på Folksam 
och mc-åkare, ska föreläsa under temat ”mc-vänliga 
räcken och framtidens motorcykeldesign” på Tylö-
sandsseminariet den 9 september.

– Det går att göra mycket mer när det gäller att 
öka säkerheten för motorcyklister i trafiken, både 
med utformningen av räcken och designen på mo-
torcyklar, säger han.

– Men det kommer inte att gå av sig själv, det 
krävs större insatser och fler åtgärder. 

Folksam har i en studie analyserat olyckor med 
motorcyklar med två olika utformningar. Resul-
tatet visade att motorcykelns design har stor be-
tydelse. 

På motorcyklar med boxermotor, där motorn 
sticker ut från förarens ben, halveras risken för be-
stående benskador. Benen är mycket utsatta och 70 
procent av mc-åkarna får någon form av benskada 
vid en olycka. 

BASErAT På rESULTATET har Folksam tillsammans 
med Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI, genomfört krocktester med olika motorcyk-
lar mot olika typer av stålräcken, för att ta reda på 
hur motorcykelns design samverkar med vägräckets 
utformning. Det är första gången som krockprov 
med motorcykel och vägräcken har genomförts i 
Sverige.

Fyra olika kombinationer av mc-design och 
räckesutformning krocktestades. Motorcyklar med 
boxermotor i kombination med ett slätare och 
mjukare räcke (med underglidningsskyddet MPS, 
Motorcyclist Protection System, samt en prototyp 
av överglidningsskydd) gav de lindrigaste skadorna.  

– Vår studie visar att designen på motorcykeln 
tillsammans med utformningen på räcket spelar roll 
för följderna av en kollision, säger Matteo Rizzi. 

Säkerheten står mer och mer i fokus bland till-
verkarna av motorcyklarna anser Matteo Rizzi. 
Från 2016 måste alla nya motorcyklar som säljs i 
Europa vara utrustade med ABS-bromsar. 

– Säkerhetstänket har blivit bättre och det är fler 
kunder som efterfrågar exempelvis ABS-bromsar. 
Men fortfarande finns det bara en motorcykel 
på den svenska marknaden som är utrustad med 
krockkudde, säger han. 

FÖr ATT MINSKA FÖLjDErNA av en kollision med 
ett räcke handlar det enligt Matteo Rizzi, både om 
bra skyddsutrustning i kläder som airbag-jacka, bätt-
re design på motorcykeln med exempelvis krock-
kuddar och räcken anpassade för motorcyklister. 

– Dagens vägräcken är designade för bilar i för-
sta hand. På sikt måste räckena fungera och vara 
säkra för alla trafikanter som motorcyklister, bilar 
och lastbilar. Allt annat är oacceptabelt, säger Mat-
teo Rizzi. 

En del i problemet tror han ligger i att myndig-
heterna inte riktigt har hittat någon bra strategi när 
det gäller trafiksäkerheten för motorcyklister. 

– Det är min personliga åsikt. Myndigheterna 
har inte samma arsenal av åtgärder att ta till som 
man har för att förebygga trafikolyckor där bilar är 
inblandade. Man vet inte exempelvis inte hur ett 
mc-räcke borde se ut, säger Matteo Rizzi. 

Lite mer om: Det här händer i Tylösand
i

c tylösandsseminariet hålls den 7–9 september. 

Årets teman är ”Nollvisionen 2.0”, ”det goda bete-

endet”, ”det goda livet i den mellanstora staden”, 

”det goda företaget”, ”det goda livet i den större 

staden” och ”det goda livet på landsbygden”. 

Några punkter ur programmet: 

c rikspolischef dan eliasson berättar om polisens 

nya organisation. 

c den 8 september hålls tre parallella seminarier 

som deltagarna kan välja mellan. Seminarierna är 

”Miljön i den hållbara staden”, ”Socialt hållbar sam-

hällsplanering” och ”Urbana godstransporter en 

framtidsfråga i den hållbara staden”. 

c Unga vuxna dominerar i olycksstatistiken och 

problemet är till stor del attityder och beteenden. 

transportstyrelsen fick goda resultat i sin kampanj 

Sluta rattsurfa 2014. anna Bengtsson och Olof 

Stenlund på transportstyrelsen berättar mer. 

c Vilka slags skor eller skolsulor minskar halkris-

ken på vintern för fotgängarna? Johan Lindberg, 

utredare på trafikverket, presenterar ny forskning 

på området. 

c den franska staden Grenoble har i ett treårigt 

projekt satsat på att testa små eldrivna fordon i 

kombination med eldrivna spårvagnar och tåg. 

Bengt dahlström, informationschef på toyota, be-

rättar mer. 

c den skadefria bilen – hur fort kan det gå innan 

den är här? det ska anders kullgren, trafikforsk-

ningschef på Folksam, och Johan Strandroth, trafik-

säkerhetsanalytiker på trafikverket, föreläsa om. 

Läs mer på: www.tylosandsseminariet.nu

FÖreDÖmLIgt. Ett 
vägräcke utrustat 
med underglid-
ningsskydd. skyd-
det är tänkt att 
minska följderna 
av en kollision 
mellan en motor-
cyklist och räcket.

säkrare utformade vägräcken 
och bättre design på motor-
cyklarna kan minska dödso-
lyckorna och följderna av en 
kollision, menar trafiksäker-
hetsforskaren matteo Rizzi. 

Fo
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Foto: sveriges  

motorcyklister
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säkrare räcken och bättre hojdesign kan rädda liv

sex motorcyklister omkom vid kollision med 
ett räcke under 2014. organisationen sveriges 
motorcyklister är oroade över utvecklingen.

– sverige har den högsta andelen dödade i 
räckesolyckor i världen, säger maria nordqvist 
på sveriges motorcyklister. 

tEXt: MArI HAGLUND

ANDELEN OMKOMNA motorcyklister i räckesolyck-
or i Sverige varierar kring 10–20 procent från år till 
år uppger Sveriges Motorcyklister, SMC. Motsva-
rande andel i USA är 5,5 procent, i Australien 5,4 
procent och i Europa 8–16 procent. 

Att Sverige har den högsta andelen motorcyk-
lister som omkommer i räckesolyckor bekymrar 
Maria Nordqvist. 

– Myndigheterna måste göra någonting åt det 
här nu. Ansvaret för säkrare räcken kan inte läggas 
över på fordonstillverkarna utan borde vara myn-
digheterna och räckestillverkarnas ansvar, säger hon. 

SMC anser att det bästa för landets mc-åkare 
vore om det inte fanns några vägräcken. Folksams 
studie om betydelsen av utformningen på räckena 
och motorcykelns design för konsekvensen av en 

olycka menar Maria Nordqvist är tankeväckande.
– Studien är jätteintressant. Men det hade varit 

bra om de hade testat fler typer av motorcyklar, 
inte nästan bara fokuserat på en modell med box-
ermotor. 

I studien skriver Folksam att det inte finns nå-
got vetenskapligt underlag om effektiviteten vid 
verkliga olyckor för underglidningsskyddet MPS, 
Motorcyclist Protection System. MPS är ett skydd 
som gör att trafikanter inte kolliderar med räcket 
och fastnar i stolparna. 

– Det gör mig förvånad att de skriver så. För det 
finns studier som gjorts tidigare som visar på att 
MPS hjälper, säger Maria Nordqvist. 

räcKEN MED MPS-SKYDD finns på några vägar i 
Sverige: vid Ljungarum i Jönköping, i Botkyrka 
och i Åkersberga. Vid några avfarter på E4 vid 
Gävle är vissa av sidoräckena utrustade med MPS. 

– På en testbana i Arjeplog har det i tre år suttit 
två räckesskydd som nu ska utvärderas. Det har inte 
varit några problem med varken vinter- och som-
marväghållning, det har fungerat väl, säger Maria 
Nordqvist.

Det finns flera saker som kan göras för att minska 

riskerna för räckesolyckor och för att mildra effek-
terna av en kollision. 

– Att minska förekomsten av räcken, inte sätta 
upp dem om de inte behövs, är en åtgärd, föreslår 
Maria Nordqvist. 

FÖrLåTANDE SIDOOMråDEN kan anläggas, MPS-
räcken kan användas och användning av så släta 
räcken som möjligt är några exempel. 

– En annan sak som man kan göra är att placera 
räckena längre från vägen. Det finns en risk att mo-
torcyklister fastnar i räckena om det sticker ut saker, 
som till exempel krokar, säger Maria Nordqvist. 

– Oskyddade stolpar är typiskt för svenska räck-
en, de är inte bra för mc-åkare vid en kollision. 

En stor andel av de som dör i mc-olyckor har ett 
riskfyllt beteende. En tredjedel av de som omkom-
mer har inte körkort för motorcykel. Många förare 
kör utan körkort, åker med ett fordon som någon 
annan äger, är påverkade av alkohol eller narkotika 
eller både och samt färdas i hög hastighet. 

– Det är en sak som vi på SMC har drivit sten-
hårt – att minska det extrema beteendet. Om du 
gör alla de här felen, ökar risken dramatiskt för att 
dö, säger Maria Nordqvist. 

Flest döda i räckesolyckor i världen

LeVer FArLIgt. sverige har högst andel omkomna motorcyklister i räckesolyckor i världen. säkrare räcken och bättre designade motorcyk-
lar kan minska olyckorna visar en studie som folksam har gjort. Foto: sveriges motorcyklister

beKYmrAD. Att sverige har den 
högsta andelen omkomna mo-
torcyklister i räckesolyckor i 
världen oroar maria nordqvist 
på sveriges motorcyklister. 

Lite mer om: Ett säkert räcke för motorcyklisteri
c ett räcke du inte slungas över 

vid en kollision.

c ett räcke utan utstickande delar 

där motorcykel och/eller delar av 

kroppen riskerar att fastna.

c ett räcke med slät ovansida. 

c ett räcke utan oskyddade stolpar.

c ett räcke med energiupptagande 

MPS.

c ett räcke som inte försetts med 

påbyggnader (vilket inbegriper belys-

nings- och skyltstolpar som inte hel-

ler får placeras uppe på räcket) som 

medför ökad skaderisk.

c ett räcke som är placerat på ett av-

stånd från vägbanan som medger ett 

vingelutrymme. 

källa: Sveriges Motorcyklister
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mhF örebro uppmanade 
besökarna att ta paus vid 
rastplatsen sickelsta på e20 
under sista helgen i juli. 

– det kan komma 150–200 
besökare på en dag om det är 
bra väder, säger hans nord-
én, engagerad i mhF örebro. 

tEXt & foto: MArI HAGLUND

FUNKTIONärEr FråN MHF stod 
på ett 60-tal rastplatser runtom i 
Sverige och genomförde MHF-
aktiviteten Ta Paus under som-
maren. Besökarna informerades 
om vikten av ta rast vid lång-
körning och fick information 
om farorna med rattfylleri, trött-
het och trafikfarliga mediciner. 

MHF-avdelningarna i Kumla, 
Hallsberg och Örebro körde Ta 
Paus i fyra dagar i två omgångar 
och delade upp dagarna mellan 
avdelningarna. Första helgen 
i juli genomfördes första om-
gången av Ta Paus och sista hel-
gen i juli den andra omgången.

DEN SVENSKA sommaren visar 
sig inte från sin bästa sida under 
den sista helgen i juli när MHF:s 
Örebroavdelning står på rast-
platsen Sickelsta vid E20 utan-
för Kumla. Ett bord har dukats 
upp med informationsmaterial 
om Ta Paus och kaffe och ka-
kor serveras till besökarna. Det 
är tätt mellan regnskurarna, men 
en och annan resenär tittar förbi 
och vill värma sig med en kopp 
kaffe, få några broschyrer och 
byta några ord. 

Hans Nordén, Tage Johans-
son, Gun Johansson och Bertil 
Haglund från MHF:s Örebroav-
delning pratade med besökarna 
vid Sickelsta. 

– Det var mycket bättre väder 
förra året, berättar Bertil Hag-
lund.

– När vädret är bättre har vi 
fler besökare, inflikar Tage Jo-
hansson. 

Varje besökare får med sig 
en MHF-kasse fylld med in-
formationsmaterial om riskerna 
med rattfylleri och trafikfarliga 
mediciner, ett exemplar av Mo-
torföraren, barnbingo och rast-
platskarta. 

– TA PAUS är ett bra tillfälle 
för oss att visa upp oss och lyfta 
fram våra viktiga frågor som 
kampen mot rattfylleri och vik-
ten av att ta paus i trafiken, säger 
Tage Johansson. 

– Det är viktigt att få kontakt 
med dem som är ute och åker 
och få ut vårt budskap till dem, 
tillägger Hans Nordén. 

Börje Johansson från Box-
holm tittade förbi hos Örebro-
avdelningen och tog en kopp 
kaffe. 

– VI HAr VArIT På semester och 
är på väg hem. Det är jättevik-
tigt att ta paus. Jag och min fru 
brukar alltid stanna och ta rast 
när vi är ute och kör, berättar 
han. 

– När vi var yngre och jobba-
de som lantbrukare, kunde man 
mjölka på kvällen och sedan 
sätta sig och köra 90 mil. Det 
skulle jag aldrig göra nu. Man 
hade verkligen tur att det aldrig 
skedde någon olycka. 

Britt-Marie Gustavsson från 
Falun tycker att Ta Paus-initiati-
vet är en mycket god idé.

– FANTASTISKT BrA, både att 
Ta Paus finns så att man kan få 
en kopp kaffe och att ni infor-
merar om att man måste ta rast 
när man är ute och kör, säger 
hon.

Britt-Marie Gustavsson är på 
väg ned till Småland och har 46 
mil att köra. 

– Tidigare i sommar såg jag 
även att MHF körde Ta Paus i 
närheten av Lindesberg. Något 
annat år har jag också sett er på 
någon rastplats, berättar hon. 

många möten vid vägkanten

gOODIe-bAg. tage Johansson 
plockade ihop informations-
material till besökarna. varje 
ta Paus-besökare får med 
sig en kasse med broschyrer, 
barnbingo, motorföraren och 
rastplatskarta.

ANDNINgsHÅL LÄNgs e20. bertil haglund, mhf örebro, bjöd britt-marie gustavsson på fika vid 
rastplatsen sickelsta. britt-marie gustavsson är mycket positiv till ta Paus. 

mHF ÖrebO IN ACtION. hans nordén, tage Johansson och ber-
til haglund serverade kaffe till besökarna och informerade 
om ta Paus. 

NYttA OCH NÖje. bertil haglund, mhf örebro, serverade göte 
carlos en kopp kaffe vid rastplatsen sickelsta. göte carlos 
tycker att det är bra att bli påmind om vikten av att ta paus. 



Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill 
att personalen ska vara nykter. Med 
våra arbetsplatsbaserade Alkolås-  
terminaler kan personalen snabbt 
testas innan påbörjat arbetspass.
Alkolås med IR-teknik gör testerna 
snabba, säkra och mycket noggranna.

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se

Birsta Bullerskärmar

saferoadbirsta.se

Saferoad Birsta AB erbjuder skräddarsydda och anpassade skärmar för att  
reducera buller samt vind- och lufttryck från fordons- och tågtrafik.
Förutom en förbättrad ljudmiljö ger skärmytan stora designmöjligheter för text,  
grafik och ljus. Skärmarna kan bl.a. tillverkas i aluminium, plexiglas och trä.
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sträckmätning minskar trafikolyckorna i norge

ALCOLOCK, DRIVESAFE och “The Molly” är varumärken som tillhör Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens.

För mer information besök alcolock.se

ALKOLÅS & ALKOTESTARE 
 

·  ALCOLOCK™ V3: Bussbranchens förstahandsval
· ALCOLOCK™ LR: Villkorat alkolås till fast månadskostnad
· DRIVESAFE™: För dem du tycker om.

ALCOLOCK™ V3 ALCOLOCK™ LR DRIVESAFE™

i norge har antalet omkomna och 
allvarligt skadade i trafikolyckor 
halverats på platser där sträckmät-
ning med atk-kameror införts. i 
sträckmätning mäts vilken medel-
hastighet föraren håller mellan två 
punkter. 

– vi är nöjda med resultatet, säger 
arild ragnøy, v/sjefsingeniør på veg-
direktoratet. 

tEXt: MArI HAGLUND

år 2009 BÖrjADE Norge med sträck-
mätning, streknings-ATK eller strek-
ningsmåling som det heter på norska. 

Vid sträckmätning fotograferas for-
donen när de passerar två fartkameror 
och en dator räknar ut medelhastighe-
ten mellan de två kamerorna. Om du 
kör i 80 kilometer i timmen vid kame-
rorna på en 80-sträcka, men gasar på i 
100 mellan dem riskerar du alltså att få 
fortkörningsböter. 

I Norge kallas den typ av mätning 
som görs med fartkameror i Sverige för 
punkt-ATK. Då mäts bara förarens has-
tighet en gång, när fordonet passerar en 
kamera.

– Punkt-ATK mäter bara hastigheten 
på en punkt, när föraren har kört förbi 
kameran är det bara att gasa på igen. 
Om man vill ha ett verktyg som fung-
erar effektivt för att sänka hastigheten 
på hela sträckan, då är streknings-ATK 
bättre, förklarar Arild Ragnøy. 

Den 8 september kommer han att 
föreläsa om punkt- och sträck-ATK på 
Tylösandsseminariet. 

I Norge används streknings-ATK på 
23 platser, både på vägar och i tunnlar. 
På sträckor där sträckmätning har införts 
har antalet personskadeolyckor minskat 
med 46 procent enligt Vegdirektoratet. 

– Det är ett bra resultat, säger Arild 
Ragnøy. 

Om sträckmätning kommer att kom-
mer att införas på fler platser i Norge, är 
i nuläget oklart. 

– Baserat på min kunskap på områ-
det skulle jag råda myndigheterna att 
använda streknings-ATK. Det är upp 
till de norska myndigheterna om de vill 
fortsätta använda sig av sträckmätning, 
säger Arild Ragnøy.

I SVErIGE GENOMFÖrDE Trafikverket 
2008 en förstudie om sträckmätning 
som ett alternativ, men beslutade att inte 
införa det då. Eva Lundberg är nationell 
samordnare för trafiksäkerhetskameror 
vid Trafikverket.

– Målet för oss är inte att bötfälla så 
många som möjligt, utan målet är att 
sänka hastigheten och rädda liv. Vi ser 
att vi uppnår det med den modell vi har, 
säger hon. 

Det finns 1 200 fartkameror i Sverige. 
Under 2015 kommer 300 nya kameror 
att sättas upp.

– I Sverige sätter vi upp kameror på 
vägar med hög olycksrisk, men över en 

längre vägsträcka, med cirka fem kilo-
meters mellanrum mellan kamerorna. 
Då täcker vi upp hela sträckan, förklarar 
Eva Lundberg. 

När STräcKMäTNING utreddes som 
ett alternativ, vägdes för- och nackdelar 
mot varandra.

– För att kunna använda sträckmät-
ning måste det vara samma hastighetsbe-
gränsning på hela sträckan, konstaterar 
Eva Lundberg.

Eftersom det i Sverige precis som i 
Norge är föraren som är ansvarig och 
bötfälls vid en fortkörning och inte äga-
ren till fordonet, måste det gå att vara 
säker på att inte fordonet inte bytt förare 
mellan de två kamerorna.

– Den risken måste vara minimal, sä-
ger Eva Lundberg.

Ett annat dilemma är att alla förare 
som passerar kamerorna på sträckan där 
streknings-ATK används registreras vid 
båda kamerorna oavsett om du kör för 
fort eller inte. I Sverige tar kamerorna 
bara bild på den som kör för fort.

– Det finns en integritetsaspekt att ta 
hänsyn till där.

En miljö som Trafikverket överväger 
som en möjlig plats att använda sig av 
sträckmätning är i tunnlar. 

– Att använda sträckmätning i tunnlar 
skulle kunna vara ett alternativ. För där 
är det inte tillåtet att stanna och då kan 
man inte enkelt byta förare mellan ka-
merorna, säger Eva Lundberg. 

Lite mer om: 
Trafiksäkerhets-

kameror i Sverige
c atk står för automa-

tisk trafikkontroll. tra-

fiksäkerhetskamerorna 

placeras på de mest 

olycksdrabbade vägarna 

för att få ner hastigheten 

och på så sätt rädda liv. 

Fartkamerorna sparar 

cirka 20 liv per år.

c Mellan 2014 och 2020 

planerar trafikverket och 

polisen att sätta upp 200 

nya fartkameror per år. 

c Under senare år har 

VtI, Statens väg- och 

transportforskningsinsti-

tut, gjort mätningar som 

visar att dödsolyckorna 

minskat med 20–30 pro-

cent på sträckor med 

trafiksäkerhetskameror. 

På samma sträckor har 

antalet svårt skadade 

minskat med 20 procent.

Källa: trafikverket

i
Eva Lundberg.   Arild Ragnøy.
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sträckmätning minskar trafikolyckorna i norge

Lite mer om: Så fungerar sträckmätning i Norgei
c Vid sträckmätning fotograferas fordon när de pas-

serar två trafiksäkerhetskameror och en dator räk-

nar ut medelhastigheten mellan de två kamerorna.

c avståndet mellan kamera ett och kamera två 

delas på hur lång tid det tar för dig att köra från 

kamera ett till kamera två. På så sätt räknar datorn 

fram vilken medelhastighet du har hållit mellan 

kamerorna. 

c Om du kör i tillåten hastighet förbi kamerorna, 

men håller en högre genomsnittshastighet mellan 

dem åker du på fortkörningsböter. 

c I Norge blinkar det rött när du passerar kame-

rorna och det betyder bara att fordonet fastnat på 

bild. Om du har kört för fort kommer det att blinka i 

en gul lampa cirka 50 meter efter att du har passe-

rat den andra kameran. Om du kör för fort skickas 

ärendet vidare till den norska polisen. 

c alla fordon fotograferas vid båda kamerorna. 

Bilderna på de förare som har kört lagligt förstörs 

och lagras inte. 

Källa: Statens vegvesen

FIN stAtIstIK. i norge har antalet personskadeolyckor minskat med 46 procent på platser där sträckmätning används. 
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magnus hägle är en av ägarna till 
butiken cycle corner i cykeltäta 
hammarby sjöstad i stockholm. 

tEXt: MArI HAGLUND

Hur ser intresset ut för att köpa 
elcykel?

– Det finns ett växande intresse. 
Vilka är det som köper elcykel?

– Jag skulle säga att det finns två 
huvudgrupper, den ena är långpend-
lare och den andra är äldre. Sedan 
så har vi brevbärare som använder 
den i jobbet. Vi har också haft advo-
katfirmor och mäklare som köpt in 
elcyklar till sina anställda för att de 
har upptäckt att det blir billigare än 
taxiresor. En annan grupp som köper 
elcykel är barnfamiljer. 
Den nya typen av motoriserad cy-
kel föreslås klassas som moped 

klass II. För att få köra den krävs 
utbildning och ett förarbevis. Hur 
ser du på det? 

– Positivt. Jag skulle gärna se att 
de som ska köra elcykel i dag fick gå 
någon form av kurs. För en del sak-
nar trafikvett och är ovana i trafiken. 
För elcyklarna går i 25 kilometer i 
timmen, det är en ganska hög has-
tighet. 
med dagens regler får en elcykel 
inte ha en starkare motor än 250 
watt. Den nya typen av motorise-
rad cykel får ha en motor med en 
effekt på upp till 1 kilowatt. Hur 
ser efterfrågan ut på elcyklar 
med starkare motor?

– Vi får en del frågor om det. Jag 
tror att genom att den här nya typen 
av motoriserade cyklar blir tillåtna, 
kan det boosta resten av elcykel-
marknaden.

en ny typ av motoriserad cykel kan från nästa år komma 
att tillåtas i sverige. Fordonet föreslås klassas som mo-
ped klass ii. näringsdepartementet har tillsammans med 
transportstyrelsen tagit fram ett förslag till reglering av 
den nya fordonstypen. 

tEXt: MArI HAGLUND

EU HAr BESLUTAT OM en ny förordning om godkännande av 
och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon samt fyr-
hjuliga fordon. Näringsdepartementet och Transportstyrelsen 
har tagit fram ett förslag till ändringar i nuvarande lagstiftning 
utifrån den nya förordningen. Tanken är att förslaget ska träda 
i kraft den 1 januari 2016. 

Den nya EU-förordningen gör det möjligt att typgodkänna 
ett fordon som är en motordriven eller motoriserad cykel, med 
en motoreffekt av högst 1 kilowatt och som är konstruerad 
med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger 
något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. 

FOrDONET Får DrIVAS av antingen en elmotor eller en för-
bränningsmotor. Den motoriserade cykeln passar inte in i de-
finitionen av en cykel, utan klassas som en moped klass II i det 
nya förslaget.

– I vår nuvarande förordning om vägdefinitioner får en el-
cykel inte ha en starkare motor än 250 watt. Den här nya 
fordonstypen har en starkare motor och liknar därför mer en 

ny motoriserad cykel klassas som moped
moped klass II, förklarar Niclas Nilsson, utredare vid Trans-
portstyrelsen. 

Han kommer att berätta om det nya förslaget på Tylösands-
seminariet den 9 september. 
säljs den här typen av motoriserade cyklar på den 
svenska marknaden i dag? 

– Inte vad jag känner till. Men de här bestämmelserna öpp-
nar för nya typer av fordon, säger Niclas Nilsson. 

För att få köra det nya fordonet måste du som för andra 
mopeder klass II ha fyllt 15 år och ha förarbevis för moped. 

Den nya typen av motordriven eller motoriserad cykel vä-
ger vanligtvis mellan 25 och 30 kilo, medan den moped som 
traditionellt brukar klassas som moped klass II väger cirka 
70–80 kilo. Därför kommer det inte att ställas samma krav på 
huvudskydd. 

OM DU KÖr DEN TYNGrE varianten av moped klass II behöver 
du ha en skyddshjälm för moped eller motorcykel. För den 
nya varianten av moped klass II ska föraren använda cykel-
hjälm eller annat lämpligt huvudskydd.  Motiveringen är att 
en skyddshjälm för moped eller motorcykel skulle bli för tung 
i förhållande till det nya lättare fordonet. 

– Fordonet ramlar in precis mellan cykel och moped. Och 
i förslaget har man sagt att förare av den här typen av moped 
klass II inte behöver använda mc-hjälm däremot föreslås krav 
på användning av cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd, 
berättar Niclas Nilsson. 

niclas nilsson är utredare vid 
transportstyrelsen. 

växande intresse för elcyklar

FrAmtIDstrO. 

Det finns 
ett växande 
intresse för 

elcyklar. 
magnus 

hägle tror 
att om en ny 
typ av moto-
riserad cykel 

blir tillåten, 
kan det 

gynna resten 
av elcykel-

marknaden. 



Nya Variocage är 
dubbelt säker!*

Justerbart djup. Inbyggd deformationszon. Låsbar. Svensktillverkad.

*Burens gula makering visar att den är krocktestad 
både framifrån och bakifrån!

e-post: info@mim.se  •  www.mim.se

Välkommen till den nationella
ITS-konferensen 16-17 september 2015

Årets nationella ITS-konferens kommer att
genomföras den 16-17 september i Göteborg.

Vi kommer att vara på Lindholmens
konferensanläggning.

Årets tema vilket är ”Better use of space – a
sustainable focus” har koppling till

ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux
och COP21 i Paris.

Ni kommer bl.a. att få höra och kan påverka
utvecklingen av den svenska ITS strategin och

handlingsplanen.

Program och anmälan till den nationella ITS
konferensen finner du via följande länk:

http://its-sweden.se/nationell-konferens/
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Med en KCR-box får Du
 Enkel och säker montering med få 

 inkopplingsställen
 Mycket god körbarhet
 Går att återställa helt till original
 Alltid senaste teknik för optimal funktion
 Anpassad programvara för just din 

 motormodell

Trygghet med KCR
 KCR:s erfarenhet och kunskap ger Dig en 

 trygg produkt
 Motorgaranti – komplettera för extra skydd
 Full returrätt – Prova i 30 dagar!
 180 auktoriserade svenska återförsäljare
 Teknisk support runt hela landet

Sök återförsäljare på www.kcr.se

mail@kcr.se    
0515-801 50

KCR Dieselboxar
17 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

KCR lanserar nu Master III Generation 10, 
vår starkaste box någonsin! Med vår nya box 
tar vi ut ännu mer effekt och vridmoment än 
tidigare, samtidigt som vi lyckats effektivisera 
bränslebesparingen ytterligare. Med en KCR-
box får du en perfekt balans mellan effekt, 
ekonomi, körbarhet och hållbarhet. 
Upplev skillnaden du också.

Nyhet - Mer effekt än tidigare!

Nu
Tidigare
Original

KCR Dieselboxar
17 års erfarenhet - Sveriges mest sålda
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antalet allvarligt skadade i trafiken ökade med 2 pro-
cent mellan 2013 och 2014. målet är att antalet allvar-
ligt skadade 2020 ska vara högst 4 000 personer. 

– om utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll kom-
mer vi inte att nå målet, säger johan strandroth, trafik-
säkerhetsanalytiker vid trafikverket. 

tEXt: MArI HAGLUND

UNDEr 2014 SKADADES 4 900 personer allvarligt i trafiken i 
Sverige och de senaste två åren har antalet allvarligt skadade 
ökat. Det beror framförallt på att antalet cyklister som skadas 
har blivit fler, från cirka 1 800 till 2 200 stycken. 

År 2007 skadades 5 400 personer allvarligt i trafiken och 
då sattes målet att den siffran 2020 ska vara 4 000 personer. 
Ett mål som med dagens utveckling inte ser ut att nås. 

– Vi måste göra något utöver det vi gör i dag, om vi ska nå 
målet. För att minska antalet allvarligt skadade cyklister måste 
vi hitta bättre åtgärder, säger Johan Strandroth. 

– Om vi hittar bättre åtgärder måste de också hinna ha ef-
fekt, på det sättet är målet ganska osäkert. Utmaningen finns 
framförallt efter 2020, att inte ge upp, utan fortsätta sikta framåt. 

Den 7 september ska Johan Strandroth föreläsa på Tylö-
sandsseminariet på temat ”4 900 skadade – hur och varför?”. 

Tidigare färdades en stor andel av de som skadades och dö-
dades i trafiken i bil på landsbygden. 

– Det har förändrats över tid. Nu utgör cyklister i tätort 
nästan hälften av alla som skadas allvarligt i trafiken, berättar 
Johan Strandroth. 

– En jättestor omsvängning av hela trafiksäkerhetsarbetet 
behövs. 

Varför antalet cyklister som skadas allvarligt ökar tror Johan 
Strandroth att det kan finnas flera orsaker till. 

Allt fler cyklister skadas allvarligt
– Man kan säga att det finns en cykelboom i Sverige. När det 

är fler som cyklar så är det fler som skadas också. Vi har inte en 
infrastruktur som är anpassad för en ökad mängd cyklister. 

En omkullkörning på cykel kan ge stora skador. 
– Cyklister får ofta arm-, axel- och huvudskador. En 
relativt harmlös singelolycka på cykel kan resultera i 

skador som ger lidande resten av livet. 

DET BEHÖVS NYA åTGärDEr i planerandet av infrastrukturen 
för att minska antalet cykelolyckor. 

– När en kommun ska bygga en cykelbana måste den vara 
bättre planerad utifrån cyklisternas behov. 

Att använda ett mjukare material i cykelbanan kan ha effekt. 
– Om man designar en cykelbana som inte är så hård skadar 

sig cyklisten inte lika hårt om den faller. 
Drift och underhåll har också betydelse.
– Det är viktigt att cykelbanor underhålls på rätt sätt, både 

när det vinter- och sommarväghållning, vilket är kommuner-
nas ansvar, påpekar Johan Strandroth. 

EN åTGärD SOM SKULLE kunna ha effekt är om det infördes 
en lag som gjorde det obligatoriskt för alla att använda cykel-
hjälm tror Johan Strandroth. År 2005 blev det lag på att alla 
cyklister i Sverige under 15 år ska använda hjälm. 

– En hjälmlag skulle kunna vara en möjlighet. Men det krä-
ver att det finns en acceptans för en sådan lag bland allmänhe-
ten. Det är ingen fråga som Trafikverket strider för. Ett sådant 
initiativ måste komma från politiskt håll. 

Australien blev första land i världen 1990 att införa lag på 
cykelhjälm för alla. 

– Man kan konstatera att den lagen har haft god effekt i 
Australien. Lagen har inte minskat cyklandet, konstaterar Johan 
Strandroth. 

”När det är fler 
som cyklar så 
är det fler som 
skadas också. 
Vi har inte en 
infrastruktur 
som är an-
passad för en 
ökad mängd 
cyklister.”

KrÄVer HANDLINg. trafiksäkerhetsanalytikern 
Johan strandroth vill se fler åtgärder för att 
minska antalet cyklister som skadas allvar-
ligt i trafiken. som det nu är ökar siffran.

Foto: gustav liljeberg

Foto: kerstin ericsson, traFikverket



LIVRÄDDARNA
Dräger alkolås och alkotestare

Omkring 16 000 personer kör onyktra varje 
dag i Sverige. Du kan hjälpa till att förändra 
det – med Drägers alkolås och alkotestare. 

Dräger Interlock 7000 är ett modernt alkolås 
testat och godkänt enligt den senaste 
europeiska standarden*. Lika säker och 
lätthanterlig är vår alkotestare Dräger 
Alcotest 3000, som används av polis 
och myndigheter världen över.

Marknadsförs i Sverige av KG Knutsson AB

Vill du veta mer? 
Besök oss på Facebook eller på www.drager.se

*Dräger Interlock IL 7000 uppfyller alla de krav som den 
senaste europeiska CENELEC EN-50436-2:2014 ställer på 
användarvänlighet och säkerhet.
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med en vältbil har brautin, islands motsvarig-
het till mhF, visat tiotusentals människor att 
användning av bilbälte räddar liv. genom bilen 
går en axel som får den att snurra runt. bilbäl-
te är en avgörande faktor för trafiksäkerheten, 
inte minst i ett land med tvära väderomslag. 

tEXt & foto: SVEN rOSELL

På EN ASFALTSPLAN i utkanten av Reykjavik på-
går körlektion. Två bilar är utrustade med så kall-
lad skidcar, en ställning med höj- och sänkbara hjul 
som är fastskruvad undertill för att ge bilens hjul 
varierande grad av friktion. Bilskollärarna reglerar 
dem i tio lägen för att simulera halka när föraren 
bromsar. Skidcars tillverkas i Småland.

Körskoleeleverna är tjejer och killar som närmar 
sig slutprovet. Man får börja övningsköra när man 
är 16 år och kan ta körkort när man är 17. 

I planens ena hörn står en kraschad personbil.
– Vi strävar efter att komma ut i media med tra-

fiksäkerhetsfrågorna så mycket som möjligt, säger 

Einar Gudmundsson, ordförande i Brautin, den is-
ländska motsvarigheten till MHF.

Bilvraket är ett exempel på förbundets meto-
der. När en kvinna körde över kajkanten i vintras 
blev det debatt om det var en för- eller nackdel 
att ha bilbältet fastspänt i en sådan situation. Led-
ningen för Brautin ville därför komma ut i media 
och demonstrera vad som händer. Två dockor sat-
tes i framsätena, en med och en utan bälte, i en bil. 
Därefter rullades den ut i vattnet från kajen. Det 
framgick tydligt att personen med bälte skulle haft 
goda utsikter att överleva smällen mot vattenytan 
i motsats till personen utan bälte. Kameror, både 
inne i och utanför bilen, filmade händelseförloppet.

ISLäNDSK TV rapporterade på plats och det hela vi-
sades på bästa sändningstid. Den kraschade bilen på 
planen är vad som återstår från förevisningen. Einar 
visar mig teveinslaget som är en påfallande konkret 
och pedagogisk lektion.

En drastisk demonstration, tycker någon kanske. 
Men den typen av handfasta metoder fungerar, an-

brautin gör skillnad med spektakulära metoder

Motorföraren
på Island

FÖrrÄDIsKt VÄgLAg. Plötsliga väderväxlingar gör att 
trafiksäkerhet är en högprioriterad fråga på island. 
vägunderhållet har försämrats efter finanskrisen.
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ser Einar Gudmundsson. Brautin använder sig ofta 
av spektakulära metoder för att lära ut trafikvett.

UTANFÖr rEYKjAVIK är två bilvrak upphängda i 
en ställning vid en av de större vägarna. Använder 
du bälte, lyder frågan med stora bokstäver till de 
som kör förbi. Vid entrén till körskolan finns en 
hylla som växer för varje person som omkommer i 
trafiken under ett år. I vart och ett av facken står ett 
par skor som en påminnelse om att det handlar om 
verkliga personer. I ett fack står ett par barnskor. 
När jag är på besök i slutet av juni har sju personer, 
varav fyra turister, dött i trafiken i år. Turisterna, på-
pekar Einar, har inte varit beredda på det förrädiska 
väglaget. Fyra av de sju omkomna hade inte bältet 
fastspänt. Den långsiktiga trenden är nedåtgående, 
allt färre har omkommit i trafiken under en rad år.

Brautin har sitt kontor i samma byggnad som 
trafikskolan. Förbundet är en av skolans delägare.

– Vältbilen är en stor succé för oss. Alla vet vad 
den är för något. Vi åker ut och besöker skolor och 
events med den, förklarar Einar Gudmundsson.

Reaktionerna från dem som snurrat runt i vält-
bilen brukar vara att ”Nu vet jag varför jag måste 
ha bilbältet på”. Bilen har inte minst fått små barn 
och ungdomar att förstå varför bilbältesanvändning 
räddar liv. 

BrAUTIN HAr MEDVErKAT i polisens trafikkon-
troller. Under en kampanj fick bilister som stoppats 
utan bälte välja mellan böter och att testa vältbilen! 
Vid ett annat tillfälle, när Brautin genomförde kon-
troller tillsammans med polisen, fick förvånade bi-
lister som uppträtt föredömligt i trafiken en present.

Vältbilen sponsras av Volkswagen som skänker en 
ny bil till Brautin vart femte år. Biltillverkaren har 
just skickat en ny; vältbilen är inne på sitt tjugonde 
år. Det behöver ständigt upprepas att bilbälte, has-
tighet och nykterhet är avgörande faktorer för tra-
fiksäkerheten, anser han. Med vältbilen når Brautin 
ut med sitt budskap genom att ofta visa upp den på 
skolor och events runt om i hela landet. Brautins 
uppmaningar och logotyp på den egna bilen till-
sammans med vältbilen gör att förbundet blivit allt 

brautin gör skillnad med spektakulära metoder

stArK sYmbOLIK. när någon omkommer i trafiken ställs 
ett par skor ut vid brautins entré. syftet är att påmin-
na om vikten av bilbältesanvändning och rattnykterhet. 
många körskoleelever passerar skorna. Av de sju som 
omkommit under första halvåret i år är fyra turister.
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

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

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

mer känt bland islänningarna. 
– Trafikundervisning ska vara både konkret och 

rolig, framhåller Einar Gudmundsson
Arbetet ger resultat. Bilisterna har blivit bättre 

på att spänna på sig bältet. Dessutom sätter sig färre 
bakom ratten med alkohol i kroppen. Däremot har 
antalet narkotikapåverkade förare ökat. Resultaten i 
polisens nykterhetskontroller redovisas i radio vilket 
uppskattas av Brautin.

TrAFIKSäKErHET HAr en framskjuten plats i kör-
kortsutbildningen. Jag får se när elever provar så 
kallade promilleglasögon och när de får känna på 
hur koncentrationsförmågan försämras när de blir 
distraherade. Med promilleglasögon på blir en rak 
linje svår att gå på eftersom du ser lika dimmigt 
som efter ett par öl.

Det senaste resultatet av Brautins arbete är att 
skolorna ska ta in frågor som rör nykterhet i tra-
fiken i ämnet livskunskap. Texten, som skrivits av 
Einar och entusiasterna i Brautin, är klar och ligger 
på förbundets hemsida (www.brautin.is). Nu väntar 
materialet på att bli illustrerat av en tecknare innan 
det är klart för skolbruk.

– Det är dyrt med bilder och illustrationer, säger 
Einar med en axelryckning. 

Medlemsavgifterna räcker inte till kostnaderna 
för trafiksäkerhetskampanjerna. Förbundet har 
runt 600 medlemmar. Island har knappt 330 000 
invånare och ett väl utbyggt vägnät. Det innebär 

att utgifterna för vägar och trafiksäkerhet är höga 
per invånare. Staten har dragit ner på vägunderhål-
let efter finanskrisen 2008–2009 och Brautin får 
inget statsbidrag sedan dess. En annan försämring 

c

sAtsAr pÅ ÖKAD sÄKerHet.  brynjar m valdimarsson, styrelseledamot i brautin, leder en trafiksäkerhetsövning på 
körskolan i Reykjavik som brautin samarbetar med.

SOLCELLER
FÄRDIGA KIT

ELLER 
ANPASSADE PAKET

Välkommen till
monter C01:30

STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR
FÖR DIN HUSBIL ELLER HUSVAGN

awimex.se                                 Tel: 0414-16050
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Vi har 32 konferenslokaler, 230 sköna rum, kongresshall, spa i 
världsklass, fantastiska restauranger, nattklubb, 7 km sandstrand, 
Sveriges största konstgalleri och mycket mer. Allt på ett ställe. 

tylosand.se  035-305 00  @hoteltylosand  #hoteltylosand

Norra Vallgatan 90, Malmö  •  Tel 040-627 13 40  •  www.foxguard.se

Alkohol och trafik är en 
livsfarlig kombination.  
Foxguard Alkolås räddar  
liv och tryggar en nykter 
transport.

är att skolorna numera måste betala själva för att 
få ett besök av Brautin och vältbilen. Förbundet är 
tvunget att söka sponsorer på olika håll och har in-
lett samarbete med ett av landets försäkringsbolag.

Debatten om landets alkoholmonopol är ett 
orosmoment. I alltinget (Islands riksdag) finns de 
som vill lösa upp monopolet. Risken, anser Einar, 
är att alkoholkonsumtionen då skulle vända uppåt. 

Förbundets namn, Brautin, betyder frivilligt eller 
ideellt arbete. Eftersom många kallade organisatio-
nen Brautin övergav förbundet det gamla namnet 
Bindindisfélag ökumanna, förkortat bfö.

EINAr HAr VArIT intresserad av trafikfrågor så 
länge han kan minnas och har varit aktiv i Bra-
utin sedan 1978. Han arbetar med trafiksäkerhet till 
lands på ett stort transportföretag. Tidigare jobbade 
han med trafikfrågor på ett försäkringsbolag. En 
händelse som lämnat spår hos honom var när hans 
systers man omkom i trafiken.  

– I mitt arbete har det hela tiden handlat om 
hur trafikskador ska reduceras. I Brautin jobbar vi 
förebyggande.

Vad är det då som gör att Brautin lyckas åstad-
komma så mycket, kan man undra.

– VI är ETT LITET sammanhållet gäng. Ett tiotal. 
Det tror jag betyder mycket. Brynjar Valdimarsson 
och jag har känt varandra ända sedan vi var barn, 
säger Einar och nickar mot sin vän som är i färd 
med att koppla av vältbilen i Brautins garage.

Einar och hans vänner var, som så ofta, på plats 
under ett event och demonstrerade vikten av bäl-
tesanvändning med vältbilen dagen före mitt besök. 

pArHÄstAr. Einar gudmundsson och brynjar valdimarsson, som varit goda vänner sedan barnsben, är två av en-
tusiasterna i brautin. De brinner för trafiksäkerhet och gör gärna kampanjerna drastiska och överraskande.
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kroatien övertygar allt fler svenskar
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kroatien övertygar allt fler svenskar
kroatien är inne bland svenskar, 
och hör till det mer camping-
vänliga bland medelhavsländer-
na. dessutom finns mängder av 
öar att upptäcka utanför världs-
arvsmärkta split.

tEXt & foto: cENNETH SPArBY

På håll ser ön Vis ut som om den vore 
utslängd på måfå i det blånande Adria-
tiska havet. En bergig skönhet med 

frodig grönska, som ligger allra längst ut av 
öarna utanför Split.

Efter att ha vistats ett par nätter i den 
världsarvsmärkta hamnstaden, har vi tagit 
förmiddagsfärjan ut till Vis, en rofylld tur på 
drygt två timmar.

Den passerar två av de största öarna i re-
gionen, Brac och Hvar, som bägge bjuder på 
vidsträckta stränder och klippiga kustlinjer.

Ombord finns även Jan och Karin Gus-
tavsson från Stockholm, som lånat en gam-
mal folkabuss för att resa runt i Kroatien 
under en månad.

– Vi har campat ett par nätter utanför Split 
och ska nu spendera en vecka på både Vis 
och Hvar. Det är ju dessutom lätt och smi-
digt att ta med bilen på färjorna, säger Karin 
med ett leende.

De väljer både att fricampa och bo på or-
ganiserade campingplatser.

– Och det finns ju så många fina cam-
pingar att välja mellan längs kusten.

ETT BEHAGLIGT LUGN råder när färjan vid 
lunchtid lägger till i Vis hamn. Här står öbor 
på rad och erbjuder rum och hus att hyra för 
oss som kliver av båten – från ett par hund-
ralappar per person och natt.

Fiskebåtarna ligger vid kajen, med dagens 
fångst i stora plastbaljor och med hugade 
spekulanter som lutar sig över relingen, för 
att peka och köpslå om fångsten. En bit bort 
finns gästhamnen där turisterna lägger till 
med sina segelbåtar. För det har blivit allt 
mer populärt att hyra båt för att kryssa mel-
lan öarna under en vecka eller två.

Tempot på Vis är betydligt lägre än på 
grannöarna, mycket beroende på att ön var 

strategiskt militärområde fram till slutet av 
80-talet, och dessutom stängd för turister.

Den gamla staden har hög charmfaktor, 
med vilsam strandpromenad, många mysiga 
kaféer och restauranger samt vindlande grän-
der med idel gamla stenhus.

Vi väljer dock att resa vidare med lokal-
bussen till än lugnare plats – den lilla byn 
Komiza, på öns västra sida, där vi bokat logi 
på charmiga Zambarlin apartments.

– Här på ön finns ett helt annat lugn, jäm-
fört med grannön Hvar, som är mer trendig 
och livlig under högsäsongen, säger buss-
chauffören till oss. Så stanna i Komiza om ni 
vill ha en riktigt rofylld semester.

Han tipsar oss också om att hyra bil eller 
motorcykel för att bland annat besöka Titos 
grotta, där den beryktade partisanledaren 
gömde sig i mitten av 1940-talet under kam-
pen för ett fritt Jugoslavien.

– Se även till att luncha på Roki’s gårds-
restaurang, mitt på ön. Där äter man him-
melskt gott.

OcH VISST är KOMIZA en idyll, där den lig-
ger i en vid havsbukt som glittrar i eftermid-
dagssolen. 

Vår värd Andrè Zambarlin möter vid bus-
sen och hjälper oss med bagaget till huset, 
som ligger allra högst upp i byn. Den lilla 
lägenheten har egen terrass med vinrankor 
och citronträd, som skapar behaglig skugga.

Hustrun Jasminka har eget bageri nere vid 
busstationen. Hon bjuder på nybakad citron-
kaka och kaffe, samtidigt som hon tipsar om 
allt som finns att göra i Komiza.

– Vi har både fina vandringsleder och 
cykelstigar i närområdet, säger Jasminka och 
pekar på kartan.

– Men annars är det lugn och ro som gäl-
ler. För i Komiza gillar vi inte att stressa.

NäSTA MOrGON HYr VI en klassisk vespa för 
att undersöka öns inre. Raskt tar vi oss upp 
på högre höjder längs en slingrande asfaltväg. 
För Vis är en bergig ö med den högsta punk-
ten närmare 600 meter över havet. Fartvin-
den för med sig dofter av salt hav och vilda 
kryddörter, som timjan, oregano och mynta.

Efter ett par timmars färd genom det bör-
diga odlingslandskapet med vidsträckta fält 

VILsAmt. ön vis bjuder på vilsam vandring, i synnerhet 
kring kustbyn komiza.
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Säkrare 
med alkolås
Volvo Cars Alcoguard är ett integrerat alkolås som är enkelt att 
använda och ger ett exakt resultat. Systemet består av en trådlös 
handenhet med munstycke och en laddningsvagga till bilen.

Alcoguard bygger på  bränslecellteknik – den 
mest exakta och tillförlitliga tekniken som även  
uppfyller CENELEC-standarden. Visar 
utandningsprovet över alkoholgränsen på 
0,2 promille kan man inte starta bilen.

använda och ger ett exakt resultat. Systemet består av en trådlös 
handenhet med munstycke och en laddningsvagga till bilen.

Alcoguard bygger på  bränslecellteknik – den 
mest exakta och tillförlitliga tekniken som även  
uppfyller CENELEC-standarden. Visar 
utandningsprovet över alkoholgränsen på 
0,2 promille kan man inte starta bilen.

Föraren ser på handenhetens 
kontrollampa om provet är 
godkänt eller inte. Utandnings-
provet sparas i 30 minuter efter att 
motorn stängts av så att föraren inte 
behöver blåsa vid kortare stopp.

VOLVOCARS.SE

med vindruvsstockar och olivlundar, kommer vi 
fram till Roki’s.

En oansenlig skylt från stora vägen leder ner till 
gården. Den lilla uteserveringen ligger i skuggan 
under ett stort mullbärsträd.

Familjen Roki satsar på ekologisk odling av 
både vindruvor och grönsaker, och de lockar med 
traditionella maträtter lagad i ”pekas”. Det är en 
slags gjutjärnsgrytor som grävs ner i en glödande 
kolbädd när de väl fyllts med sitt delikata innehåll. 
En matlagningskonst med månghundraåriga anor.

Vi tar en titt på ”glödhuset” där maten tillagas. 
En gryta är redan fylld med lammkött, nypotatis, 
morötter och lök i mustig buljong. Den andra fyl-
ler kocken Oliver Roki med nyfångad bläckfisk, 
jätteräkor och ris, tillsammans med färska örtkryd-
dor från den egna trädgården.

Efter lunchen fortsätter vi längs de smala bergs-

vägarna. Det är lite trafik och ett lugnt tempo, 
som gör vespa-turen än mer behaglig. Vi passerar 
Titos grotta, men nöjer oss med att se den på håll, 
och satsar sedan på att köra längs en av de mer na-
tursköna vägarna ner till Rukavac. Här finns fina 
bad från klippor och mysigt kafé, därefter vidare 
till en av öns få sandstränder vid Stoncica öster 
om Vis stad. Den långsmala havsbukten ger en klar 
känsla av Karibien, med turkosblått vatten och vita 
segelbåtar som ligger för ankar en bit ut.

DET är SEN AFTON när vi väl är tillbaka i Komiza. 
Middagen på Konoba Bako, öns bästa fiskrestau-
rang enligt Jasminka, blir till en sann njutning. 
Terrassen ligger precis vid havet och det dröjer 
inte länge innan smårätterna hamnar på bordet – 
getost i len olivolja, grillade auberginer, bläckfisk-
sallad och rökt svärdfisk.

När vi ätit en lång stund och pustat ut en aning 
bär sedan servitören in en rykande het gryta och 
ställer på bordet.

– Det här är gregada, en fiskgryta som är lite av 
vår specialitet, säger han med ett leende och pekar 
ut alla sorter som hamnat i den mustiga buljongen.

Den består av skorpionfisk, havsabborre, jätterä-
kor, musslor och marulk, mängder med grovhack-
ad persilja och pressad citron, som fått småputtra 
en bra stund på vedspisen.

Till kaffet och yoghurten med len honung 
planerar vi sedan morgondagens utflykt med 
lokalbåten till den lilla ön Bisevo. Den har både 
sandstrand och en ”blå grotta”, som lockar turister 
att ge sig upp tidigt på morgonen för att uppleva 
det sällsamma ljusfenomenet.

Senare i veckan väntar ett besök på Hvar. Men för 
att ta oss dit måste vi först in till Split och byta båt.

gAstrONOmI. njut av färsk fisk, ekologiska frukter och grillade specialiteter.

www.vti.se

Statens väg- och 
transportforskningsinstitut
VTI är ett oberoende och internationellt framstående 
forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvud-
uppgiften är att bedriva forskning och utveckling 
kring infrastruktur, trafik och transporter. 
Verksamheten omfattar samtliga transportslag.

VTI har omkring 200 medarbetare och huvudkontoret 
finns i Linköping. VTI har även kontor i Stockholm, 
Göteborg, Borlänge och Lund.
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Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser och bäddmadrasser till 
husvagn, husbil, mm.

Åbyvägen 14, 915 96 FLARKEN
Tel. 0934-210 60 Fax 0934-210 65

www.svenskadynor.seÅbysvägen 14 • 915 96  Flarken
Tel: 0934-21060  Fax: 0934-21065
Gunnar Jacobsson & Benny Johansson med personal

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser, bäddmadrasser och gardiner

till ditt fritidsfordon.

  NYA DYNOR 

   TILL DITT 

FRITIDSFORDON?

För vidare info:

c www.croatia.hr – info om 

både övärlden och fastlandet. 

konkreta restips och matnyt-

tig fakta

c www.tz-vis.hr – här finner 

du det mesta om ön Vis.

Missa inte!

c Pakleni islands, en vacker 

ögrupp strax utanför Hvar. På 

håll liknar de mer en maldivisk 

atoll, med turkosblått hav, 

kritvita strandremsor och häf-

tig pinjegrönska. Perfekt för en 

dagstur från Hvar.

c Världsarvsmärkta trogir, 

tre mil nordväst om Split. 

Satsa på en övernattning och 

hyr rum i medeltida hus innan 

hemresan. Staden bjuder på 

vindlande gränder, praktfull 

borg, åldrig katedral, doftande 

marknadstorg och en mängd 

riktigt bra restauranger. Hit 

kan du åka med lokalbuss el-

ler båt från Split.IDYLL. komizas hamn är som allra bäst om aftonen, med kaféerna som självklar mötesplats.

!Behöver du ringa eller skicka ett sms när du kör?

Stanna bilen eller fråga eventuella medpassagerare 
om de kan göra det åt dig.

Körtips  
nr 6

Körtips  
nr 6

TRAN 028 Annons 96x124 Tylösand.indd   1 2015-08-12   15:28
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Hett turistmål som lockar svenskar

c kroatien har blivit ett allt hetare semester-

mål för svenskarna, där öluffning blivit po-

pulärt. Mellan Split och dubrovnik i kroatiska 

dalmatien finns ett pärlband av mer än tusen 

öar, där många fortfarande är obebodda.

c den kroatiska delen av adriatiska havet lär 

också vara den renaste delen av Medelhavet, 

med hög salthalt vilket borgar för klart vatten 

och rikt undervattensliv.

c Undvik högsäsongen i slutet av juli och 

hela augusti. Maj och början av juni samt 

september och oktober är att föredra. då är 

priserna betydligt lägre och temperaturerna 

mer drägliga.

Så tar du dig dit

c Om du inte väljer att resa med egen bil 

så flyger både SaS och Norwegian reguljärt 

direkt från Sverige till Split. det finns också 

charter under sommarsäsongen.

Lätt att båtluffa

c att båtluffa på dalmatiskt vis är både enkelt 

och inspirerande. Med utgångspunkt från Split 

är det lätt och prisvärt att ta sig ut till öarna 

Brac, korcula, Hvar och Vis.

c Jadrolinija är det största rederiet och en 

enkelbiljett till Vis kostar från 60 kr. reser du 

med bil kostar en biljett från 500 kr, inkl fyra 

passagerare. Lokalbussen mellan Vis och 

komiza har flera dagliga turer och en enkelbil-

jett kostar drygt 20 kr.

c Men vill du se mer av ön är det bästa att 

hyra bil, mc/moped eller cykel. räkna med en 

hundralapp för en eU-moppe och drygt 250 

kr för en liten bil, inkl försäkring, för en dag. 

www.jadrolinija.hr

Populärt campingland

c kroatien hör till ett av de mer omtyckta 

campingländerna, med närmare 550 organise-

rade campingplatser. Merparten av dessa lig-

ger längs kusterna, på klart havsnära avstånd. 

c Och närmare en tredjedel av sommarturis-

terna väljer camping med tält och husbil. Både 

i Split och på ön Hvar finns fyrstjärniga cam-

pingplatser. www.camping.hr

Att bo

c Små pensionat och boende i familj är att 

rekommendera ute på öarna. Och många öbor 

står med skyltar i handen och erbjuder boende 

när färjorna lägger till. Under högsäsong kan 

det dock vara bra att boka i förväg. www.komi-

za-zambarlin.hr www.dalmatia-tourist.comsÖtsAKer. Jasminka Zambarlin i komiza frestar med läckra bakverk.



1. Fjädersäten och infästningar. 
I fjädersätena samlas smuts
som binder fukt och salt.
Spaltrost bildas i 
infästningarna.

2. Hjulhusen.
Det rostar runt
infästningarna till
innerskärm, skärmkanter 
och i främre hjulhus-
hyllan mot sidobalk/trös-
kellåda.

3. Utanpåliggande sido-
balkar/tröskellådor.
Plastkåpan rör sig och 
skaver hål utifrån på
obefintligt rostskydd.

4. Tvärgående/längsgående balkar.
Rost bildas i spalten mellan balk och underrede. 
Angreppen börjar senare om det finns tätande PVC.

5. Energiupptagande konstruktioner (”krock-
balk”). Rostar oftast i sammanfogningarna.

6. Bromsrör.
Rosten börjar oftast vid infästningar och 
övergångar, men även direkt på röret.

7. Bensinrör.
Rosten börjar oftast vid infästningar 
och övergångar, men även direkt på 
röret.

8. Tank.
Tankband, som håller upp 
tanken, infästningar mot
bottenplattan och tank av
plåt rostar.

9. Påfyllningsrör.
Rostar på insidan 
mot infästningen
till tanklocket.

Plastkåpor & 12-års rostskyddsgaranti.
Värre kan det knappast bli!

Även nya bilar med plastskåpor undertill 
kan vara rostangripna, utan att det syns 
utanpå, och kan bli en trafikfara.
 Plastkåporna ger bättre aerodynamik 
och lägre bränsleförbrukning men kan 
samtidigt ge allvarliga rostproblem.

För varken Bilbesiktningen eller din 
märkesverkstad kollar om din bil rostar 
under plastkåporna.
 De tycker helt enkelt det tar för lång 
tid och kostar för mycket att ta loss plast-
kåporna för att undersöka det oftast
helt oskyddade underredet.
 Så rosten kan fortsätta sin framfart i 

lugn och ro och kommer inte att upp-
täckas förrän det är för sent.
 Till råga på allt så täcker rostskydds-
garantin inte skador där rosten angriper  
underredet från utsidan.

Men nu behöver du inte oroa dig längre. 
Låt oss göra en rostskyddskontroll med 
specialinstrument för endast 175 kr (ord 
pris 395).
 Vi inspekterar mer än 65 utsatta 
punkter och du får en professionell och 
tillförlitlig rapport om bilens roststatus
på mindre än en halvtimme.
 Och du är med hela tiden.

Läs mer om var bilen rostar och hur du 
skyddar den på www.dinitrolcenter.se

Vi förlänger bilens bäst-före-datum.
Vi är Sveriges ledande kedja för bilrostskydd 

och finns över hela Sverige.

Närmsta Dinitrol® Center hittar du på
www.dinitrolcenter.se

Brynolf &
 C

o/Lindelöf &
 C

o. Illustration: Torbjörn Eriksson

Plastkåpor & Rost MHF.indd   1 2015-08-07   10:29
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Volvo XC90 t6 AWD

pris: 620 000 kr. (Från 598 000 kr.)

motor: Bensin, 4 cyl, turbo, 1 969 cm3.

effekt: 235 kW/320 hk vid 5 000 

varv/min.

prestanda: toppfart 230 km/h, 

0–100 km/h 6,5 sek.

max vridmoment: 400 Nm vid 2 200–

5 400 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

495/192,3/177,6/298,4 cm.

tjänstevikt/max last/släp: 

2 125/625/2 700 kg.

garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år. 

Vägassistans förlängs vid märkesser-

vice. rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

8,0 L/100 km. 

CO2-utsläpp: 186 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ design Utrym-

men  komfort

-Pris

i

186 g/km

tOp NOtCH. volvo Xc90 och Audi Q7 uppfyller mångas bildröm – även när kraven är högt ställda. Priset, över en halv miljon kronor, gör dock att det för många förblir just en dröm.
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Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

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

stora, dyra – och säkra. med väl tilltagna 
prislappar är nya volvo Xc90 och audi Q7 
utom räckhåll för de allra flesta. det mest 
intressanta med bilarna är i stället säker-
hetsutrustningen som så småningom kom-
mer på bred front.

tEXt: GUSTAV LILjEBErG

foto: jOAcHIM crUUS

MED EN INTräDESBILjETT på omkr ing 
600 000 kronor är det få som kan köra om-
kring i en sprillans ny Audi Q7 eller Volvo 
XC90. Båda lyx-suvarna har under året presen-
terats i en andra generation, och nog handlar 
det om riktiga nyheter.

Volvo har all anledning att vara stolta över 
nya XC90. Intresset för bilen har varit stort – 
som alltid för en ny Volvo-modell – och det 
märks. Medtrafikanterna är positivt nyfikna och 
det tittas och pekas en del.

Om utsidan upplevs attraktiv är det inget 
mot interiören. Det är snyggt, elegant och mo-
dernt. Kvalitetskänslan ligger också på en för 
märket ny nivå. Nya XC90 får till och med res-
ten av modellprogrammet att framstå som gam-
malt (vilket stora delar är).

Instrumentpanelen har få knappar – det mes-
ta styrs i stället från pekskärmen som dominerar 
mittkonsolen. I stort fungerar det utmärkt men 
skärmen är känslig för smuts, åtminstone på det 
provade exemplaret. Stolarna håller världsklass 

med generösa inställningsmöjligheter. Även de 
två bakre sätesraderna är mycket bra.

I och med introduktionen av nya XC90 
fortsätter Volvo sin klassresa där de svenskprofi-
lerade vagnarna ska matcha sina tyska konkur-
renter. Bilen vi kört är en T6 med bensinmotor 
på 320 hk och 400 Nm. Automatlåda med åtta 
steg är standard. Pris från 620 000 kronor. 

Kvicka fartresurser och finfina vägegenskaper 
understryker hur väl Volvo lyckats och det bå-
dar gott för kommande modeller.

äVEN AUDI Q7 har tagit ett rejält kliv framåt, 
men märks inte lika tydligt. Designen är mer 
tillbakadragen och tyskt stram. Jämfört med 
gamla Q7 har ingenjörerna trimmat bort up-
pemot 325 kg. Bara karossen är 71 kg lättare 
och dörrar i aluminium sparar ytterligare 24 kg.

Interiören är mer traditionell än i den svens-
ka konkurrenten med fler knappar. En finess är 
pekplattan på mittkonsolen som gör det smidi-
gare att navigera genom informationssystemets 
menyer. Det är lätt att finna sig till rätta i de 
välgjorda stolarna, men det krävs lite tid och 
tålamod för att lära känna alla funktioner. De 
som köper en Audi Q7 kräver en hög teknik-
nivå och lär knappast bli besvikna.

Baksätet är rymligt bortsett att kardantun-
neln inkräktar på golvet. Den tredje sätesraden 
är tillval och når inte riktigt Volvons nivå men 
är lättare att ta plats i.

Den provade Q7:an har 3-liters turbodiesel 

Audi Q7 3,0 tDI

pris: 614 000 kr.

motor: diesel, 6 cyl, turbo, 2 967 cm3.

effekt: 200 kW/272 hk vid 3 250–

4 250 varv/min.

prestanda:toppfart 234 km/h, 0–100 

km/h 6,5 sek.

max vridmoment: 600 Nm vid 1 500–

3 000 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

505,2/196,8/174/299,4 cm.

tjänstevikt/max last/släp: 

2 070/695/2 700 kg.

garantier: Nybil 5 år/15 000 mil. 

Vagnskada 3 år. Vägassistans för-

längs vid märkesservice. Lack 3 år. 

rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

5,9 L/100 km. 

CO2-utsläpp: 153 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ drivlina Väg-

egenskaper  

komfort

-Pris

i

153 g/km

två suveräner
(men smakar det så kostar det)

c
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Sensys Gatso Group AB  
Box 2174

550 02 Jönköping 
T 036-34 29 80   

E sales@sensys.se
www.sensys.se

Sensys Gatso Group AB är den största globala leverantören  av 
trafiksäkerhetslösningar för förbättrad trafikinformation och 
ökad trafiksäkerhet. Våra system används främst för hastighets- 
och rödljusövervakning. Sensys Gatso-aktien är noterad på 
NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista sedan 2001. 

Livsviktigt! 

Sensys Gatsos trafiksäkerhetskameror hjälper till 
att sänka hastigheten på vägarna och räddar liv.

på 272 hk och hela 600 Nm. Den är 
rejält dyr redan från start – 614 000 
kronor – och det aktuella exemplaret 
är extrautrustat till kostnaden för en 
bättre mellanklassbil. Automatlådan 
har åtta steg och systemet för fyr-
hjulsdrivningen är mer avancerat än 
hos den svenska kombattanten. Det 
ger i sin tur bättre terrängegenskaper, 
för den som är i behov av det.

Nya Q7 trivs annars bäst på lands-
vägen. Ljudnivån är behagligt låg 
och med tillval som luftfjädring och 
fyrhjulsstyrning blir färden impone-
rande smidig och nätt.

LYx OcH KOMFOrT i all ära, det som 
lockar mest är tekniknivån. Det är 
bilar som XC90 och Q7 som många 
gånger visar vägen. Den utrustning 
toppmodellerna har idag kommer 
inom kort på volymbilarna. Alla sä-
kerhets- och assistanssystem är inte 
nya, eller ens standardutrustning, 
men ändå intressanta. Med hjälp av 
kameror, radar och avancerad elek-
tronik kan olyckor undvikas eller 
mildras.

Autobroms är en självklarhet på 
den här typen av bil. Båda har dess-
utom en vidareutvecklad funktion 
vid vänstersväng. Skulle du inte 
stanna för en mötande bil aktiveras 
autobromsen.

Volvo har för övrigt lagt stor vikt 
vid att rusta XC90 för avåkningso-
lyckor genom att vägen skannas av 
för olycksrisker både framåt och 
bakåt. Vid fara sträcks bältena i fram-
sätet åt. Framstolarna har också fått 
ny utformning på ram och dynor 

för att bättre skydda ryggraden vid 
en olycka.

VID rISK FÖr påkörning bakifrån kan 
både Audin och Volvon reagera med 
att spänna säkerhetsbältena. Volvon tän-
der också varningsblinkers för att varna 
bakomvarande fordon, utöver att akti-
vera autobromsen. En annan gemen-
sam funktion är ett varningssystem vid 
backning ur vinkelrät P-ruta.

Till Audin går det därtill att få ett 
system som varnar förare och med-
passagerare att öppna dörren om 
fordon, inklusive cyklar, närmar sig 
bakifrån. Det är aktivt tre minuter 
efter att tändningen slagits av och 
varningen sker genom att led-ljusen 
i dörren blinkar.

SjäLVKÖrANDE BILAr väntar runt 
hörnet och mycket av tekniken finns 
i dagens bilar, även i de ”lägre” klas-
serna. När flera stödsystem kopplas 
samman är vi redan där med exem-
pelvis kökörningsassistent. I Volvo 
kallas den Pilot Assist och fungerar i 
hastigheterna 0–50 km/h. Bilen håller 
avståndet till framförvarande bil samt 
styr aktivt och håller bilen i samma 
fil. Audis variant Traffic jam assist och 
kan aktiveras i intervallet 0–65 km/h.

Om du mot förmodan står med 
plånboken redo att slanta upp för 
en lyx-suv, vilken ska du välja? Audi 
Q7 eller Volvo XC90 handlar inte så 
mycket om fakta, utan snarare om 
tycke och smak. På den här nivån är 
det oftast personliga preferenser som 
avgör. Ett medvetet och genomtänkt 
val bör inte göra köparen besviken.

NYHet. Autobromsen i volvo Xc90 fungerar nu även vid vänstersväng i korsning. 
samma funktion finns även i Audi Q7.

c



Besök oss på www.tya.se och se vad vi gör för dig  
och din bransch. Är det dags att gå en utbildning?  
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Säkerhet och miljö tillsammans

STR erbjuder företag och organisationer personlig 
förarutveckling för att få en bild av sina anställdas 
beteenden och attityder i trafiken. Kursen består 
av ett antal bedömningstester man gör på nätet 
och efter det en praktisk del.

”Safe & Eco training programme” har tagits fram och 
utvecklats av VVCR, Cito och Cranfield University.

STR är nordisk leverantör av den praktiska utbildningen 
och samarbetar med VVCR, Holland.

Är du intresserad? Kontakta STR Service AB,  
0418-40 10 00 eller info@str.se
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ladda elbilen på egenproducerad el? javisst! med 20 kva-
dratmeter solceller på garage- eller hustaket kan du få el 
tillräckligt för 1 000 mils körning på ett år. investeringen 
är fortfarande dyr men den som räknar med ett långsik-
tigt elbilsinnehav kan göra en vettig affär.

 
tEXt: YLVA BErLIN

DET är BäTTrE ATT låta elen från solceller på ett garagetak 
gå direkt in i elsystemet, än att bara använda den till att ladda 
en elbil.

– Att koppla solel direkt till en elbil via en batteriladdare 
kan fungera, men då missar man den el som produceras när 
bilen inte står på laddning i garaget. Den bästa lösningen är att 
låta elen gå till en central i huset, för att användas i hushållet 
eller gå ut på elnätet, säger David Larsson, forskningsledare på 
Solkompaniet, största installatören av solceller i Sverige.

El från solceller är oftast kopplade till en växelriktare instal-
lerad inomhus, som omvandlar likström till växelström – den 
ström vi använder i Sverige. El som inte används direkt i hus-
hållet levereras ut på elnätet och köps upp av ett elhandelsbo-
lag. Ersättningen kan dock variera mycket, från 30 öre till två 
kronor per kilowattimme. Staten lämnar numera en skattere-
duktion på 60 öre per kilowattimme för den el privatpersoner 
matar ut på nätet, dock maximalt för 30 000 kilowattimmar 
per år.

– LIVSLäNGDEN På solceller är cirka 30 år. Med den låga ränta 
vi har idag kan investeringen hämtas hem på ungefär tio år. 
Den som producerar egen el blir mindre beroende av elpriset 
och kan hålla elkostnaden på en stabilare nivå, menar David 
Larsson.

Ett statligt stöd för installation av solceller, samt rotavdrag, 
kan sänka investeringskostnaden. Solcellsstödet är slut för i år, 

men regeringen vill satsa ytterligare pengar.
En stor takyta i söder kan vara en lämplig plats för solcel-

ler. Det område där solcellerna ska placeras får dock inte vara 
skuggade av träd eller byggnader. Horisonten bör vara så fri 
som möjligt. I södra och mellersta Sverige kan 30 till 40 gra-
ders taklutning vara optimalt, medan det i Norrland krävs en 
kraftigare vinkel, förklarar Joakim Widén, solcellsforskare på 
Uppsala universitet. 

Vad är då kostnaden för att installera solceller på ex-
empelvis ett garagetak?

– Om man placerar 14 solceller på en 20 kvadratmeter 
stor takyta, så blir kostnaden ungefär 70 000 kronor inklusive 
moms, installerat och klart. Med nuvarande regler för rotav-
drag blir det 60 000 kronor. De solceller vi levererar produce-
rar 3 000 kilowattimmar per år i cirka 30 år, förklarar David 
Larsson. 

Priset för investeringen av solceller är relativt hög, men å 
andra sidan krävs det inget underhåll. Elcertifikat, ursprungs-
garantier och nätnytta kan dessutom göra att den egenpro-
ducerade elen är värd ungefär lika mycket som den el elhan-
delsbolagen säljer. Den överskottsel privatpersoner säljer är 
momsbelagd, endast företag får dra av momsen.

En viktig regel i sammanhanget är att privata hushåll inte får 
producera mer el under ett år än de konsumerar. 

– Det är dock möjligt att producera all el man behöver 
under ett år, mata ut överskottet på elnätet och köpa tillbaka 
motsvarande mängd utan att det egentligen kostar något. En 
stor anläggning kan vara mer lönsam, eftersom fasta kostnader 
tas tillvara på ett mer effektivt sätt, enligt David Larsson.

OLA cArLSON, biträdande professor för förnybar elproduktion 
vid Chalmers Tekniska högskola, äger en elbil och har solceller 
på sitt hustak. Investeringen var kännbar, men driftskostnaden 
är väldigt låg.

Lite mer om: 
Stöd till instal-

lation 
av solceller
c Sedan 2009 finns ett 

statligt stöd för installa-

tion av solceller. Stödet 

riktas till alla typer av 

aktörer som företag, of-

fentliga organisationer 

och privatpersoner. Målet 

är att bidra till omställ-

ningen av energisystemet 

och till näringslivsutveck-

ling inom energiteknik-

området.

c Stödnivån från och 

med den 1 januari 2015 

är maximalt 30 procent 

till företag och högst 

20 procent till övriga. 

Stödnivån beräknas uti-

från de stödberättigade 

installationskostnaderna. 

Högsta möjliga stöd per 

solcellssystem är 1,2 mil-

joner kronor och de stöd-

berättigande kostnaderna 

får maximalt uppgå till 

37 000 kronor plus moms 

per installerad kilowatt 

elektrisk toppeffekt.

i

Ladda
elbilen
med
egen el

stArtOrD. här behövs en förklarande bildtext ...
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– Ett garagetak med 20 kvadratmeter solceller kan täcka 
normalbehovet av el för en elbil som körs ungefär 1 000 mil 
per år. En kvadratmeter solceller ger 100 kilowatt i 1 000 tim-
mar. En vanlig elbil drar två kilowattimmar per mil. Sålunda 
kan man åka 50 mil på varje kvadratmeter solceller. Om man 
har solceller på 20 kvadratmeter av taket, det vill säga fyra 
gånger fem meter, så kan man troligen köra ungefär 1 000 mil 
per år på den el som produceras.

UNDEr SOMMArEN matar man in det överskott solcellerna 
producerar i elnätet och på vintern tar man ut motsvarande 
mängd från nätet. 

– Det är en enkel lösning, att ha elbil och producera egen el. 
Investeringskostnaden för en elbil är i dagsläget minst 350 000 
kronor, vilket är en engångskostnad om man inte betalar hyra 
för batterierna, uppger Ola Carlson.

Om elbilen körs 10 000 mil, så är drivmedelskostnaden två 
kronor per mil mot ungefär tio kronor för en bensindriven bil. 
Det betyder en vinst på ungefär åtta kronor per mil, det vill 
säga 80 000 kronor – en betydande summa för de flesta. Elbilar 
är dyra i inköp, men är lågt beskattade och kräver mindre ser-
vice. I vissa städer går det att parkera elbilen gratis.

Investeringen i solceller kan hämtas hem på ungefär tio år, 
beroende på hur mycket el som produceras och hur mycket 
el bilen drar.

– Vår institution håller på att titta på vad som händer i ett 
villaområde där många har elbilar som laddas i exempelvis ett 
garage. Det kan bli problem med elleveransen. En lösning kan 
vara att halva området får ladda bilen innan midnatt, och andra 
halvan efter midnatt, ett sätt att undvika att elnätet blir över-
belastat, säger Ola Carlson. 

GÖrAN FErMBäcK, produktchef elavtal Fortum, säger att bo-
laget säljer utrustning för laddning av elbilar. Anläggningen 

kan vara placerad var som helst, i garaget eller i carporten, och 
anslutas till ett avancerat vägguttag. 

– Ett normalt vägguttag klarar inte de relativt höga elström-
mar, som krävs för att ladda en elbil. Rent tekniskt går det 
att ladda bilen direkt med solceller som är placerade på ett 
garagetak. En nackdel är att det kanske är mörkt när bilen ska 
laddas, och att elen går till spillo när bilen inte står på laddning. 

Att bara använda solcellerna till att ladda en elbil är därför 
inte särskilt smart.

– En lösning kan vara att ha ett extra batteri som laddas med 
solel när bilen inte står på laddning i garaget. Biltillverkare för-
söker integrera elbilsbatteriet i bilen eftersom det väger flera 
hundra kilo. För att byta ut batteriet krävs det en specialutrust-
ning. Utbytesbatteri är annars en fiffig lösning.  

Fortum betalar spotpriset för den el privatpersoner produ-
cerar. När motsvarande mängd el köps tillbaka, så kan kunden 
i bästa fall debiteras spotpriset inklusive moms och energiskatt.

KrAFTPOjKArNA AB SäLjEr solceller för carport, fasader, tak 
och mark.

– Vi har en färdig lösning för carport där solcellerna är 
kopplade till en anläggning i huset, som är ansluten till elnätet, 
berättar verkställande direktör Magnus Hellberg.

Hans erfarenhet är att många önskar placera solcellerna på 
garagetaket istället för på bostadshuset. 

– På en tvåbilars carport går det att placera solceller på un-
gefär fem kilowatt, det vill säga 5 000 watt. Det ger 4 000 
kilowattimmar per år, beroende på om taket är exponerat för 
mycket sol. Om det är lite halvplatt och har en lutning på 
10–15 grader, kan det ge en mindre effekt på årsbasis. Produk-
tionen av solel kan dock motsvara det många kör på ett år, det 
vill säga ungefär 1 500 mil, tror Magnus Hellberg.

Investeringen ligger på 100 000 kronor och med dagens 
elpris går det att hämta hem kostnaden på ungefär 15 år.

Lite mer om: 
Mikro- 
produktion av el
c Har du mikroproduk-

tion av el genom solcell-

spaneler och matar in 

överskottet på elnätet? 

då har du rätt att få skat-

tereduktion.

c den som har egen 

mikroproduktion har den 

ofta som ett komplement 

till elen som köps från ett 

elhandelsbolag. Ofta är 

den egna produktionen 

mindre än den totala för-

brukningen. Men ibland 

uppstår ett överskott av 

el, som då automatiskt 

matas in på elnätet.

c Sedan den 1 januari 

2015 kan alla som säljer 

sitt överskott av el få 

skattereduktion på upp 

till 18 000 kronor per år, 

enligt nya regler från 

Skatteverket.

Skatteverkets regler för 

dig som vill sälja el:

c anläggningen får ha 

max 100 a säkring

c Skattereduktionen är 

60 öre per kWh

c du får sälja högst 30 

000 kWh per år

c du får sälja el för max 

18 000 kr år, vilket mot-

svarar skattereduktionen

c du får inte sälja mer el 

än vad du själv förbrukar i 

samma anslutningspunkt

c du måste registrera 

dig för moms hos Skat-

temyndigheten

Källa: dalakraft

i

ola carlson, chalmers.stArtOrD. här behövs en förklarande bildtext ...

David Larsson, forskningsledare 
solkompaniet.

göran fermbäck, produktchef el-
avtal fortum.
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nya skoda superb anländer till sverige under hösten. halvkombin, 
provkörd i motorföraren nr 5/2015, väntas öka sin andel men kom-
bin kommer naturligtvis stå för lejonparten av försäljningen.

tEXt: GUSTAV LILjEBErG

foto: STEFAN NILSSON

KOMBITILLäGGET är 9 000 kronor och det är välinvesterade pengar den 
dag bilen ska säljas begagnad. I praktisk mening är skillnaden kanske inte 
lika stor då båda Superb-varianterna är lastare av rang. Med kombikaross 
ryms 660 liter i bagageutrymmet. Med ett par enkla handgrepp fälls bak-
sätet och då växer lastvolymen till imponerande 1 950 liter. Utrymmet är 
dessutom lättåtkomligt med en lasthöjd på 62 cm.

Skoda Superb Combi är en trevlig bekantskap på vägen. Komforten är 
hög och köregenskaperna trygga. Den luftiga kupén bjuder på gott om 
utrymme, inklusive bra takhöjd även i baksätet.

Med nya Superb Combi siktar Skoda särskilt på tjänstebilsmarknaden 
och då är det tjeckiska märkets erbjudande mycket intressant. Det är här 
volymmodellen återfinns: 190-hästars diesel med DSG-låda och allhjuls-
drivning. Med den vettiga utrustningsnivån Style står det då 325 400 
kronor på prislappen och det är med marginal inom den magiska gränsen 
7,5 basbelopp (333 750 kronor). Det är tveksamt om någon annan kan 
erbjuda lika mycket bil och utrustning för pengarna.

tjänstebilsdrömmen

KORTFAKTA:
skoda superb 2,0 tDI 190 Dsg 4x4

pris: 325 400 kr. (Från 279 000 kr.) motor: diesel, 4 cyl, turbo, 1 968 cm3. ef-

fekt: 140 kW/190 hk vid 3 500–4 000 varv/min.  prestanda: 228 km/h, 0–100 

km/h 7,7 sek. max vridm: 400 Nm vid 1 750–3 250 varv/min. Längd/bredd/

höjd/axelavst.:  485,6/186,4/147,7/284,1 cm. tjänstevikt/max last/

släp: 1 635/715/2 200 kg. garantier: Nybil 3år/10 000 mil (obe-

gränsad körsträcka 2 år). Vagnskada 3 år. Vägassistans 3 år. 

Lack 3 år. rostskydd 12 år.  Förbr. bl. körning: 5,1 liter/100 km. 

CO2-utsläpp: 134 g/km.

i

+Utrymmen 
Komfort - Storlek i stadstrafik

134 g/km

 DFDSSEAWAYS.SE/NORGE15

  KÖPENHAMN - OSLO

VACKRA
FJORDAR OCH 
MAGISK NATUR

FRÅN 437:-

Ta havsvägen till 
Norge i sommar

PER PERSON + BIL
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Volvo Trucks. Driving Progressnya VolvO FH

Världens  
säkraste Volvo.

Nya Volvo FH har fått en helt ny hytt. Resultatet? Vår säkraste hytt någonsin. 
Testerna visar att du skulle ha en god chans att överleva en krock i 80 km/h mot 
ett stillastående hinder. Hytten på nya Volvo FH har genomgått det unika svenska 
krocktestet som är världens tuffaste kollisionstest. Unikt för Volvo är också att bilarna 
testas med all utrustning på plats och med fullastade stuvutrymmen. Och till och 
med kaffebryggaren står kvar. 
 

Läs om de TIO TOPPNYHETERNA på volvotrucks.se/fh

Volvo säkerhet Trailer nr6 2013.indd   1 2013-04-30   10:12:31
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peugeot har gjort en ansiktslyftning av sin 
minsta transportbil partner. det inkluderar den 
eldrivna versionen med det passande namnet 
electric. Framtidens transportör är redan här, 
men nog skulle den behöva moderniseras en 
aning.

tEXt: GUSTAV LILjEBErG

foto: STEFAN NILSSON

DEN LILLA TrANSPOrTBILEN Peugeot Partner har 
genomgått en lättare ansiktslyftning inför modell-
året 2016. Utvändigt märks främst en ny front där 
det karaktäristiska lejonet har flyttats ned från hu-
ven till grillen. Stötfångaren är robust och därtill 
enkel att byta ut om olyckan skulle vara framme, 
vilket inte är helt osannolikt då den här typen av 
bil många gånger lever ett hårt liv.

På tal om olyckor kunde säkerhetsutrustningen 
ha varit bättre. Krockkudde för förare och passage-

rare är standard, precis som antisladdsystem, men 
sidokrockkuddar kostar extra. Autobroms i form 
av Active City Brake är tillval från och med no-
vember. Peugeot vill gärna framstå som moderna, 
särskilt med den eldrivna varianten Electric, men 
på den här punkten upplevs bilen tyvärr som ål-
derstigen.

DEN TEOrETISKA räcKVIDDEN är 17 mil men dra 
av ett par mil från den siffran för verklig körning 
– vilket fortfarande är tillräckligt för mångas behov. 
Att ladda batteriet fullt med ström ur ett vanligt 
vägguttag tar 8,5 timmar medan snabbladdning till 
80 procent går på en halvtimma.

Lastutrymmet är både rymligt och lättanvänt. 
Skjutdörrar på båda sidorna är standard och baktill 
öppnar två dörrar upp generöst. Partner Eletric er-
bjuds i två olika längder, 438 cm och 463 cm, med 
en lastvolym på 3,3 respektive 3,7 kubikmeter. I 
den långa versionen ryms två Europallar.

Kupén med tre sittplatser i bredd är enkel men 
ombonad. Instrumenteringen är traditionell och 
bara några specialmätare avslöjar att det handlar om 
en elbil. Med fullt vridmoment redan från start går 
det snabbt och smidigt i stadstrafiken. Den snäva 
vändradien är ett annat plus. Komforten kunde ha 
varit högre – det är trots allt en bil avsedd för per-
soner som använder den i arbetet.

STÖrSTA NAcKDELEN med Peugeot Partner Elec-
tric är priset. Med moms inräknat står det 312 375 
kronor på prislappen, vilket är dubbelt så mycket 
som instegsversionen av Partner med dieselmotor 
kostar. I en direkt jämförelse blir det alltså svårt att 
räkna hem el över diesel, men det finns ju många 
andra skäl att välja en bil med nollutsläpp (förutsatt 
att elen är ren).

Peugeot Partner Eletric är en spännande inblick 
i framtidens transportbilar, men det hade varit bra 
om bilen försetts med dagens säkerhetsutrustning.

ny partner – en ren transportbil

peugeot partner electric skåp

pris: 312 375 kr (249 900 kr exkl. 

moms).

motor: Permanent-magnet-synkron-

motor.

effekt: 49 kW/67 hk vid 4 000–9 000  

varv/min.

prestanda: toppfart 110 km/h, 0–100 

km/h 18,7 sek.

max vridmoment: 200 Nm vid 

0–1 500  varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

438/181/186,2/272,8 cm.

tjänstevikt/max last/släp: 

1 730/695/0 kg.

garantier: Nybil 3 år/10 000 mil. 

Batteri 8 år/10 000 mil. Vägassistans 

3 år/10 000 mil. Lack 2 år. rost 5 år.

Förbrukning blandad körning: 

177 Wh/km.

CO2-utsläpp: 0 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ Flexibiltet Ut-

rymmen  

-Pris

i

UtsLÄppsFrI. för drygt 300 000 kronor kan den som vill frakta sina prylar med rent samvete införskaffa nya Peugeot Partner Electric. tyvärr saknas diverse säkerhetsutrustning.

0 g/km



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



040.PRovköRning

maximal nytta på minimal yta. det är vad volks-
wagen touran vill uppnå. i sin nya generation 
bjuder bilen på flexibla lösningar vad gäller 
passagerare och last. här får upp till sju per-
soner alternativt närmare två kubikmeter last 
plats.

tEXt: GUSTAV LILjEBErG

foto: STEFAN NILSSON

DET är TråNGT OM saligheten i Volkswagens mo-
dellprogram. Här finns en bil för i stort sett alla 
smaker och behov. Årets mest intressanta tillskott 
är nya Touran – en flexibel familjefraktare för upp 
till sju personer. För ett otränat öga kan det vara 
svårt att skilja Volkswagen-modellerna åt och stor-
leksmässigt landar Touran mellan Golf Sportsvan 
och Sharan.

Tanken med Touran är att bilen ska vara både 
rymlig och kompakt. På den punkten har de tyska 

ingenjörerna lyckats väl. Paketeringen av 4,5 meter 
bil är effektiv – ställbara sätesrader som enkelt fälls 
ner i golvet anpassar kupén efter behov. Sjusitsigt 
utförande är standard i Sverige. De två bakersta 
platserna har förvisso blivit bättre men ska inte 
jämföras med mittenraden vad gäller utrymme och 
komfort.

BErOENDE På säteskonfiguration sväljer lastutrym-
met i Touran mellan 137 och 1 857 liter. I stan-
dardläget, med fem sittplatser, är volymen 620 liter, 
det vill säga i god kombiklass. Det finns för övrigt 
upp till 47 olika last- och förvaringsutrymmen (en-
ligt Volkswagen själva, vi har inte kontrollräknat). 
Till exempel rymmer lådan mellan framstolarna tre 
liter och i taket finns praktiska fack att gömma och 
glömma småprylar i.

Armadan av säkerhetssystem känns igen från 
Passat. Bland standardutrustningen finns såväl au-
tobroms med adaptiv farthållare samt trötthetsvar-

nare. Den som vill ha mer än så kan med ett enkelt 
kryss vid beställningen förse sin bil med exempelvis 
Emergency Assist som bromsar och styr bilen till 
sidan vid sjukdomsfall.

TrE BENSIN- OcH tre dieselmotorer från 110 till 
190 hk står på programmet och Motorföraren har 
haft möjlighet att känna på tre av dessa. Minsta die-
selalternativet heter 1,6 TDI och ger ett bruksigt 
intryck. Motorgången är lite rå och oförfinad. Den 
som vill ha mer kraft och en samtidigt mer polerad 
framtoning kan titta närmare på 2,0 TDI med 150 
hk. De flesta kunderna lär dock ha siktet inställt 
på bensinvarianten 1,4 TSI, även den med 150 hk. 
Anledningen till motorns popularitet är att Touran 
har en ovanligt hög andel privatkunder.

Ute på vägen bjuder inte Touran på några över-
raskningar. Bilen har ett tryggt och komfortabelt 
uppträdande – precis som är att vänta av en famil-
jebil i den här klassen.

Flexibel och formstark touran

Volkswagen touran 1,6 tDI 110

pris: 266 900 kr. (Från 245 900 kr.)

motor: diesel, 4 cyl, turbo, 1 598 cm3.

effekt: 81 kW/110 hk vid 3 200–4 000 

varv/min.

prestanda: toppfart 187 km/h, 0–100 

km/h 11,9 sek.

max vridmoment: 250 Nm vid 1 500–

3 000 varv/min.

Längd/bredd/höjd/axelavstånd:  

452,7/182,9/165,9/279,1 cm.

tjänstevikt/max last/släp: 

1 583/697/1 500 kg.

garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år. 

Vägassistans förlängs vid märkes-

service. Lack 3 år. rostskydd 12 år.

Förbrukning blandad körning: 

4,4 L/100 km. 

CO2-utsläpp: 116 g cO2/km.

c antisladd

c Whiplashskydd (passiva)

c alkolås

KORTFAKTA

+ Flexibilitet Ut-

rymmen  

-Pris

i

FAmILjeFrAKtAre. vW touran är en kompetent bruksbil som fraktar sju personer och en hel del last i en ovanligt kompakt förpackning. Populär modell bland privatköpare.

116 g/km
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042.REPoRtAgE

mhF-ungdom i moheda lockar 
bygdens unga med miniracing
mhF-ungdom-klubben moheda raceway kör 
spårstyrd miniracing och rc-drifting. ledaren 
mattias gunnarsson började i klubben som 
tioåring.

– jag hoppas att ungdomarna tycker att det 
är lika kul och spännande som jag tyckte när 
jag var barn, säger han.  

tEXt: MArI HAGLUND 

foto: PrIVAT

MHF-UNGDOM MOHEDA kör miniracing på en 
egenbyggd bana i småländska Moheda varje ons-
dagskväll under våren och hösten. Ungdomarna 
som kör är mellan sex och tolv år. 

Ledaren Mattias Gunnarsson började i klubben 
som tioåring och är nu 32 år. 

– Det är nostalgin som lockar för min del, jag vet 
hur kul jag hade när jag körde miniracing, berättar 
Mattias Gunnarsson. Jag tycker att det är både gi-
vande och roligt att vara ledare. Själv har jag väldigt 
positiva barndomsminnen och vill gärna förmedla 
samma glädje till dagens ungdomar. 

Klubbens ungdomar tävlar mot varan-
dra i miniracing. Det tävlas i tre klasser. 

– Vi brukar köra heat, den som kör 
flest varv på fem minuter vinner, säger 
Mattias Gunnarsson. 

Skärmar finns uppsatta i klubblokalen 
där deltagarna kan följa sina egna heat 
och sina medtävlares. 

– Det triggar tävlingsnerverna lite. 
Tävlingsresultaten läggs ihop och efter 

varje säsong delas pris ut i de tre olika klasserna. 
Tre vinnare, tre tvåor och tre treor får pris. Den 
deltagare som har varit bäst generellt sett under sä-
songen tilldelas priset Årets förare. 

– Vi har även ett extrapris om någon skulle slå 
banrekordet som är 34 varv på fem minuter. Det är 
ingen som har lyckats komma upp i 35 varv, det är 
svårt att få till det där extra varvet, berättar Mattias 
Gunnarsson. 

UNGDOMArNA BEHÖVEr INTE köpa en egen bil till 
miniracingen, utan kan låna bil av klubben. Många 
köper en egen bil efter tag. 

Miniracing är inte den enda motorsport 
som Moheda Raceway kör. I våras började 
klubben med RC-drifting, där du kör med 
radiostyrda bilar. Bilar finns till utlåning, så 
ungdomarna behöver inte ha egna bilar. 

– I RC-drifting kör man radiostyrda bi-
lar på en tygmatta och sladdar runt koner, 
förklarar Mattias Gunnarsson. 

– Det är en växande tävlingsform i Sve-
rige. 

MOHEDA rAcEWAY VISADE upp sin verksamhet 
under Mohedadagarna 20–22 augusti. 

– Vi har en portabel bana för miniracing där bar-
nen och ungdomarna kan testa att köra. 

Klubben hade också ett mjölktält under Mohe-
dadagarna där det såldes mjölkdrinkar. 

– Mohedadagarna är vårt bästa tillfälle att visa 
upp oss och värva medlemmar, säger Mattias Gun-
narsson. 

Moheda Raceway drog igång sin miniracing 
onsdagen den 26 augusti. Sedan kör klubben varje 
onsdagskväll fram tills den 9 december. 

mattias
gunnarsson. 

pOpULÄrt tILLHÅLL. moheda Raceway har en egenbyggd bana för miniracing. ungdomarna tävlar mot varandra i tre klasser. 



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

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

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

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

Bilkontroll drop-in

* Bilkontroll personbil max totalvikt 3 500 kg. För övriga
viktklasser se www.bilprovningen.se/bilkontroll.



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 28/9, 2015. Märk kuvertet ”krysset 6/15”.

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

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

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

Foto: lasse holmström



För varje dag som din bil saknar trafik försäkring är du enligt lag 
skyldig att betala en hög avgift till Trafikförsäkringsföreningen. 

Läs mer om hur du undviker trafikförsäkringsavgiften på tff.se

TVÄTTA.

vaxa.SIST

TFF_TeknikensVärld_nr8_217x280mm_2015-03-26.indd   1 2015-03-04   15:46



046.i bAcksPEgELn

motorföraren i backspegeln
den rekordvarma sommaren 1975 
var i färskt minne när motorföraren 
nr 15-16/1975 landade i medlem-
marnas brevlådor. det var till ex-
empel i augustihettan som sveriges 
mopedmästare avgjordes i varberg.

tEXt: GUSTAV LILjEBErG

Omslag
Motorförarens omslag pryddes den här 
gången av en ”ny” Volvo, men i den 
korta beskrivningen framhöll redaktio-
nen att det höll på att gå snett:”1976 års 
version av DAF, skrev vi rent automa-
tiskt. Men det är ju fel. Volvo 66 heter 
den numera.”

Volvo 66 var den största nyheten i 
modellprogrammet det här året. Det var 
nu som nederländska DAF integrerats 
helt i Volvos personbilsprogram. Det var 
inte bara emblemen som bytts ut, bilarna 
hade modifierats för att klara Volvos krav:

”Det betyder godkända kollisions-
egenskaper för säkerheten, energiuppta-
gande stötfångare, ändrad inredning från 
både säkerhets- och bekvämlighetssyn-
punkter.”

Karossutbudet hade rationaliserats till 
sedan och kombi – den eleganta coupén 
Marathon togs ur produktion. Den be-
ryktade steglösa transmissionen, Vario-
matic, hade moderniserats och växelväl-
jaren hade steg motsvarande en traditio-
nell automatlåda.

De ganska stora ändringarna medför-
de också möjligheten att introducera 66 
på fler marknader.

”Så som Volvo 66 gjorts om och mo-
derniserats, fyller den även de krav man 
ställer på bilar för export till USA. Troli-
gen kommer Volvo att introducera mo-
dell 66 även på denna marknad.”

Bilon reflex
Chefredaktören Nils Nils-
son ägnade större delen av sin 
krönika åt vägrenskörning och 
reglerna kring detta. I dag ser 
delar av vägnätet annorlunda 
ut med långa mötesfria sträck-
or. Nilssons inledning är dock 
ständigt aktuell:

”Under några hundra mil 
på semestervägar är det främst 
ett par saker vi funderat över: 
dels hur galet många bilister 
använder vägrenarna, dels hur 
dålig uppfattning om avstånd 
och fart många förare har. Värst 
i det fallet är det när förare av 
stora bussar och långtradare 
medvetet lägger sig bakom 
en personbil och försöker 
skrämma sig fram. Yrkesförare 
borde väl veta något om vad 
som gäller för användningen 
av vägrenen.”

Lika uppfriskande är avslut-
ningen, även den lika viktig 
1975 som 2015:

”Köra bil regelrätt och sä-
kert är både en stor och skön 
konst, som dessutom skapar 
trivsel på vägen.”

Volvos dyraste och mest på-
kostade modell hade satts i 
händerna på Motorförarens 
testlag. Det här var en dyr bil 
– den kostade 49 900 kronor, 
men då ingick också automatlåda, 
sollucka, elfönsterhissar fram, accis, 
moms och rostskyddsbehandling i 
priset. Skillnaden mot en 240 med 
motsvarande utrustning var om-
kring 10 000 kronor.

I den omfattande utrustningen 
ingick även skinnklädsel, men den 
föll inte testlaget i smaken: ”Kläd-
seln är snygg och elegant men blir 
klibbigt varm på sommaren och kall 
på vintern.”

Bilen fick över lag mycket goda 

omdömen, inte minst tack vare sitt 
genomtänkta utförande, och nog lät 
det som om förarna hade haft kul 
bakom ratten:

”Volvos nya V-6 motor som fram-
tagits i samarbete med Renault och 
Peugeot är tillverkad nästan helt i 
aluminium och är därför mycket 
lätt, den väger bara ca 150 kg. Den 
går mycket tyst och bidrar till att 
man lätt blir fartblind i 264:an … 
Bränsleförbrukningen kan dock bli 
mycket hög om man kör hårt.”

Sveriges Mopedmästare – Tredje 
gången gillt för Christer Wengander
Mopedmästar’n arrangerades för åttonde året i rad – och intresset var 
massivt. Av 30 000 förare via 550 lokaltävlingar och 26 distriktsfinaler 
hade 36 finalister gallrats fram. Riksfinalen kördes i Kungsbacka och det 
var en hallänning som segrade efter fem krävande prov. Christer Wengan-
der, 18 år från Kungsbacka, var med för tredje gången i tävlingen och 
uppvisade en imponerande lägstanivå. Särskilt bra gick det i den svåra 
avslutningen som hölls i hettan på parkeringen nedanför Varbers fästning 
– ingen av konkurrenterna i toppen var i närheten av Christers tid. Tvåa 
slutade Lars Österholm från Hemse och trea Peter Fransson från Gränna. 
De tre pristagarna fick hämta sina vinstmopeder i Societetsparken där 
statsrådet från Varberg, Ingemund Bengtsson, skötte prisutdelningen till-
sammans med MHF-Ungdoms ordförande Elver Jonsson.

Volvo 
264 GL aut



torget: rADANNONser

säLJEs
Opel Omega DTI 4-dr -00. Ny-

besiktigad utan anmärkning. 

33 000 mil, manuellt växlad, full 

servicebok, nya bromsrör. 

tel 073–084 05 34. 

Thulins vagnfabrik 1921, ori-

ginalkatalog. Vagnar för en 

hästkraft. 150 modeller. Pris 790 

kronor. 

tel 070–328 13 46. 

Zündapp moped -59. eventu-

ellt byte motorcykel. 2-växlad 

handväxel går bra. Pris 10 000 

kronor.

tel 0140–169 69, 070–692 77 88. 

Knappdragspel Bugari Arman-

do. 5-rad. Nya mod. Nyskick. 

20 000 kronor. Stativ, ljudmodul 

Solution ketron x4 trampsats, 

väskor, pris 5 000 kronor. 

tel 018–25 59 20, 070–656 78 31. 

Villa i jämtland. centralt i 

Strömsund. tel 073–064 56 13. 

Byggsåg, 2.0 kW, 230 V, 300 mm 

klinga. Som ny. Pris 500 kronor. 

tel 070–940 14 91. 

köPEs
curta, liten handhållen räk-

nesnurra, armbandsur med 

tidtagning, Halda Speedpilot, 

trip- och twinmaster. 

tel 033–24 16 20. 

Tillbehörsbroschyr för Volvo 

240–260 -80. tel 073–676 43 33. 

uthyREs
Provence. Byhus i bergsbyn 

La Garde Freinet. Beläget ca 

20 min med bil från St. tropez. 

4+2 bäddar. Pris: 3 500 kr/vecka 

maj-sept (söndag-söndag), 2 

800 kr/vecka övrig tid. el ingår. 

tel Lasse: 0703–55 23 61.

tel Veronica: 0705–42 92 95. 

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 28 september. 

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

Säljes

köpes

Uthyres

önskas hyra

Bytes

Fastighet

tomt

Personligt

     annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

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

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

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

telefon ...........................................................................................................................................................................

adress ............................................................................................................................................................................

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

Medlemsnummer (obligatoriskt) ..................................................................................................................................
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c 1B. Vägmärket på bilden betyder ”Varning för cyklande 

och mopedförare” och den upphöjda cykelöverfarter finns 

för att fordon på gatan eller vägen ska ta ner farten, men 

de, liksom blåmålade cykelöverfarter som finns på en del 

orter, innebär ingen väjningsplikt mot cyklister på cykel-

passagen om det inte finns skyltat med väjningsplikt där.

c 2a. 1 september 2014 ändrades reglerna för cykelöver-

farter:

de gamla cykelöverfarterna ändrade namn till cykel-

passage med väjningsplikt för cyklister mot fordon på 

gatan, som tidigare.

Namnet cykelöverfart gäller nu i stället för överfarter 

där fordon på gatan ska väja cyklister som ska korsa en 

den om överfarten är utmärkt som på bilden, med det nya 

blåvita, fyrkantiga vägmärket och med väjningsmärken i 

gatan. dessutom ska överfarten vara upphöjd för att for-

don på gatan ska ta ner farten.

de nya cykelöverfarterna finns än så länge bara på 

ett fåtal platser i landet, till exempel på Upplandsgatan i 

Gävle.

c 3a. I trafikförordningens kapitel 6 §1 står det: ”cyklan-

de skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara 

eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.”

Rätt svar bil- & trafikfrågor
c Fem nya kryss-

vinnare får två 

bingolotter vardera. 

Motorföraren säger 

grattis och önskar 

lycka till!

Inger Brune,

örnsköldsvik

Lennart Malm,

taberg

Tage Olofsson,

trångsviken

Berit johansson,

Piteå

Lennart Dahl,

rödeby

Vinnare Krysset nr 5



POSTTiDNiNG B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Vi är 
också 
campare.

Välkommen!
10–13 september, 
Elmia, Jönköping

Visst är det så! Familjen  Svensson älskar 
att åka på semester. Därför  besöker de 
 Elmia Husvagn Husbil  varje år för att 
bli  inspirerade, drömma sig bort och 
handla  campingutrustning. Bland de 
150  utställarna hittar de precis allt som 
 behövs för en  lyckad  camping. 
Med  andra ord – för Svenssons  börjar 
resan på  Elmia  Husvagn Husbil.
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