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Privatleasing från

2 495 kr/mån*
Nya Astra ST från 167 900 kr

NYA ASTRA
SPORTS TOURER
ÅRETS BIL 2016.

Bekymmersfritt med privatleasing.

Upptäck nya Astra Sports Tourer. En lyxig familjekombi som 
är utsedd till Årets Bil 2016 och kan utrustas med IntelliLux 
LED® Matrix-strålkastare, massagestol, rörelseaktiverad 
bagagelucka och Opel OnStar.
Provkör hos din närmaste Opelåterförsäljare redan idag.

Läs mer på opel.se

Bränsleförbrukning blandad körning 3,6–6,2 l/100 km. 
CO2 utsläpp blandad körning 95–142 g/km. Bilen på bilden är extra-
utrustad. *Opel Privatleasing via Opel Finans: Månadskostnaden 
baseras på avtalstiden 36 mån, inkl. moms exkl. upplägg nings- och 
aviavgift. Månadskostnaden är rörlig. Max körsträcka 1500 mil/år 
(totalt 4500 mil), övermil debiteras. FlexCare ingår. 
Sedvanlig kreditprövning sker.
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Ruus MHF:s vd. Sidan 10

Många däckbyte 
för din skull
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rierna.  Sidan 23

Så hjälper du bil- 
ljuset på traven
Även gamla, trötta strålkastare kan 

med enkla medel lysa upp vägen 
betydligt bättre. Motorförarens ex-
pert visar hur. Sidan 30
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dragningskraft
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Framtidshopp
Mycket av Volvos framtid 
hänger på hur nya 90-serien 
går hem hos bilköparna. Är 
det en värdig efterträdare till 
storsäljaren V70?

FOTO: STEFAN NilSSON



LEDAREMOTORFÖRAREN NuMMER 7 20164

Dags för verkstad!
Vi läser alldeles för ofta om rattfyllerister och 

drograttfyllerister som finns efter våra vä-
gar. Oskyldiga människor dödas eller skadas 
i Kristianstad, Karlskoga, Askersund, Alingsås 

och många andra orter i landet. I Hagfors, Örnskölds-
vik, Västerås, Umeå, Borås, Köping, Sundsvall, Ron-
neby, Falun, ja, överallt i landet haffas trafikanter som 
kör fulla på alkohol eller andra droger.

De flesta klarar sig dock. 500 personer i timmen kör 
rattfulla i Sverige. Varje timme, dygnet runt, året runt.

I Stockholms Frihamn står idag en komplett upp-
sättning automatiska nykterhetskontroller som inte 
används. Staten verkar inte ha intresse att få fast rattfyl-
lerister den vägen. Ordet långbänk må vara slitet men 
hur staten kan låta detta fortgå dag ut och dag in är 
en gåta.

LÅT mIG kORT bERäTTA om då jag och en kollega besökte 
Skåne under hösten. Vi hade med oss vår ledningsbuss 
varifrån nykterhetskontrollerna i Stockholms Frihamn 
kan styras. Dessutom hade vi med vår utställningsvagn 

där vi enkelt och tydligt kan visa hur en automatisk 
nykterhetskontroll går till.

Då vi, i Kristianstad, kopplade upp oss och slog igång 
anläggningen i ledningsbussen visade det sig att det gått ett 
alkolarm i Stockholms Frihamn några timmar tidigare. Ef-
tersom MHF:s anläggning fortfarande finns på plats, och 
kan användas om staten skulle vilja det, kunde vi konstatera 
att 19 personer stannat och blåst i den automatiska nykter-
hetskontrollen trots att den, som sagt, står oanvänd.

En av dessa var klart rattfull och en av förarna hade 
räckt över blåsutrustningen till passageraren som blåste 
i stället för föraren. Det är inte omöjligt att personen 
gjorde det eftersom man misstänkte sig själv ha otill-
låten alkoholhalt i blodet.

Av dessa 19 är min misstanke att två var rattfulla – 
mer än 10 procent. Men fast åker de inte. Detta är Sve-
rige i september 2016 trots allt prat om Nollvisionen.

mHF äR INTE NöjDA. Men det behöver nog inte sättas 
på pränt egentligen. Detta förstår de flesta.

Vi vill se verkstad nu. Det duger inte att prata längre.

göraN sydHage
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se
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”I Stock-
holms Fri-
hamn står 
idag en 
komplett 
uppsättning 
automatiska 
nykterhets-
kontroller 
som inte 
används.”



 Vi byggde din bil.
Låt oss berätta vilka

 däck du ska ha.

*Priset gäller friktionsdäck eller dubbdäck i premiumkvalitet med dimensionen 195/65R15.

Ungefär som fyra handfl ator. Det är all kontakt bilen har med underlaget. Det ställer ganska höga krav

på däcken, minst sagt. Med rätt däck kör du säkrare och undviker obehagliga överraskningar. Eftersom vi 

byggt din bil, vet vi också vilka däck som passar bäst för din Volvomodell och dina körförhållanden.

Så när du skall byta däck, prata med oss först. Välkommen till din Volvohandlare.

Vinterdäck från ca 1 295:– st yck ,  monterat och klar t .*
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när det nu avslöjats att EU inte 
alls kräver skatt på solel, är det 
dags att sluta skylla bristande 
klimatarbete på EU – och börja 

agera för minskad klimatpåverkan!
När den rödgröna regeringen den 1 juli 

införde skatt på el från större solcellsan-
läggningar, även för el som produceras för 
eget bruk, påstod man att EU kräver en 
sådan skatt. Nu har EU slagit fast att de 
inte har några synpunkter på om Sverige 
ska ha en skatt på solel eller inte, och re-
geringen har utlovat att man ska dra ner 
på skatten.

Det är nu viktigt att systematiskt gå ige-
nom andra tillfällen då de rödgröna mo-
tiverat en bristfällig klimatpolitik med att 
”EU kräver”. Vi hittar minst tre andra, för 
klimatet viktiga frågor, där regeringen an-
vänt samma tveksamma argument:

1. HöjD SkATT pÅ bIODRIVmEDEL. När 
regeringen i mars 2015 beslutade höja 
skatten på biodrivmedel så att E85 och 
biodiesel FAME blev dyrare än de fossila 
alternativen, påstod man att EU krävde 
det av oss, att biodrivmedel inte får ”över-
kompenseras”. Något uttalande från EU 
fanns dock aldrig, och efter omfattande 
kritik sänkte regeringen i mars 2016 åter 
skatten på etanol. Men hela höjningen 
togs inte bort; skatten på etanol höjdes 
med en dryg krona och sänktes med 75 
öre.

2. bONUS-mALUS-SkATT FöR FORDON. Re-
geringen angav i direktiven för bonus-ma-
lus-beskattning ett tankeförbud; utredaren 
fick absolut inte föreslå en registrerings-
skatt på fordon. Regeringen påstod att EU 
inte tillåter en sådan skatt, men någon källa 
angavs aldrig och något uttalande från EU 
har inte stått att finna. Tvärtom har EU-
landet Frankrike, varifrån själva uttrycket 
kommer, just en registreringsskatt sedan 
2008 utan att EU begärt någon ändring.

3. RATIFIcERING AV pARIS-AVTALET. När 
Kina och USA nyligen ratificerade det 
globala klimatavtalet, var den rödgröna re-
geringen förstås lika positiv som alla vi an-

dra. Men de rödgröna förklarade också att 
vi måste vänta på EU innan Sverige kan 
ratificera. Bara det att Frankrike gjorde det 
redan den 15 juni.

DET GÅR SäkERT ATT försvara regeringens 
position i åtminstone någon av dessa frå-
gor. Men det går inte att komma ifrån att 
vår rödgröna regering närmast reflexmäs-
sigt skyller på EU i klimatfrågan istället 
för att agera det föregångsland som vi haft 
anledning att förvänta oss. 

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar 
nu igen, efter att ha minskat under flera 
år. ”Ökad användning av fossila bränslen”, 
anger SCB som skäl till det trista trend-
brottet. Regeringens stolta ord om”ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer”, 
initiativet Fossilfritt Sverige och Miljö-
målsberedningens nya klimatmål … allt 
detta riskerar att få pyspunka och tappa 
trovärdighet just när världen behöver led-
ning på klimatområdet. 

Nu måste klimatarbetet sätta fart på 
riktigt. De rödgrönas mantra ”EU tvingar 
oss” har vi hört så det räcker. Sluta skylla 
på EU, regeringen!

 Mattias goldMaNN,

 vd för tankesmedjan fores 

 med 2030-sekretariatet

EFTER TRE ÅR TILLSAmmANS var dagen 
kommen. Oavsett hur medveten man är om 
att något ska hända kan åtminstone under-
tecknad överraskas av det väntade … eller 
skjuta på det så länge som möjligt. Den bil 
som jag privatleasat skulle tillbaka till sin 
ägare, ett finansbolag som mot månatliga 
betalningar tillåtit mig framstå som vilken 
bilägare som helst.

På sensommaren kom ett brev från åter-
försäljaren som kallt och opersonligt lät 
meddela att avtalet var på väg att ta slut. 
Bland mina skyldigheter nämndes att jag 
skulle ta kontakt i god tid före återlämning-
en. Det var alltså fråga om den beryktade 
bedömningen av bilens skick.

Skulle jag klara mig inom ramen för det 
som luddigt kallas normalt slitage eller skul-
le den svarta skönheten förvandlas till den 
ekonomiska katastrof som så många varnat 
för?

EN jOURNALIST jObbAR normalt sett bäst 
med en deadline flåsandes i nacken och 
iordningställandet av bilen var inget undan-
tag. En mer eller mindre lyckad tvätt av ex-
teriören och rensning av kupén gjordes på 
vägen till den avtalade tiden. Nyckeln läm-
nades över och en nervös väntan inleddes.

Väl medveten om att oförsiktiga par-
keringsgrannar satt sina spår genom åren 
blev resultatet över förväntan. Att jag inte 
behövde betala för en liten buckla berod-
de nog mest på att jag hade kört betydligt 
mindre än vad som avtalats. Testaren hade 
nog helst gjort ett rejält tilltaget avdrag för 
några repor på stötfångaren bak, men det 
ansågs tack och lov vara just normalt sli-
tage.

Om pRIVATLEASING kan sägas mycket, och vi 
lär återkomma till ämnet i tidningen redan 
i nästa nummer, men det finns inget rakt 
svar på frågan om det är bra eller dåligt. Det 
beror helt och hållet på respektive avtal och 
varje kunds individuella förutsättningar. För 
egen del har kalkylen hållit i stort sett på 
kronan, något jag först kunde få veta när bi-
len bedömts och återlämnats.

kalkylen som höll

GUSTAV LILjEbERG

cHEFREdAKTöR

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

”Om privat-
leasing kan 
sägas mycket 
... men det 
finns inget 
rakt svar på 
frågan om 
det är bra el-
ler dåligt.”

Sluta skylla på EU,  
regeringen!

kRöNIkA: FRÅN FöRARSäTET

mATTIAS GOLDmANN, vd för tankesmedjan
Fores med 2030-sekretariatet.
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1. Vilket påstående är rätt?
A. det är alltid, dag som natt, tillåtet att köra 
med halvljus och dimljus tända samtidigt.
B. dimljus får alltid, dag som natt, användas i 
stället för halvljus.
c. dimljus får bara användas i stället för halv-
ljus eller varselljus i dagsljus eller vid dimma 
eller kraftigt nederbörd om det är mörkt.

2. Vilket påstående är rätt?
A. En cykel måste alltid vara utrustad med ljus 
fram och bak, plus reflexer åt sidan.
B. En cykel måste alltid vara utrustad med vitt 
ljus och vit reflex fram och rött ljus och röd 
reflex bak, plus orange reflexer åt sidan vid 
färd i mörker.
c. En cykel måste alltid vara utrustad med vitt 
ljus fram och rött ljus bak, plus orange reflexer 
åt sidan vid färd i mörker.

3. För vilka måste du blända av från helljus?
A. När du möter andra fordon, tåg eller spår-
vagn, liksom fartyg som färdas längs vägen.
B. När du möter andra fordon, tåg eller spår-
vagn.
c. När du möter fotgängare och andra fordon.

(Rätt svar på sidan 45.)

bil- och trafikfrågor

Trafikverket fick i april i uppdrag av regeringen 
att förbereda för ett införande av automatiska 
nykterhetskontroller i tre till fem hamnar. 

– Vi håller på och samlar in underlag från oli-
ka parter. Sedan när vi har fått in det, kommer 
vi att sätta ihop ett svar, säger Trafikverkets 
utredare Stephen Mclearnon.

Vilka aktörer för ni dialog med i nuläget 
i utredningen? kommer det bli aktuellt att 
ta kontakt med MHf?

– Som det ser ut i dagsläget är det enbart 
med berörda myndigheter och hamnar, säger 
Stephen Mclearnon. 

Att Trafikverket i alla fall i dagsläget inte har 

några planer på att föra någon dialog i utred-
ningen med MHF, är något som oroar förbun-
dets trafiksäkerhetschef lars Olov Sjöström.

– Spontant tänker man ju att det här kom-
mer att leda till att man inte får tillgång till alla 
fakta, säger han.

– det är ju ändå MHF som har den samlade 
kunskapen efter flera års försöksverksamhet.

lars Olov Sjöström höjer ett varningens 
finger.

– Jag är orolig att man kommer att leverera 
en lika bristfällig utredning som förra gången.

Trafikverket ska lämna utredningen till Nä-
ringsdepartementet senast 31 oktober.
 

Är det tillåtet att ha halvljus och dimljus tänt 
samtidigt?
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HVO I pSA

PSA-koncernen med 
märkena citroën, 
dS och Peugeot har 
gett klartecken att an-
vända bränslet HVO i 
dieselbilar med Euro 
5- eller Euro 6-klass-
ning. För att få an-
vändas i person- och 
transportbilarna från 
PSA måste bränslet 
uppfylla normen EN 
15940.

HVO, Hydrogena-
ted Vegetable Oil, är 
ett biobränsle som 
framställs av slakt-
avfall och andra rest-
produkter. Jämfört 
med vanlig diesel är 
utsläppet av växthus-
gaser 50–90 procent 
lägre, beroende på 
vilka typer av råvaror 
som använts.

STUDIELÅN kAN bLI 

möjLIGT FöR köRkORT

det kan snart bli möj-
ligt att ta studielån 
från cSN för att fi-
nansiera ditt körkort. 
Tanken är att det ska 
införas under nuva-
rande mandatperiod 
uppger regeringen. 
i budgetpropositio-
nen för 2017 skriver 
regeringen att frågan 
ska utredas.

”kan bli en lika bristfällig utredning igen”
SLöSERI. Alkobommarna i Frihamnen i Stockholm har stått stilla sedan 15 november 2015.

FOTO: VOlVO

Andra fredagen i septem-
ber rullade den första själv-
körande Volvo Xc90:n av 
bandet i Torslanda. det var 
den första bilen i en serie 
som ingår i experimentet 
drive Me där ett antal 
autonoma Xc90 ska användas av vanliga familjer i 
Göteborg. Efter färdigställandet genomgår bilarna 
ett särskilt testprogram för att säkerställa de själv-
körande funktionerna.

– det här är en viktig mil-
stolpe för drive Me-projektet, 
sade Erik coelingh, Senior 
Technical leader Active Safety 
vid Volvo cars, medan de sista 
detaljerna finslipades på bilen.

– Kunderna har en annan 
syn på sina bilar än vi ingenjörer, så vi ser 
fram mot att få veta hur de använder sina bilar 
i vardagen och vilken återkoppling de kommer 
att ge oss.

Första självkörande Volvon klar

Namnlöst-4   1 2012-01-13   09.57

Miljöbränsle
EcoPar ® ett syntetiskt drivmedel som ger 
upp till 90% lägre halter av ohälso    samma 
avgaser än vanlig diesel. 
Passar alla diesel motorer.

Mer info på www.ecopar.se eller ring 031-711 50 20



Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp från 149 g/km. Miljöklass Euro 6. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt 
förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Förmånsvärde från 1 729 kr/mån.*
Pris från 289 900 kr.

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

MHF under 90-talet – en folkrörelse i förändring

MHF förändrades som organisation 
under 1990-talet och tidiga 2000-talet 
på flera sätt. Men förbundet har en 
lika viktig roll att spela idag som förr 
enligt tidigare förbundsordförande 
Elver Jonsson. 

– Värdet av och budskapet om hel-
nykter trafik är ett tidlöst uppdrag, 
säger han. 

bENNY RUUS VAR VD för MHF 1989–1992 
och förbundsordförande 2000–2009. Det 
första han fick jobba med som vd var kam-
pen för en sänkning av promillegränserna 
för rattfylleri. Ämnet debatterades hårt i 
riksdagen under några år. 

 – Jag var djupt involverad i den frågan. 
Det var ett av de mest spännande ögon-
blicken i mitt liv, berättar Benny Ruus. 

Promillegränsen för rattfylleri sänktes från 
0,5 till 0,2 promille 1990. År 1994 sänktes 
gränsen för grovt rattfylleri från 1,5 promil-
le till 1,0 promille. 

– Det var en seger för MHF och en ännu 
större seger för trafiksäkerheten, konstaterar 
Benny Ruus. 

– Man kan säga att det tog nästan 40 år 
innan makthavarna lyckades komma fram 
till en sänkning av promillegränserna. MHF 
spelade en avgörande roll. 

EN bETYDELSEFULL förändring internt på 
MHF under 1990-talet var övergången från 
distrikt till regioner. Det var en stor omställ-
ning på många sätt. 

Elver Jonsson var förbundsordförande 
(1988–2000) under den här perioden. 

– Regionbildningen var en stor fråga. 
Precis som alla organisationsförändringar 
fick den ett blandat mottagande, säger han. 

– Jag tror att förändringen var nödvän-
dig, men arbetsam. Det var inte bara MHF 

som gjorde så, det var en trend även i andra 
folkrörelser. 

MHF:s 26 distrikt skulle gå upp i sju re-
gioner. Ett sjunkande medlemstal och en tuf-
fare ekonomi för förbundet var några orsaker. 
Förslaget innebar att MHF skulle organiseras 
i regioner med självständigt ansvar för eko-
nomi, administration och verksamhet. 

– Regionbildandet tror jag har tjänat 
verksamheten på en hel del sätt. En fördel 
var att man kunde anställa folk ute i regio-
nerna som jobbade med verksamheten. Den 
möjligheten hade saknats i många distrikt, 
konstaterar Elver Jonsson. 

bESLUTET Om ATT ombilda distrikten till 
regioner togs på kongressen i Hässleholm 

1994. Om kongressen skriver Motorföra-
ren så här: ”Målet var klart och entydigt – 
MHF skulle in i 2000-talet som en modern 
organisation. Formerna för dess funktion 
hade stelnat och ett sjunkande medlemstal 
och därmed minskade inkomster gjorde 
saken mer klar. Frågan var bara hur.” Tid-
ningen berättar vidare: ”Det mest radikala 
förslaget var att slopa de 26 distrikten och 
i stället inrätta sju regioner med sina egna 
regionchefer och egen styrelse.” 

Beslutet togs med stor majoritet, men 
inte utan en utdragen och hätsk debatt. I 
Motorföraren beskrivs förloppet så här: ”In-
ledningen på den sex timmar långa debatten 
liknade mest en sluggermatch i Los Angeles. 
Glåporden och personangreppen var mer 

Rattfyllerilagstiftning, regionbildande och Ratta Ren-kampanj

En ölflaska med en 
patronspets blev en 
kraftfull symbol i 
samband med Ratta 
Ren-kampanjen. 

MHF demonstrerar mot rattfylleriet 1993. 

Beslutet att 
slå sam-

man MHF:s 
26 distrikt 

till sju 
regioner 
togs på 

kongressen 
i Hässle-

holm 1994, 
efter en 

utdragen 
och hätsk 

debatt. 

Barntrafikskolan var under många decennier 
en viktig lokal MHF-aktivitet. 

Ratta Ren-konceptet byggde på turnéer. 

MHF:s första förbundsmöte hölls i Borlänge 1995. 

Rastplats-
aktiviteten 
Ta Paus 
sommaren 
1999. 
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MHF under 90-talet – en folkrörelse i förändring

regel än undantag och förbundsordföranden 
fick gå in och tämja kombattanterna.” 

MHF Bergslagen var den första regionen 
som bildades. Förbundets första förbunds-
möte hölls i Borlänge 1995. Satsningarna 
på lokala aktiviteter var det viktigaste i det 
”nya” MHF. Målet var att öka lokalavdel-
ningarnas verksamhet. 

MHF har haft många aktiviteter och 
kampanjer under åren, ofta i samarbete med 
MHF-Ungdom. Under 1990-talet och tidigt 
2000-tal är Vältebilen, Barntrafikskolan, Zero 
hero, Don’t drink and drive, Death trip och 
rastplatsaktiviteter (Ta Paus) några exempel.

EN kAmpANj SOm många MHF:are nog 
minns är Ratta Ren. Den var ett sätt mani-

festera förbundets 70-årsjubileum. Om sjö-
sättningen av kampanjen berättas det i Mo-
torföraren 1996: ”Nu startar MHF en riks-
omfattande kampanj mot rattfylleriet och 
drogmissbruket bland ungdomarna.” Den 
riktade sig till ungdomar i åldern 14–20 år. 
Målen var att öka kunskaperna hos ungdo-
mar om konsekvenserna av rattfylleri, att 
minska antalet påverkade i trafiken, minska 
antalet oskyldiga offer och få till stånd en 
attitydförändring till rattfylleri hos blivande 
och nyblivna körkortstagare. 

Motorföraren skriver vidare: ”Projektle-
dare är den 22-årige skaraborgaren Tomas 
Jonsson, sedan lång tid tillbaka känd som 
aktiv klubbordförande med mera i MHF-
Ungdom.” Tomas Jonsson är i dag en känd 

profil i MHF-sammanhang, nu som vd för 
MHF Test Lab. Han berättade i Motorfö-
raren: ”Ratta Ren-kampanjen kommer att 
inledas med en stor rock- och popgala i 
Göteborg 1 juni. För det ändamålet har vi 
hyrt Liseberg.”

– Vi åkte på turné. Man beskriva det som 
att det var en kringresande cirkus i trafiksä-
kerhet, säger Tomas Jonsson med ett leende. 

Ratta Ren-konceptet åkte land och rike 
runt under flera år. 

– Då hade vi stora upplevelseutställningar 
om alkohol och bilkörning. Vi hade konser-
ter med kända artister, minns Tomas Jonsson.

I kampanjen användes en illustration som 
föreställde en ölflaska med en patronspets. 

– Budskapet var att om du laddar en 

En 22-årig Tomas 
Jonsson som projekt-
ledare för Ratta Ren-
kampanjen 1996. 

pOSITIVA mINNEN. Ett av de mest 
spännande ögonblicken som vd 
var när frågan om en sänkning 
av promillegränserna för rattfyl-
leri avgjordes, säger Benny Ruus. 

FOTO: ANNA NyBERG/dAlSlÄNNiNGEN
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IngaSara Cardell är ordförande i MHF 
Region Mitt. Kongressen i Bollnäs 
2000 har en alldeles speciell plats i 
hennes hjärta.

 
Hur kom det sig att du blev medlem i 
MHF?

– Jag blev medlem 1994. Då jobbade jag 
på NBV. MHF skulle köra några studiecirk-
lar kring Nollvisionen som ett sätt att locka 
nya medlemmar, berättar hon. 

MHF:s kongress 2000 skulle hållas i Boll-
näs. IngaSara bodde då i Söderhamn och 
hörde av sig till kongressbyrån och undrade 
om hon kunde få hjälpa till. 

– Då var jag inte ombud. Jag var välkom-
men att hjälpa till. Kongressen hölls på Boll-
näs folkhögskola, lokaler som jag kände väl 
till, säger hon. 

När förhandlingarna var över, hölls en av-
slutning vid Långnäsparken i Bollnäs. Inga-
Sara skulle transportera överblivna blommor 
till dansbanan. 

– Det stod en karl vid dansbanan. Jag bad 
honom att hjälpa mig med blommorna, 
minns hon. 

– Datumet var den 8 juli 2000. Han fria-
de den 13 augusti och vi gifte oss i januari 
året därpå. Ja, du förstår, säger IngaSara med 
ett leende. 

DEN HjäLpSAmmE mannen på dansbanan 
blev IngaSaras man – MHF:aren Guy. 

IngaSaras starka engagemang har fortsatt 
inom MHF. I Motorföraren 2001 berättas 
om rastplatsaktiviteten Ta Paus: ”Med 340 
bullar och raka frågor om att man ska köra 
nykter, skaffade IngaSara Cardell 36 nya 
medlemmar till MHF på två dagar.” Till tid-
ningen sa hon: ”Svarade de ja på min fråga 
bad jag dem skriva på ansökan om medlem-
skap i MHF.”

– Ta Paus är en bra och viktig MHF-
aktivitet som vi har utvecklat som koncept 
genom åren, säger IngaSara. 

Mari HagluNd

IngaSara mötte kärleken 
på MHF-kongressen

Bollnäskongressen 
har alldeles speciell 
plats i hjärtat för 
IngaSara Cardell. 

Sommaren 2001 
värvade IngaSara 
Cardell 36 nya MHF-
medlemmar på två 
dagar. 

människa med fel ammunition, i det här fal-
let en ölflaska och sätter dem i en bil, så kan 
det gå väldigt fel. Vi jobbade mycket med 
klara budskap och spelade mycket på käns-
lor, berättar Tomas Jonsson. 

Kampanjen och turnéerna fick ett posi-
tivt mottagande. 

– Den första sommaren hade vi en halv 
miljon besökare, säger Tomas Jonsson. 

EN FRÅGA SOm mHF var drivande i var att 
det skulle införas en lag mot narkotika i tra-
fiken, och 1999 kom lagen.  

År 2000 höll MHF sin kongress i Bollnäs. 
Då antogs devisen: Fem miljoner rattfulla i 
år – hälften om fem år. För att nå det högt 
uppsatta målet, för att minska antalet ratt-
fyllerikörningar, beslutade kongressen att 
MHF skulle arbeta för en lagstiftning om 
alkolås i alla bilar. 

På Bollnäs-kongressen valdes Benny 
Ruus till förbundsordförande för MHF. Om 
sitt nya uppdrag som förbundsordförande sa 
han till Motorföraren: ”Bland de viktigaste 
instrumenten är att se till att vi har efterträ-
dare, att rörelsen förnyar sig.” 

När Benny Ruus märkte kom tillbaka till 
organisationen i rollen som ordförande lade 
han märke till att förbundet hade tappat 
många medlemmar. I början av 1990-talet 
hade MHF runt 100 000 medlemmar, vilket 
vid millennieskiftet hade minskat till cirka 
35 000 stycken. 

– Medlemstalen hade sjunkit dramatiskt. 
MHF, precis som alla andra idéburna orga-
nisationer, drogs med problemet med ett 
sjunkande antal medlemmar och brist på 
föryngring, berättar han. 

bENNY RUUS bESkRIVER MHF som en fas-
cinerande och speciell rörelse på många sätt.

– Det finns några kvaliteter som sitter i 
organisationens själ. Som att det finns ett 
stort mått av kunnande, bland annat i en rad 
individer, som exempelvis Tomas Jonsson i 
Tibro, reflekterar han. 

– Även under andra tidsepoker kan man se 
att det var så. Det har gjort MHF unikt och 
gett organisationen en själ och det är en or-
sak till att den är så framgångsrik som den är. 

Värdet av och budskapet om helnykter tra-
fik är ett tidlöst uppdrag, menar Elver Jonsson. 

– MHF:s arbete har räddat många från 
skador och ond bråd död i trafiken, kon-
staterar han. 

– Så sträck på dig MHF:are och kom ihåg 
att kunskapen om vårt budskap om nykter 
trafik är en färskvara. Den måste upprepas! 

Mari HagluNd
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”Sommaren 1955 ordnade Nuat en 
tolvdagarsresa med motorcykel till 
Tyskland med deltagare från Norge 
och Sverige. Reseledare för oss från 
Sverige var MHF:s Gert Wallin, med 
biträde av Uno Jäderblom. Vi samlades 
i Helsingborg på kvällen och med sista 
färjan till Helsingör började färden 
genom danmark till Gedser och färjan 
till Grossendrode i Tyskland. i Hamburg 
mötte vi de norska deltagarna.

Första dagen gjordes besök hos 
polisen, som tränade motorcykelkör-
ning inför en uppvisning. i en avdelning 
för trafikolyckor visades hur olyckor 
utreddes. På eftermiddagen fick vi åka 
båt med hamnpolisen på en inspek-

tionsrunda. Vi besökte Elbe-tunneln och 
där vid hissen kom flera krigsinvalider 
och bjöd ut olika souvenirer. Resan 
gick sedan uppför Rehndalen förbi Köln 
och Bonn till München. Vi stannade i 
München en dag för besök på ett tek-
niskt museum och på BMW-fabriken. 

Nästa dag fortsatte resan till Nürn-
berg och Wolfsburg med besök på 
Volkswagen-fabriken och vidare till 
Hamburg. Nästa dag besöktes Ha-
genbecks djurpark. På eftermiddagen 
började hemresan mot Travemünde för 
färja till Trelleborg. På färjan gjordes ett 
sista besök i maskinrummet, där två 
jättelika ångmaskiner fanns. En oför-
glömlig resa led mot sitt slut.”

bertil NygreN, leksand:

”Jag har varit medlem sedan 1951 och 
har många minnen från bilorienteringar. 
Började tävla i mc-klassen och då med 
kartan placerad på tanken. läsa karta 
och köra samtidigt var inte optimalt! 
Jag minns särskilt när jag hamnade 
ute i skogen vid ett vägskäl då vägen 
delade! 

Sedan blev min far förare under 
många år och jag ’läste’ oss fram så 
gott det gick. Far avlöstes av min fru 
Karin. Vi lyckades många gånger bra 
och med ett antal pokaler och glasvaser 
som priser under åren. Under 50-talet 
var det orienteringar på dagtid där ex-
empelvis bromsprov kunde ingå utefter 
banan i form av att en docka kastades 
ut på vägen. Senare övergick tävling-
arna till att bli nattorienteringar.

i Kalmar ingick jag i tävlingskom-
mittén, Regin, Bengt Svensson, carlo 
Hammarstedt, Sven Sönnerling och 
Eric Franzén är namn att minnas med 

saknad. Vi arrangerade bilorienteringar, 
Ungdomens Rattmästare, familjerallyn 
och manöverprov. ’Har du sett om du 
ser?’ var syntest i en engelsk tvåvå-
ningsbuss som MHF- förbundet åkte 
runt med över hela landet. 

Efter flytten till Vetlanda fortsatte 
tävlandet med min kompis Stefan som 
förare ända fram på 80-talet. Tävlingar 
på kända vägar var ett problem – man 
trodde man kände vägen – men där 
gjordes de största misstagen. Jag 
glömmer nog aldrig när vi körde bort 
oss på A6:s övningsfält – och blev 
tvungna att köra ut vid kasernvakten!

Vetlanda MHF-avdelning återupptog 
sina orienteringsarrangemang 1973 och 
vi fortsatte fram 1994, efter att antalet 
tävlande minskat. Vi hade 30–40 täv-
lande på vår tävling ”Vitalanatten” varje 
år. Flest tävlande hade vi 1980 med 90 
deltagare, då tävlingen utgjorde MHF:s 
sydsvenska mästerskap i bilorientering.”

iNgVar PeterssoN, Vetlanda:

Bild från 
mc-resan 
till Tyskland 
som Bertil 
Nygren och 
en grupp 
andra gjor-
de 1955. 
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Infrastrukturminister Anna Johans-
son inledde Tylösandsseminariet med 
fokus på nystarten av Nollvisionen.

– Vi tror att det funnits blinda fläck-
ar i trafiksäkerhetsarbetet. Alkohol 
ligger bakom många trafikolyckor, vi 
tror att det är ett område som behö-
ver lyftas, säger ministern. 

TEmAT FöR Tylösandsseminariet, 30-31 au-
gusti, var Nollvisionen – Världens grej. I 
mars presenterade regeringen en nystart av 
Nollvisionen. Där tog infrastrukturminister 
Anna Johansson avstamp.

– Ett av de bärande temana i nystarten är 
att bevara det vi vet fungerar, samt att bygga 
trafiksäkerhetsarbetet på kunskap och inte 
minst på samverkan, inledde hon.

I Nollvisionsarbetet har det funnits flera 
områden som inte har fått tillräckligt med 
uppmärksamhet enligt ministern.

– Gruppen oskyddade trafikanter tror vi in-
te har fått nog med fokus, sa Anna Johansson.

– En stor andel av trafikolyckorna har 
koppling till alkohol. Där tror vi att det 
finns mer att göra. Även när det gäller 
olyckor där den tunga trafiken är inblandad.

Hon lyfte fram regeringsuppdraget till Tra-
fikverket att se över ett införande av alkobom-
mar i hamnar som ett exempel på en åtgärd. 

INFRASTRUkTURmINISTERN lanserade tre 
nya uppdrag från regeringen som en del av 
nystarten av Nollvisionen:

• Trafikanalys ska utreda sänkt bashastig-

nystart av nollvisionen i fokus
het i tätort till 40 kilometer i timmen.

• Trafikanalys ska föreslå etappmål för 
vägtrafiken efter 2020.

• Trafikverket får i uppdrag att samordna 
trafiksäkerhetsarbetet mellan ansvariga myn-
digheter.

NYSTARTEN AV Nollvisionen ska fungera 
som en plattform att samlas kring och som 
ska följas upp och vidareutvecklas. 

ett fokusområde i nystarten är pro-

blemen med kombinationen alkohol och 

trafik. Hur ska ni jobba för att komma åt 

problemet?

– Det här dokumentet är ett strategido-
kument och inte en åtgärdskatalog. I nuläget 
finns inga konkreta handlingsförslag, säger 
Anna Johansson till Motorföraren.

– Vi har identifierat ett område som vi 
behöver jobba vidare med.

Hon listar ändå några tänkbara åtgärder. 
Alkobommar är ett exempel.

– Men det kan också handla om att tra-
fikpolisen arbetar på ett annat sätt med kon-
troller. Eller om teknisk utveckling när det 
gäller bilar eller om upplysningskampanjer 
när det gäller riskgrupper.

UNDER 2015 OmkOm 45 personer i mc-
olyckor i Sverige, vilket var en ökning från 
året innan då 31 motorcyklister miste livet i 
trafiken. Maria Nordqvist på Sveriges Mo-
torCyklister anser att frågan om trafiksäker-
het för motorcyklister saknas i nystarten av 
Nollvisionen.

– Det pratas om att mer fokus ska ligga på 
de oskyddade trafikanterna. Men de verkar 
ha glömt bort oss motorcyklister, säger hon.

köRkORTSbEHöRIGHET verkar inte hel-
ler vara en prioriterad åtgärd menar Maria 
Nordqvist.

– Den frågan är viktig. Det borde vara ett 
mål för alla fordonsslag, att alla ska ta kör-
kort, säger hon. 

Under årets första åtta månader förolycka-
des 180 personer i vägtrafiken. Det är en ök-
ning med 21 personer jämfört med samma 
period 2015. Enligt Nollvisionens etappmål 
ska antalet personer som dödas i trafiken var 
högst 220 personer i Sverige år 2020.

TRANSpORTSTYRELSENS generaldirektör 
Maria Ågren tog upp den negativa trenden 
i sitt anförande.

– Vi har sett en negativ utveckling när det 
gäller trafikolyckor under den första halvan 
av 2016, sa hon.

– Därför finns det anledning för oss att 
jobba vidare med frågorna. Och titta på vad 
är det som ligger bakom? Varför kommer vi 
inte vidare i den takt vi vill?
Hur ska ni ta reda på vad som ligger 
bakom?

– Det handlar om att se vad som är orsa-
kerna till olyckorna. Är det den mänskliga 
faktorn? Eller infrastrukturen som sådan? 
Handlar det om beteende och attityder? sä-
ger Maria Ågren till Motorföraren. 

Mari HagluNd

STOR UppSLUTNING. Ungefär 315 deltagare hade årets Tylösandsseminarium. FOTO: MARi HAGlUNd

GAV bESkED. Infra-
strukturminister 
Anna Johansson 
lanserade tre nya 
myndighetsuppdrag 
från regeringen. 

”En stor del 
av trafik-
olyckorna 
har koppling 
till alkohol. 
Där tror vi 
att det finns 
mer att 
göra.”
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Norden långt framme 
i trafiksäkerheten
david Ward, generalsekreterare för Global 
NcAP, pratade om vilka utmaningar 
och möjligheter som kommer med 
inkluderingen av trafiksäkerhet i 
FN:s globala hållbarhetsmål. 

– de nordiska länderna har redan 
plockat de lågt hängande frukterna när 
det gäller trafiksäkerheten, konstaterade 
david Ward. 

Enligt david Ward har Skandinavien ett an-
svar att hjälpa andra länder som inte kommit 
lika långt. 

trafikverket positivt 
till samordningsansvar
det behöver tas fram ett nytt realistiskt 
etappmål för vägtrafiken till år 2030. 
den frågan lyfte Trafikverkets ge-
neraldirektör lena erixon i sitt tal. 
Trafikverket har fått i uppdrag av re-
geringen att ha samordningsansvaret 
för trafiksäkerhetsarbetet. Så här ser 
lena Erixon på uppdraget:

– Jag är väldigt positiv. det är bra att det 
blir tydligt. 

rattfyllerister och 
fartdårar i fokus
Sänkt medelhastighet och att öka andelen 
nyktra förare i trafiken är två områden 
som prioriteras i polisens nya trafik-
strategi. När polisen planerar sina 
nykterhetskontroller ska de utgå 
från två saker: dels ska arbetet utgå 
från de lokala förutsättningar som 
finns och dels ska blåsen göras på 
platser och tider, då chansen är som störst att 
kunna stoppa påverkade förare. 

– Allmän prevention är inte vår starka sida i 
dag. Vi måste fiska där fiskarna finns, framhöll 
lena tysk, utvecklingscentrum Mitt på Polis-
myndigheten.

Nytt besiktningsförslag sågas
Bilprovningen är motståndare till förslaget att 
personbilar bara ska besiktigas vartannat år.

– det här förslaget är ett hot mot Nollvisio-
nen, säger vd benny örnerfors.

– i Sverige kommer det att ske 400 
fler trafikolyckor per år menar en 
utredare.

Regeringen har inte tagit ställ-
ning till förslaget enligt infrastruk-
turminister Anna Johansson.

– Transportstyrelsen pekar på att är 
ganska få trafikolyckor som orsakas av fel som 
upptäcks vid fordonsbesiktningen, säger hon.

kommer regeringen att fatta ett 
beslut som glesar ut besikt-
ningsintervallerna? 

– Vi har en hög ambition 
för trafiksäkerhetsarbetet 
och vill se att vi tar steg 
mot en ökad trafiksä-
kerhet. då vore det ju 
märkligt om vi med andra 
handen fattade beslut 
som gick i motsatt riktning, 
säger Anna Johansson till 
Motorföraren.

”Vi kanske ska 
kramas mer i trafiken”
Volvo cars och chalmers har i ett projekt stu-
derat hur äldre förare beter sig i trafiken. 
thomas broberg berättade om 
studien. 

– Äldre förare behöver längre tid 
på sig i korsningar. de kör också ofta 
för fort i komplexa situationer, sa han.

de vill inte bli sedda som en broms-
kloss i trafiken. 

– det är kanske är så att vi ska kramas lite 
mer i trafiken. Att vi måste ta hänsyn till dem 
som behöver ta det lite lugnare, avslutade 
Thomas Broberg. 

Norge – bäst i världen
Norge hade lägst antal omkomna i trafiken un-
der 2015 i Europa sett till befolkningsmängd. 
guno ranes på norska Statens Vegvesen 
berättade om utvecklingen. 

Under 2015 omkom och skadades 
810 allvarligt i Norge. det var lite 
över deras etappmål som var 800 
stycken enligt Guno Ranes. 

År 2024 antalet personer som dö-
das och skadas allvarligt i vägtrafiken i 
Norge vara 500 personer. 

– Med nuvarande takt når vi inte det etapp-
målet. Vi måste ta nya grepp och ändra vår 
strategi, konstaterade Guno Ranes. 

Vägen till självkörande fordon
Regeringen har tillsatt en utredning som ska 
undersöka möjligheten beträffande för-
söksverksamhet med självkörande 
fordon. Jonas bjelfvenstam är 
utredare. 

– Vi har så här långt lämnat ett 
delbetänkande, berättade han. 

Några av förslagen ur delbetänkandet: 
• Försöksverksamheten med fordon på alla 

automatiseringsnivåer ska regleras i lag. 
• Transportstyrelsen blir ansvarig myndig-

het.
• När fordonet är i självkörande läge ska det 
straffrättsliga ansvaret bäras av den som 

har sökt tillståndet. 
– Själva poängen med försöks-
verksamheten är att samla in 

kunskap, sa Jonas Bjelfven-
stam. 

Utredningen ska lämna ett 
slutbetänkande beträffande 
en introduktion av förarstöd-
jande teknik och helt eller 
delvis självkörnade fordon till 

regeringen, 28 november 2017.

körkort kan integrera 
nya skandinaver
Kan körkort var nyckeln till effektivare integra-
tion för nya skandinaver med ökad 
trafiksäkerhet? den frågan försökte 
berit Johansson, förbundsordför-
ande på Sveriges Trafikskolors Riks-
förbund, svara på. 

– Att ta körkort kan vara en bra väg 
att integreras i ett samhälle, sa hon. 

Olika länder har olika trafikregler och olika 
traditioner. det kan leda till kulturkrockar, 
missförstånd, hinder på väg och fällor konsta-
terade Berit Johansson. 

– det här är jättesvåra frågor. Jag tror att vi 
har mycket att tänka till om, sa hon. 

– Tyvärr riktar sig ofta falska utbildare 
många gånger mot nyanlända. 

stark och känslosam 
avslutning
Tylösandsseminariet fick en stark 
och känslosam avslutning. annica 
bergström berättade om sin syster 
caroline som omkom i en skotero-
lycka där föraren var alkoholpåverkad. 

– det är för Annica och Annicas familj 
och alla andra drabbade som MHF 
håller på. Om 60 personer dör varje 

år till följd av rattfylleri, så är det 
även 4 000 närstående, vänner 
och andra i umgängeskretsen 
som drabbas, avslutade göran 

sydhage 2016 års Tylösandsseminarium. 

”det finns en viss fakta- 
resistans hos lobbyisterna”
MHF:s trafiksäkerhetschef lars olov sjö-
ström höll sig kring ämnet båtolyckor och sjö-
fylleri. Av 2 255 omkomna i drunknings-
olyckor 1992–2009 var 997 personer 
alkoholpåverkade. 

En lag med promillegränser för 
sjöfylleri infördes 2010. lars Olov 
Sjöström konstaterade att antalet 
nykterhetskontroller som Kustbevak-
ningen utför har legat på samma nivå varje år 
och att ändå har antalet anmälda brott gått 
ned. 2015 var siffran 151 stycken. 

När lagen kom var det många som 
var motståndare i debatten. 

– Jag vill nog påstå att det finns 
en viss faktaresistans hos dessa lob-
byister, sa lars Olov Sjöström. 

Tylösands-
seminariet 

i korthet

text & foto:

Mari HagluNd
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MHF presenterade en ny lösning för 
en mobil automatisk nykterhets- och 
fordonskontroll på Tylösandssemina-
riet.

– Två-tre poliser kan med hjälp av 
det här verktyget utföra en trafik-
kontroll som normalt kräver tio-tolv 
poliser, berättar Tomas Jonsson, vd 
för MHF Test Lab.

mHF TEST LAb visade upp en ny prototyp 
för en mobil automatisk nykterhets- och 
fordonskontroll, en ”rullande polisstation”. 
Syftet är att effektivisera trafikarbetet. Själva 
kontrollstationen är en buss som försetts 
med alkobommar och annan utrustning. 
Stationen sätts upp och tas ned på tre minu-
ter. Bussen har två bomfiler, en för lätt och 
en för tung trafik. En bom fälls ut på vardera 
sida av bussen. När föraren kommer fram 
till bommen får den blåsa i en automatisk 
nykterhetskontroll.

– Det här är ett arbetsverktyg som några 
få poliser kan använda sig av och göra en 
stor poliskontroll. En annan fördel är att det 
går att ha en stor genomströmning av både 
personbilar och lastbilar, förklarar Tomas 
Jonsson.

– Målsättningen är inte att lagföra så 
många som möjligt, utan att få in känslan 
hos människor att man inte kan åka ut och 
köra påverkad i trafiken. Det vill säga ett fö-
rebyggande syfte.

TANkEN äR ATT i den mobila kontrollsta-
tionen ska tekniken med de automatiska 
nykterhetskontrollerna kunna kombineras 
med polisens ANPR-system för skyltavläs-
ning. Systemet läser av fordonens registre-
ringsskyltar och larmar exempelvis om ett 
fordon är stulet, efterlyst eller oskattat. Bus-
sen är också utrustad med polisens bevisin-
strument för rattfylleri, Evidenzer. Det finns 
även avrapporteringsplatser och förhörsrum.

– Genom att man kopplar samman de här 
systemen har du ju en hel räcka brott du 
kan kontrollera, säger Tomas Jonsson.

– Det ska inte finnas några juridiska hin-
der för att gifta samman systemen.

Bommen fungerar så att om en förare 
blåser över laglig gräns för rattfylleri, så stan-
nar bommen nere och ett lokalt larm går till 
de poliser som finns på plats.

I NäSTA STEG TäNkER SIG Tomas Jonsson att 
polisens misstanke- och belastningsregister 
skulle kunna anslutas till ANPR-systemet i 
kontrollstationen.

– I så fall kontrolleras ju nykterheten i 
alkobommen. Sedan har man polisens skyl-
tavläsningssystem som stoppar bland annat 
oförsäkrade och lysta fordon, säger han.

– Om man dessutom kunde koppla belast-
nings- och misstankeregistret mot de här de-
larna, då kunde man stoppa alla de förare som 
är dömda för exempelvis narkotikasmuggling 
eller inbrott. Polisen skulle då kunna kontrol-
lera om bilen är full med stöldgods exempelvis.

Polisens misstanke- och belastningsregis-
ter innehåller uppgifter om en person har 
dömts till påföljder för brott eller om den är 
skäligen misstänkt för brott.
finns det några juridiska hinder för att 

koppla samman aNPr-systemet med 

belastnings- och misstankeregistret?

– Ja, det finns tydligen några juridiska 
hinder som måste lösas, konstaterar Tomas 
Jonsson.
Vad ligger kostnaden på för en sådan 
här kontrollstation?

– Jag skulle säga att den här stationen 
kostar som två vanliga polisbilar, så det är 
ingen våldsamt stor investering, uppskattar 
Tomas Jonsson.

En ny polisbil går enligt uppgift på cirka 
500 000 kronor. 

 Mari HagluNd
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”Rullande polisstation” ska 
effektivisera övervakningen

UppVISNING. Tomas Jonsson visade en ny prototyp för en ”rullande polisstation” på Tylösandsseminariet. Här förklarar 
han hur prototypen fungerar för Curt Arne Gisleskog, MHF Bergslagen. 

mONTERN. MHF Test 
Lab visade upp en 
ny prototyp för en 
mobil automatisk 
nykterhets- och for-
donskontroll. Själva 
kontrollstationen är 
en buss som försetts 
med alkobommar och 
annan utrustning. 
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Volvos största kombi har länge haft 
en dominerande roll på svenska 
marknaden, medan sedanversio-
nerna sålt i allt mindre upplagor. När 
nu arvtagarna till 740/760, V70 och 
S80 börjat rulla ut på vägarna är den 
givna frågan: Hur mycket av det vi 
lärt oss uppskatta hos Volvo går att 
känna igen i nya V90 och S90?

VOLVOS REpRESENTANTER tycks inte vara så 
måna om märkets arv. Man talar hellre om 
premium än om ergonomi och krocksäker-
het. Premium är bilvärldens främsta mode-
ord och en statushöjare som alla vill titulera 
sig med. Men vad är premium i realiteten? 
Är det sömmarna i lädret på stolarna? Är 
det alla svulstiga kromdetaljer runt rutorna 
och i grillen? Handlar det om det generösa 
benutrymmet bak? 

De nya Volvo-modellerna ser vräkiga 
och lyxiga ut, särskilt S90. Den är stor men 
har ändå ett spänstigt och nätt yttre. Den 
ser sportig ut samtidigt som kromet ger en 
viss bismak av amerikanskt dollargrin, även 
om det nog snarare handlar om att övertyga 

en uppvisning i modern säkerhet och komfort
kineser om att just den här bilen höjer den 
personliga statusen.

När svensken har valt Volvo har det of-
tast handlat om krocksäkerhet, förarmiljö 
och att man förväntat sig att bilen ska vara 
oerhört pålitlig i alla väder, under många år, 
samt att ägandekostnaderna blir rimliga.

På plats bakom ratten i nya S90 är det 
första intrycket att bilen har en egen karak-
tär. Den är inte en kopia av någon annan 
bil med premiumstatus. Förarmiljön är den 
bästa jag upplevt. Snyggt, sobert, lättfattligt 
och den extra ljusa markeringen vid nålen 
på varvräknaren och hastighetsmätaren gör 
mörkerkörningen vilsam. Lite som Saabs 
klassiska nightpanel. Med resten av infor-
mationen i den stora displayen i mitten är 
upplägget föredömligt enkelt och överskåd-
ligt. Detta i kombination med de riktigt bra 
strålkastarna – led-strålkastare på de testade 
bilarna – betyder mycket för säkerheten vid 
långa arbetspass bakom ratten nattetid.

De provade bilarna är välutrustade och 
i det ingår massagefunktion och justerbart 
svankstöd både i höjdled och styrka. Stolarna 
är mycket bra – och då menar jag mycket 

bra. Massagefunktionen slår, i mitt tycke, 
alla andra massagestolar. Värme i tre steg och 
ventilation i tre steg. Två lika viktiga funk-
tioner för den som har bilen som arbetsplats.

Kort sagt så bör nya Volvon kunna till-
tala svenska yrkesbilister, som visserligen 
får svälja en del glitter, och kineser, som får 
finna sig i att bilen ändå är byggd för lång-
körning på våra breddgrader.

NäR DET GäLLER stolar, strålkastare och in-
strumentering kan jag tänka mig att använ-
da begreppet premium.

På vägen, då?
Ja, bilen är komfortinriktad. Jag saknar 

den där känslan av riktigt exakt styrkänsla 
med touch av gokart-känsla även i sportlä-
get. I komfortläget trivs bilen förvånansvärt 
bra även på trasiga och dåligt underhållna 
asfaltvägar. Fjädringen är perfekt för svenska 
vägar och helt fri från missljud.

Sammanfattningsvis är vägegenskaperna 
lyckade för vardagsbilisten med hög kom-
fort i alla hastigheter men inte de där riktigt 
imponerande sportbilsegenskaperna. Det är 
mer premium för vardagsbilisten än för den 

TOppkLASS. Bättre än så här blir det inte. Förarens arbetsmiljö är mycket 
genomtänkt i Volvo S90/V90. Första gången jag hittat en instrumente-
ring som funkar lika bra vid mörkerkörning som Saabs nightpanel.

SObER. Grillen har sina rötter i klassiska P1800. Modernt välstädat mo-
torrum där den ganska lilla fyrcylindriga dieseln inte tar så stor plats.

SmäckER DESIGN. Volvo V90 är en strömlinjeformad stor kombi som känns lägre, längre och bredare än V70. Nya S90/V90 är stora breda bilar med gene-
rösa innerutrymmen och en lätt touch av coupé-modell om man ser bilen från sidan. 

Klimatanläggning 
med egen tempera-
turinställning för bak-
sätespassagerarna 
och eget uttag för 
220 volt är tillval. Lyx 
säger några, premi-
um säger andra och 
de flesta tänker på 
spelande tonåringar.
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en uppvisning i modern säkerhet och komfort

VOLVO S90 D4 (V90 D4)

Pris: 333 000 
(343 000) kr.
Motor: diesel, 4 cyl, 
turbo, 1 969  cm3.
effekt: 140 kW/190 hk 
vid 4 250 varv/min.
Prestanda:  Toppfart 
230 (225) km/h, 
0–100 km/h: 8,2 (8,5) 
sek.
Max vrid-

moment: 

400 Nm 
vid 1 750–2 500 varv/
min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
496,3/187,9/144,3/
294,1 (493,6/187,9/
147,5/294,1) cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 801–1 
892/459–468/1 
800 (1 927/427–
433/1 800) kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Rost 
12 år. Vägassistans 
förlängs vid märkes-
service.
förbrukning blandad 

körning: 

4,4 (4,5) l/100 km.
Co2-utsläpp: 116 
(119) g cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås (tillval)
______________

interiör
Säkerhet 
Komfort 

Känsla i 

styrning      

kORTFAkTA

som vill hårdköra runt gathörnen med an-
dra ord. Skillnaden mellan sport- och kom-
fortläget är stor, vilket är bra. 

SÅ TILL DET ALLRA viktigaste och det är sä-
kerheten – Volvos paradgren under många 
år. Här pekar allt på att S90/V90 fortfarande 
är i topp. Förarstödet är mycket bra med en 
tydlig varning före autobroms om en kolli-
sion är på väg att inträffa. Utöver detta finns 
en komplett uppsättning förarstöd och en 
komplett uppsättning med krockkuddar, 
samt ett av marknadens bästa, om inte det 
bästa, skyddet mot whiplashskador.

Testbilarna hade Volvos D4-motor, en 
fyrcylindrig diesel på 190 hk. Den är, liksom 
hela den nya generationen av Volvo-moto-
rer en riktigt trevlig bekantskap. Motorn är 
snål, har bra vrid från låga varv och är pigg 
om man har bråttom. När det gäller S90/
V90 har Volvo den klassiska bredden från 
framhjulsdrivning med 150 hk till fyrhjuls-
drivning med 320 hk och toppmodellen 
med 407 hk och twin engine laddhybrid-
system med både el och bensin.

stefaN NilssoN

FOTO: STEFAN NilSSON

SmäckER DESIGN. Volvo V90 är en strömlinjeformad stor kombi som känns lägre, längre och bredare än V70. Nya S90/V90 är stora breda bilar med gene-
rösa innerutrymmen och en lätt touch av coupé-modell om man ser bilen från sidan. 

Baksätet 
är fäll-
bart med 
40/60-del-
ning. Last-
utrymmet 
är långt, 
men tappar 
lite volym 
med den 
lutande 
bakdörren.
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TEST 16 VINTERDÄCK – DUBBAT MOT ODUBBAT – i samarbete med

däcken har en avgörande betydelse för en bils köregen-
skaper och säkerhet. i dag hjälper avancerad elektronik i 
många kritiska situationer. betyder detta att däcken spelar 
en mindre viktig roll nu än tidigare? Vi testar 16 olika vin-
terdäck för att få svar. 

text & foto:

 sVeN furuly

Avancerade förarsystem är i dag 
en verklighet i de flesta bilar. 
Automatisk inbromsning när 
ett hinder dyker upp på vägen, 

en styrning som automatiskt flyttar bilen 
till rätt position i filen, antisladdsystem 
som inom loppet av några millisekunder 
rätar upp bilen om det uppstår en sladd i 
kurva och inte minst aktiv stötdämpning 
som förbättrar väggreppet och utmanar 
naturens krafter för att kunna ge bättre 
köregenskaper och en bekvämare bilresa. 

UNDER DE FöRSTA hundra åren utveckla-
des bilar helt utan denna teknik. Då var 
det kunniga ingenjörer och konstruktö-
rer som tillsammans med duktiga testfö-
rare skapade skillnader i köregenskaper, 

dynamik och snabbhet mellan olika mär-
ken och modeller. Det var på racingba-
nan som den stora utvecklingen skedde. 
En seger var viktig för försäljningen och 
stora resurser lades på att nå pallplatser. 

bRA Däck HAR från första stund spelat en 
avgörande roll. Den första utmaningen 
var att de inte skulle få punktering, sedan 
blev målet ökad slitstyrka för att kunna 
klara en viss önskad körsträcka. Därefter 
var det bästa möjliga väggrepp och kom-
munikation med föraren kombinerat 
med kontrollerbarhet och säkerhet. 

Det kan vara mer krävande att köra bil 
under den kalla årstiden, inte minst för 
att väggrepp och framkomlighet utmanas 
av is, snö och slask. Att utrusta bilen med 

vinterdäck är en självklarhet men det är 
inte lätt att välja vilket. 

kONTINENTALA VINTERDäck har ofta en 
mjuk skuldra och en gummiblandning 
som är avsedd för en våt vägbana och 
högre medeltemperaturer medan däck i 
kategorin ”nordiska” har en hårdare 
skuldra för att kunna bita bättre på is 
och snö, samt en gummiblandning som 
gör att däcket behåller sin smidighet i 
bitande kyla – oavsett om det är dubbat 
eller ej. Långt söderut i landet – med 
snöfattiga vintrar och höga medeltempe-
raturer – kan däck som presterar bra på 
våt väg vara ett bättre val än vinterspe-
cialister med utmärkt sidogrepp på is och 
maximal bromsförmåga på snö. 
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Be one with innovation

Hankook Tire Sweden AB
Tel : 010 130 21 00
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Våra däcktester genomförs i finska 
Lappland med svenska, finska och norska 
förare bakom ratten. Här går vi igenom 
ett antal olika moment, där vi genom att 
repetera körningen ett flertal gånger får 
en klar bild av däckets egenskaper. Stor 
vikt läggs på att få till identiska testförhål-
landen. Det ska inte råda några som helst 
tvivel om att de skillnader som uppmärk-
sammas rör däcket och inte yttre faktorer. 

VI HAR VALT UT SjU av de mest erkända 
märkena av vinterdäck i dimension 
205/55 R 16 på marknaden. Våra test-
bilar har varit två olika Audi A3 och en 
VW Golf – som alla är typade med den 
fälgstorleken och däckdimensionen. Ge-
nom att testa både märkenas dubbdäck 
och friktionsdäck landar vi på totalt 14 
däck. Men eftersom vi vill ge en bild av 
skillnaden mellan ett premiumdäck och 
ett billigt däck från en asiatisk producent 
omfattar därför testet också ett sådant dub-
bat däck samt ett friktionsdäck. Alltså totalt 
16 däck. Alla är av ”nordisk” typ, speciellt 
utvecklade för vårt klimat. 

En nyhet i årets test är att broms- och 
accelereationsproven för både dubbdäck 

och friktionsdäck är genomförda i exakt 
samma hastighetsintervall. Detta gör att 
tabellerna blir extra intressant läsning i 
debatten om man ska välja dubbat eller 
friktionsdäck till sin bil. 

VID ETT FöRSTA öGONkAST kan det verka 
som att skillnaderna på de testade däcken 
är små. Någon centimeter i bromssträcka, 
en sekunds snabbare tid runt en bana, 
lite mindre rullmotstånd eller något lägre 
förbrukning betyder bara något för de 
speciellt intresserade, tänker du kanske. Nej, 
långt ifrån. En halvmeter kortare broms-
sträcka på is vid 25 km/h (som i vårt test) 
växer till många meter när hastigheten ökar 
till 100 km/h. Någon sekunds skillnad i 
varvtid är också skillnaden på hur olika 

däck uppför sig på en slingrig vinterväg 
under krävande förhållanden. Och det 
kanske är på precis detta området de största 
olikheterna finns. Alla testförarna har flera 
års erfarenhet av avancerad bilkörning och 
förmåga till att utvärdera väggrepp, balans, 
styrning och effektivitet. Det råder inget 
tvivel om att de olika däcken har stora 
dynamiska skillnader. Även dubb- och 
friktionsdäck från samma tillverkare – det 
borde vara självklart att de har samma 
dynamiska karaktär – har stora skillnader 
i hur de upplevs att köra. Några varnar 
milt och hanterbart för när gränsen för 
väggreppet är nått, medan andra däck kan 
reagera plötsligt och oväntat när greppet 
försvinner. De flesta bilförare betjänas bäst 
av ett däck som börjar understyra när grep-
pet försvinner. Så snart hastigheten minskar 
hittar bilen tillbaka till den ursprungliga 
linjen genom kurvan. Till skillnad mot ett 
däck med en överstyrd karaktär, där baken 
kan bryta ut i en sladd. 

EN ELEkTRONISk stabilitetskontroll som för-
hindrar att bilen börjar sladda och hjälper 
föraren att återupprätta väggreppet när en 
sladd har uppstått, är i dag standard på alla 

bilar som säljs i Europa. Påverkas systemets 
förmåga att hålla en bil på vägen av däckets 
väggrepp? Ja, under extrema förhållanden 
kan inga smarta system utmana naturla-
garna. Ju bättre ett däcks väggrepp är i 
förhållande till hastighet och centrifugal-
kraft, desto säkrare kan bilen köra genom 
svängen. 

Samma kunskap kan vi överföra till de 
automatiska bromssystemen som allt er bi-
lar har i dag: Även om bilens kamera upp-
täcker en fotgängare och aktiverar brom-
sarna blixtsnabbt avgör däckets förmåga 

jäTTEpROjEkT. 
3 bilar, 64 däck,  
64 fälgar, 4 576 
dubbar, 609 kilo 
däck (utan fälg). 
Det är omständ-
ligt att testa däck! 
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BOCKARA/OSKARSHAMN:
MaskinCentrum, 0491-522 10

BORÅS: 
Mobilen AB, 033-104 880

BÅLSTA: 
Skoklosters Husbilar, 0171-59 499 

Se mer på www.pilote-husbil.se Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@telia.com
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P A C I F I C  •  G A L A X Y  •  V A N  2 0 1 7

Nu kan du få höga eller låga långbäddar, med stort eller mindre garage på alla Pilote.

Alde vatten-
buren värme som 

tillval på alla 
modeller över 

6,5 meter

Nu behöver du inte vänta längre. Pilote 2017 är här!

HAMMARÖ/KARLSTAD: 
Husvagnspoolen, 054-52 46 66

JÖNKÖPING: 
Din Husbil, 036-44 000 43

KRISTIANSTAD:
Husvagnsreserven, 044-24 56 90

LINKÖPING: 
Bossings Fritidscenter, 013-36 20 90

STENUNGSUND/SPEKERÖD:
Fin Bil, 0303-196 00

UMEÅ: 
Fritidsmetropolen, 090-10 99 50

bilar som säljs i Europa. Påverkas systemets 
förmåga att hålla en bil på vägen av däckets 
väggrepp? Ja, under extrema förhållanden 
kan inga smarta system utmana naturla-
garna. Ju bättre ett däcks väggrepp är i 
förhållande till hastighet och centrifugal-
kraft, desto säkrare kan bilen köra genom 
svängen. 

Samma kunskap kan vi överföra till de 
automatiska bromssystemen som allt er bi-
lar har i dag: Även om bilens kamera upp-
täcker en fotgängare och aktiverar brom-
sarna blixtsnabbt avgör däckets förmåga 

till väggrepp bromssträckan. Och därmed 
också om olyckan kan undvikas eller ej. 

DE OLIkA FöRARHjäLpmEDLEN kan göra 
det mycket svårt att upptäcka några skill-
nader på de olika däcken, men de finns 
definitivt där. Vi har tillbringat veckor i 
bitande kyla långt norrut, kört mil efter 
mil på en våt bana i vårtemperaturer och 
noggrant utvärderat mätdata och anteck-
ningar. Vi har upplevt alla skillnaderna 
och har valt våra vinnare och förlorare 
bland de 16 däcken. 

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

Gummi löser bristen på naturgrus sid 3

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

skyddsutrustning i själva vägbanan. sid 2
Årets resultat sid 3   Fotbollsplaner för alla väder sid 4
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85190 ton nytta!

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

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

År 2015 levererades hela 85 190 ton förädlade material 

från däck – det är nytt rekord!

De nya materialen används 
bland annat till allvädersplaner 
och lekplatser, dräneringar och 
bärlager, infrastruktur, spräng-
mattor och fendrar. Stålet som 
fi nns i däcken går till smält-
verk, där det återgår i stålets 
kretslopp. Se till att lämna dina 
däck till en verkstad som tar 
ansvar. Och håll gärna koll på 
nyttan de gör, genom att läsa 
Re:Bounce från SDAB.
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INbROmSNING: Däckens bromssträcka är mätt 
på is, snö samt våt och torr asfalt. Testerna är 
genomförda i temperaturer som spänner från 
-30 till +10 grader, och på olika testbanor och 
underlag. Bromsmätningarna på is är genom-
förda i en specialbyggd inomhusanläggning där 
man kan reglera temperatur och fuktighet. In-
bromsningarna på snö samt torr och våt asfalt 
är genomförda på olika testbanor utomhus. Alla 
däck är testade inom ett kort tidsintervall för att 
de ska ha samma förutsättningar. För att bilens 

abs-system inte ska påverka resultatet på is kor-
rigeras mätdata till 5 km/h = stillastående.
AccELERATION: Utfört i samma testanläggning 
som bromsproven. Särskilt acceleration på is 
kräver ett specialunderlag som utesluter alla 
osäkerhetsmoment. Även här korrigeras testdata 
så att de startar vid 5 km/h. 
SIDOGREpp: Bilen kördes på olika cirkelformade 
banor där underlaget bestod av is eller snö. Vi 
har mätt ett antal varvtider för att få fram ett 
medelvärde som motsvarar däckets sidogrepp. 
Under det här testet har vi även betygsatt egen-
skaper som styrning, understyrning, när detta 
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bäST I TEST

8 1 6

bROmSNING, FRÅN 80–5 km/H, mETER, +8°c 
n Goodride Frost Extreme SW606 33,37
n Pirelli ice Zero   33,76
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  33,96
Goodyear UltraGrip ice 2  34,70
n Bridgestone Blizzak Spike 01  35,34
n Michelin X-ice North 3  35,39
n Hankook Winter i*pike  35,40
n continental icecontact 2  35,87
Pirelli ice Zero FR   36,11
n Nokian Hakkapeliitta 8  37,00
Michelin X-ice 3   37,82
Hankook Winter i*cept  38,54
Nankang ice Activa   39,84
Bridgestone Blizzak WS80  40,26
continental contiVikingcontact 6 40,34
Nokian Hakkapeliitta R2  40,97

HANDLING, VARVTID, SEk +8 °c 
n Goodride Frost Extreme SW606 40,70
n Pirelli ice Zero   41,65
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  41,83
n continental icecontact 2  42,08
Goodyear UltraGrip ice 2  42,10
n Michelin X-ice North 3  42,43
n Hankook Winter i*pike  42,55
n Bridgestone Blizzak Spike 01  42,68
n Nokian Hakkapeliitta 8  42,90
continental contiVikingcontact 6 43,18
Pirelli ice Zero FR   43,18
Michelin X-ice 3   44,15
Nokian Hakkapeliitta R2  44,18
Bridgestone Blizzak WS80  44,85
Hankook Winter i*cept  45,33
Nankang ice Activa   45,53

På VåT ASFALT n dUBBdÄcK

bRäNSLEFöRbRUkNING n dUBBdÄcK

jämN köRNING 80 km/H, L/mIL 
Nokian Hakkapeliitta R2  0,65
Hankook Winter i*cept  0,65
Goodyear UltraGrip ice 2  0,67
Pirelli ice Zero FR   0,67
Michelin X-ice 3   0,68
continental contiVikingcontact 6 0,68
Nankang ice Activa   0,68
Bridgestone Blizzak WS80  0,69
n Nokian Hakkapeliitta 8  0,70
n Pirelli ice Zero   0,70
n continental icecontact 2  0,71
n Hankook Winter i*pike  0,71
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  0,72
n Bridgestone Blizzak Spike 01  0,72
n Goodride Frost Extreme SW606 0,72
n Michelin X-ice North 3  0,74

På ToRR ASFALT n dUBBdÄcK

bROmSNING, FRÅN 100 TILL 5 km/H, mETER, +8°c 
Goodyear UltraGrip ice 2  50,07
Bridgestone Blizzak WS80  50,18
n Nokian Hakkapeliitta 8  51,30
n Goodride Frost Extreme SW606 51,40
Michelin X-ice 3   51,51
continental contiVikingcontact 6 51,60
Pirelli ice Zero FR   51,78
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  52,20
n Michelin X-ice North 3  52,21
n Pirelli ice Zero   52,67
n continental icecontact 2  53,06
Hankook Winter i*cept  53,28
Nokian Hakkapeliitta R2  53,78
Nankang ice Activa   54,16
n Bridgestone Blizzak Spike 01  54,37
n Hankook Winter i*pike  55,10

På ToRR ASFALT n dUBBdÄcK

RULLmOTSTÅNDSkOEFFIcIENT
Nokian Hakkapeliitta R2  7,191
nNokian Hakkapeliitta 8  7,248
Goodyear UltraGrip ice 2  7,889
Michelin X-ice 3   7,976
Pirelli ice Zero FR   8,130
continental contiVikingcontact 6 8,215
Hankook Winter i*cept  8,232
nHankook Winter i*pike  8,526
ncontinental icecontact 2  8,744
nGoodyear UltraGrip ice Arctic  8,746
nPirelli ice Zero   8,773
Nankang ice Activa   8,809
Bridgestone Blizzak WS80  9,185
nMichelin X-ice North 3  9,554
nGoodride Frost Extreme SW606 9,750
nBridgestone Blizzak Spike 01  10,093

DäCkVIkT n dUBBdÄcK

VIkT, kG 
n Nokian Hakkapeliitta 8  8,64
Nokian Hakkapeliitta R2  8,76
Pirelli ice Zero FR   8,78
Goodyear UltraGrip ice 2  8,96
Michelin X-ice 3   9,04
n Pirelli ice Zero   9,12
Hankook Winter i*cept  9,20
continental contiVikingcontact 6 9,22
n Michelin X-ice North 3  9,58
Nankang ice Activa   9,94
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  9,94
n Goodride Frost Extreme SW606  10,00
Bridgestone Blizzak WS80  10,10
n continental icecontact 2  10,15
n Hankook Winter i*pike  10,32
n Bridgestone Blizzak Spike 01  10,45

inträffar samt hur lätt det är att hämta till-
baka greppet. 
köREGENSkApER: Bilen har körts av tio 
olika testförare på banor med snö, is och våt 
asfalt. Ett antal varv har körts där de tre varv 
med närmast varvtid har gett underlag för 
testresultaten. 
köRkäNSLA: Hur bilen uppför sig med de 
olika däcken på de olika underlagen. Över- 
och understyrning, karaktär och hur däcket 
beter sig på greppgränsen. Ett däck som 
kommunicerar innan det släpper gör det 
mycket enklare för föraren att häva sladdar 
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DUbbDäCk

och känna av underlaget. Skillnaderna mel-
lan de olika däcken är stora här! 
RULLmOTSTÅND: För att ge en bild av hur 
däcket påverkar bilens bränsleförbrukning. 
Alla däck är mätta i samma trumma. Lägg 
märke till sambandet mellan däckets vikt 
och dess rullmotstånd.
DRIFTEkONOmI: Här kör vi testbilen i 80 
km/h på samma underlag med de olika 
däcken och mäter förbrukningen. 
kONTINUERLIG DäckUTVEckLING: Vårt vin-
terdäcktest spänner över era månader och 

ibland kan en ny version av ett däck lanseras 
mitt under vår testperiod. Denna gång in-
träffade det med dubbdäcket Bridgestone 
Blizzak Spike 01. 

De första körtesterna av de däck vi presen-
terar i detta stora vinterdäcktest påbörjades 
redan i slutet av januari 2016 och avslutades i 
maj. Vårt Bridgestone Blizzak Spike 01-däck 
tillverkades vecka 13 2015. Eftersom däcken 
köps in av oss hos olika däckhand- lare har vi 
ingen möjlighet att få tillgång till kommande 
däck på förhand. Då måste vi be varje en-

skild importör att leverera däck till oss. Detta 
tillvägagångssätt utvärderades men då en le-
verantör avstod att leverera eftersom ”det var 
för knappt med tid att leverera” (vi överlåter 
åt dig kära läsare att tänka fritt kring detta). 
Det aktuella märket har vi ändå tagit med i 
testet, men med däck vi själva har köpt. Där-
med består testet av de mest relevanta vin-
terdäcken i det övre kvalitetssegmentet. De 
två lågprisdäcken Nankang och Goodride är 
med för att visa vad man kan förvänta sig av 
billiga däck.

Hälsa, miljö och 
vägslitage har stått 
i fokus när era 
svenska städer har 
infört dubbförbud på 
vissa gator. Målet är 
att reducera vägsli-
taget samt ge bättre 
luftkvalitet till följd av 
färre partiklar. 

Samtidigt utvecklas 
nya och lättare typer 
av dubbar och dessa 

HUR mÅNGA DUbbAR äR  DET I DäckET? SÅ HAR VI TESTAT (forts.)

EkoNoMI             5%

ToRR  ASFALT 10%
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bäST I TEST

6 1 4

Nokian Hakkapeliitta 8 190 dubbar
Michelin X-ice North 3 96 dubbar
continental icecontact 2 190 dubbar
Goodyear UltraGrip ice Arctic 130 dubbar
Bridgestone Blizzak Spike 01 130 dubbar
Pirelli ice Zero  130 dubbar
Hankook Winter i*pike 170 dubbar
Goodride Frost Extreme SW606 108 dubbar 

bROmSNING FRÅN 25 TILL 5km/H, mETER –6°c 
n continental icecontact 2  7,94
n Nokian Hakkapeliitta 8  7,97
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  8,99
Nokian Hakkapeliitta R2  9,03
n Hankook Winter i*pike  9,04
Michelin X-ice 3   9,10
n Michelin X-ice North 3  9,19
continental contiVikingcontact 6 9,21
n Bridgestone Blizzak Spike 01  9,31
Goodyear UltraGrip ice 2   9,40
n Pirelli ice Zero   9,44
Bridgestone Blizzak WS80   9,69
Hankook Winter i*cept   9,96
Nankang ice Activa    10,49
Pirelli ice Zero FR    10,62
n Goodride Frost Extreme SW606  11,50

AccELERATION FRÅN 5 TILL 25 km/H, SEk, –6°c 
n Nokian Hakkapeliitta 8  3,87
n Hankook Winter i*pike  4,42
n Pirelli ice Zero   4,51
n continental icecontact 2  4,71
n Bridgestone Blizzak Spike 01  4,91
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  5,31
Nokian Hakkapeliitta R2  5,43
n Michelin X-ice North 3  5,47
Michelin X-ice 3   5,82
continental contiVikingcontact 6 5,91
Goodyear UltraGrip ice 2  6,02
Bridgestone Blizzak WS80  6,08
Hankook Winter i*cept  6,45
Pirelli ice Zero FR   6,80
Nankang ice Activa   6,94
n Goodride Frost Extreme SW606 7,02

På ISUNDERLAG n dUBBdÄcK

SIDOGREpp pÅ SNö, SEk, -–10 °c 
n Nokian Hakkapeliitta 8  26,28
n continental icecontact 2  26,46
n Hankook Winter i*pike  26,67
n Pirelli ice Zero   26,87
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  27,07
n Michelin X-ice North 3  27,24
n Bridgestone Blizzak Spike 01  27,45
Nokian Hakkapeliitta R2  28,04
continental contiVikingcontact 6 28,20
Pirelli ice Zero FR   28,75
Michelin X-ice 3   29,06
Hankook Winter i*cept  29,20
Bridgestone Blizzak WS80  29,22
n Goodride Frost Extreme SW606 29,33
Goodyear UltraGrip ice 2  29,44
Nankang ice Activa   29,47

HANDLING pÅ SNöbANA, VARVTID, –2,5 °c 
n Nokian Hakkapeliitta 8  1.27,20
n continental icecontact 2  1.28,80
n Hankook Winter i*pike  1.28,80
n Michelin X-ice North 3  1.30,00
Nokian Hakkapeliitta R2  1.30,50
Michelin X-ice 3   1.30,70
continental contiVikingcontact 6 1.30,70
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  1.31,20
n Bridgestone Blizzak Spike 01  1.31,50
Goodyear UltraGrip ice 2  1.32,00
Bridgestone Blizzak WS80  1.32,50
n Pirelli ice Zero   1.33,00
Hankook Winter i*cept  1.33,90
Nankang ice Activa   1.33,99
Pirelli ice Zero FR   1.34,60
n Goodride Frost Extreme SW606 1.38,80

bROmSNING FRÅN 30 TILL 5 km/H, mETER, –5°c 
n Nokian Hakkapeliitta 8  9,17
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  9,22
n Hankook Winter i*pike  9,38
n Pirelli ice Zero   9,42
Bridgestone Blizzak WS80  9,53
n continental icecontact 2  9,55
n Michelin X-ice North 3  9,58
n Bridgestone Blizzak Spike 01  9,59
Nokian Hakkapeliitta R2  9,71
Goodyear UltraGrip ice 2  9,93
continental contiVikingcontact 6 10,08
Michelin X-ice 3   10,11
Hankook Winter i*cept  10,15
Pirelli ice Zero FR   10,16
Nankang ice Activa   10,21
n Goodride Frost Extreme SW606 11,11

AccELERATION FR. 5 TILL 30 km/H, mETER, -5°c  
n Nokian Hakkapeliitta 8  3,35
n Hankook Winter i*pike  3,50
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  3,51
n Pirelli ice Zero   3,52
n continental icecontact 2  3,54
n Michelin X-ice North 3  3,58
Nokian Hakkapeliitta R2  3,61
n Bridgestone Blizzak Spike 01  3,64
continental contiVikingcontact 6 3,71
Bridgestone Blizzak WS80  3,73
Goodyear UltraGrip ice 2  3,75
Nankang ice Activa   3,79
Hankook Winter i*cept  3,80
Pirelli ice Zero FR   3,85
Michelin X-ice 3   3,86
n Goodride Frost Extreme SW606 4,22

På SNöUNDERLAG n dUBBdÄcK

HANDLING pÅ ISbANA, VARVTID, –6 °c
Nokian Hakkapeliitta R2  1.19,60
continental contiVikingcontact 6 1.19,80
Bridgestone Blizzak WS80  1.20,70
Michelin X-ice 3   1.21,60
Pirelli ice Zero FR   1.21,70
Hankook Winter i*cept  1.21,80
n Nokian Hakkapeliitta 8  1.22,25
n continental icecontact 2  1.22,35

Nankang ice Activa   1.22,80
Goodyear UltraGrip ice 2  1.23,80
n Hankook Winter i*pike  1.26,40
n Michelin X-ice North 3  1.27,30
n Bridgestone Blizzak Spike 01  1.27,30
n Pirelli ice Zero   1.27,30
n Goodyear UltraGrip ice Arctic  1.30,50
n Goodride Frost Extreme SW606 1.36,00

kan därför monteras 
i ett större antal i 
däcken än den gamla 
typen. Här ser du hur 

många dubbar som 
205/55 R 16-dubb-
däcken i vårt test är 
bestyckade med: 

HUR mÅNGA DUbbAR äR  DET I DäckET? 
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Ge dina strålkastare extra sting
Höst och vinter närmar sig och det 
betyder mörker, dimma och regnrusk. 
För att inte tala om snö. Allt detta är 
en utmaning för våra strålkastare och 
vi vill alla ha bättre och mer ljus. Vi 
har testat att polera strålkastare av 
plast samt att byta till bättre glödlam-
por. Resultatet visar att strålkastargla-
set är av stor betydelse. Poleringen 
av det gav en avgörande effekt.

NäR DET GäLLER strålkastarna, och då fram-
för allt halvljuset handlar det hela tiden om 
en balansgång mellan att inte blända mö-
tande men ändå lysa upp så mycket som 
möjligt av vägbanan. 

Det har aldrig tidigare funnits ett så brett 
utbud av strålkastare med så många olika 
tekniker. Halogen-glödlampan hänger med 
än idag, men den har fått allt tuffare kon-
kurrens från xenon-lampor och lysande 
dioder. I det här testet koncentrerar vi oss 
på halogen och xenon. 

Vi valde att fotografera ljusbilden med 
vanliga 60/55 watts H4 glödlampor och 
en H4-lampa med xenongas i lampan. Den 
senare gav ett betydligt bättre ljusutbyte, 
vilket också syns på bilderna som är exakt 
likadant exponerade och obehandlade. 

När vi släckte en av strålkastarna och 

mätte ljuset i mitten, längst till höger, där 
det asymmetriska ljuset lyser upp mest, och 
till vänster, kunde vi notera att det skiljer 
en del i ljusmängd och i ljusbild. Xenon-
lampan gav 50 procent mer ljus till vänster 
och 35 procent mer i mitten och till höger. 
Mätningarna gjordes med lux-mätare som 
mäter en given punkt.

Vi noterade också att halvljusbilden inte 
blev korrekt med den lampan. Det kan bero 
på att sockeln var lite felaktig, eller på att 
vi monterat fel på något sätt, men det visar 
ändå hur viktigt det är att kolla ljusbilden 
efter ett glödlampsbyte. 

Det här med ökad bländningsrisk är ett 
problem som blivit större i och med att allt 
fler tillverkare väljer strålkastare med plastma-
terial i stället för glas framför glödlamporna. 

Strålkastare med riktiga högspännings 
xenon-lampor är känsliga för det här då de 
lätt kan blända mötande om inte ljusbilden 
är den rätta. De här glödlamporna är inte 
samma som den testade Xenonmax.

VI VALDE ATT ge oss på en Volvo V70 med 
xenon-strålkastare från 2006. Strålkastarna 
var både repiga och matta så det såg gan-
ska hopplöst ut, men efter en timmes arbete 
med Turtles rengöringssats kunde vi mäta 
upp en skillnad på hela 45 procent i hela 
ljusbilden och dessutom en minskning av 
ljusmängden med 22 procent en bit ovanför 
kanten för avbländning.

Mer ljus och mindre bländningsrisk med 
andra ord så den timmens arbete var väl in-
vesterad tid. stefaN NilssoN

SÅ GjORDE VI

jämFöRELSERNA:

• De två H4-glödlam-
porna monterades 
i en ny strålkastare 
och bilen kördes på 
tomgång hela tiden. 
• Fotograferingen 
gjordes med exakt 
samma exponering 
från exakt samma 
plats.
• Strålkastarren-
göringen gjordes 
på samma sätt när 
det gäller fotografe-
ringen, så bilderna är 
direkt jämförbara.
• Vi mätte också lju-
set på givna punkter 
med en lux-mätare.

kORTFAkTA

Ljusutbytet från original-
lampan är samlat men 
kunde vara bättre.

Repiga och oxiderade strålkastare är ett problem idag då allt fler strålkastare görs i plast. Vi 
förlorar ljusmängd och får en suddigare ljusbild.Opolerad

Original

polerad
I Turtles sats ingår en uppsättning slipkuddar för svårt 
slitna plastytor. När vi jobbat med dem också kunde 
vi mäta upp ytterligare 11 procent mer ljus.

Efter poleringen blir strålkastarens plast märkbart klarare och ljuset blir både bättre samlat och 
når längre.

Turtles Headlight 
restorer kit gjorde 
underverk med 
våra Volvo-strålkas-
tare från 2006.

Xenonmax 
från Ring gav 
ett bättre ljus-
utbyte än den 
vanliga H4-
lampan. Lux-
mätaren gav 
en skillnad på 
mellan 35 och 
50 procent.

Ring Xenonmax gav en något annorlunda 
ljusbild med mer ljus. Den felaktiga ljusbilden 
som syns på bilden kan bero på problem med 
sockeln och det löses lätt genom en justering.



Snabbt, enkelt och effektivt slirskydd!

... tar dig hem!

Med AutoSock i bilen minimerar du risken att bli 
stående vid akuta situationer och plötslig halka.

Finns till personbilar, husbilar, SUV, lätta och tunga lastbilar.

För info om närmaste återförsäljare,
gå in på www.autosock.nu

eller ring oss på 031-86 35 35

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

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

www.monroe.com
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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

Nu är det husbilsliv som 
gäller för allt fler svenskar. 
att det är en bransch på 
uppgång märktes tydligt un-
der elmia Husvagn Husbil i 
Jönköping, där bransch och 
brukare träffades under fem 
intensiva dagar.

en färsk branschundersökning visar 
att antalet nybilsregistrerade hus-
bilar hittills under året stigit med 
närmare 35 procent, jämfört med 

förra året. Husbilsförsäljningens tidigare 
toppnotering är från 2011. Då såldes 3 177 
husbilar mellan januari och augusti. Mot-
svarande siffra för i år är 4 509 husbilar.

Dessutom har husvagnsförsäljningen, 
som under flera år haft en vikande trend, 
vänt uppåt.

 – Det finns flera orsaker till uppgången. 
En stark svensk ekonomi med låga räntor 
är förstås bidragande faktorer. Vi ser också 
att svenskarna är beredda att investera i sin 
fritid, och allt fler upptäcker fördelarna 
med camping, säger mässansvarige Jörgen 
Nyström.

Undersökningen bygger på information 
från återförsäljare som svarar för 80 procent 
av den svenska försäljningen.

Dessutom har kundunderlaget breddats, 
enligt återförsäljarna. Det går inte längre 
att generellt peka ut typiska husvagnsägare 
eller husbilsåkare.

SVERIGES cAmpINGpLATSER verkar också 
gå mot ytterligare en rekordsäsong. Den 
årliga beläggningsundersökning som SCR 
Svensk Camping genomför bland sina 
medlemmar pekar mot en högre belägg-
ning 2016 än under rekordåret 2015, då 
man hade 15,5 miljoner gästnätter.

– Hos mer än hälften av de tillfrågade 
campingplatserna är det husbilsboendet 

Campingmarknaden förändras – nu är husbilarna är ikapp och förbi 

jULAFTON FöR cAmpINGVäNNER. De största husbilarna på Elmiamässan lockade som vanligt många att kolla lyxen. Och förstås     drömma sig bort en stund ...

TRIVSEL. Husvagnsägarna Paula Johansson och Juha Mäyränen blev mer 
än förtjusta i Kabe-köken.

pOpULäR HOj.   Elcykeln har kommit för att stanna.HITTA RäTT! Ledkryssen med fjäll-
känsla fanns hos Polar.
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som ökar mest, säger vd Lars Isacsson.
Det märktes i mässhallarna att nya ka-

tegorier av campare hittat till Jönköping. 
Även om ”plus 50” dominerade, så fanns 
det många 80-talister som nyfiket kikade 
runt.

ERIk LARSSON FRÅN Stockholm är på jakt 
efter sin första husbil. En som står pall för 
bister svensk vinterkyla.

– Jag är skidåkare och har under många 
år planerat att bli mer mobil under skid-
turerna i både svenska fjäll och nere i 
Alperna.

Erik, som snart fyller 30, letar efter en 
kompakt och smidig variant, som lätt går 
att ställa på en vanlig p-plats. Han har just 
kollat in en halvintegrerad Hymer Van S 
500, inte längre än 5,65 meter.

– Perfekt att ratta även under cykel- och 
klättringsveckorna ute i Europa.

Tidigare ägde han en rostig Folkabuss, 
där surfbrädan surrades fast på taket. Och 
under mässdagarna bor han i en Polar hus-
vagn, modell 70-tal som en kompis pappa 
lånat ut.

– En vagn med klar kultkänsla, säger han 
med ett brett leende.

DE kORTARE VARIANTERNA blir allt populä-
rare, konstaterar Fredrik Uhlin på Hymer 
Group.

– Vi märker en klart större efterfrågan 
på våra modeller under sex meter. Det 
handlar om det smidiga i att kunna parkera 
mitt inne i stadskärnorna och att det blir 
billigare på färjorna.

En ”kortis” med klart attraktivt pris är 
Sunlight. Dethleffs lågprismärke är strax 
under sex meter lång och lockar med god 
standard för fyra personer. Prislappen ham-
nar på knappa 500 000 kronor. I samma 
storlek och prisklass ligger Carado T-135, 
med fransk bädd. Märket marknadsförs av 
Hymer.
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Campingmarknaden förändras – nu är husbilarna är ikapp och förbi 

jULAFTON FöR cAmpINGVäNNER. De största husbilarna på Elmiamässan lockade som vanligt många att kolla lyxen. Och förstås     drömma sig bort en stund ...

pOpULäR HOj.   Elcykeln har kommit för att stanna. SäLjARFRöjD. – Kort och smidigt blir allt mer populärt, menar Fredrik Uhlin 
på Hymer Group.
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öVERVINTRARE. Ann och Leif Bergström reser 
med husbil till Spanien.

NOSTALGI. Kul på campingen med kultvagn 
från Knaus.

cAmpING. – Husbils-
boendet ökar på 
campingplatserna, 
säger SCR:s vd Lars 
Isacsson.

HUSbILSLYX. Har du drygt fyra miljoner kronor över så kan du alltid köpa en Morelo Empire Liner. Finns i tre versioner.

mERSmAk. Köken blir allt mer designade. Men smakar 
det så kostar det!

pLÅTIS. Husbilen Vantourer har premiär i Sverige, och byggs i 
KnausTabberts fabrik.

VEGE Motorer Norden AB | Florettgatan 39 | SE-254 67 Helsingborg | 042-16 42 45 | www.vege.se          VEGE ~ RECYCLING FOR THE WORLD SINCE 1936

Namnlöst-6   1 2013-01-22   15.58

En kul nyhet är Adria Compact Slideout, 
som tilldelats ”European Innovation Award” 
för lösningen med ett utskjutbart bakparti 
med långbäddar. Åter ett exempel på att det 
kompakta blivit hett och eftertraktat.

Liksom förra årets mässa så hade även 
”plåtisarna” ett givet utrymme och intresse. 
En husbil som mer kan liknas vid en van 
eller lätt lastbil med skjutdörrar på sidan. 
Lätt att parkera och smidig att köra.

I EUROpA äR pLÅTbILARNA en storsäljare, 
och under de tre senaste åren har den fått 
ett starkt fäste på den svenska marknaden.

Paula Johansson och Juha Mäyränen från 
Borås föredrar husvagn. De är imponerade 

över Kabes placering av köksdelen i en av 
Royal-vagnarna.

Kabe visade upp fem husvagnsserier – 
Classic, Ädelsten, Royal, Hacienda och 
Imperial – med hela 60 olika modeller, 
där planlösningen med köket i fronten på 
Royal och Imperial fick många gillanden.

– För oss är det viktigt att ha ett vettigt 
utrymme att laga mat på, och placeringen 
av köket längst fram är riktigt smart, menar 
de båda.

Sedan är det väl så att Juha är den som 
mer kollar tekniska detaljer och vikt, med-
an Paula synar design och planlösning.

– Lite förutsägbart kanske, skrattar Paula.
Själva har de en Polar 560, som är en 

trogen följeslagare under resorna ner till 
Italien, dit även barnen med familjer kom-
mer.

– För oss är mässan ett sätt att hämta in-
spiration och naturligtvis bli lite köpsugna, 
konstaterar Juha. För visst är det roligt att 
spana på allt det nya som kommer.

Polars utställda husvagnar lockar allra 
mest.

– Så i eftermiddag blir det en rejäl runda 
i deras monter för att kolla nyheterna. 

ÅRETS mäSSA VAR förlängd med en dag, 
och trycket var stort redan vid öppnings-
dags på onsdagen, med långa köer till en-
trégrindarna.
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VILA. Sovdelen i Morelos flaggskepp Em-
pire Liner.

cAmpING. Tält och andra tillbehör fick stort 
utrymme.

FANTASTIcO. Två italienare och två tids-
epoker.

Timmervägen 11, 917 32  DOROTEA • Telefon: 0942 - 512 90 • www.skarosser.se
Namnlöst-3.indd   1 2016-02-05   09.55

  Vattentät och köldtålig.
  Samlar smuts och fukt.
  Lätt att lyfta ut och tömma.
  Tillverkad i Sverige.

Alla väders bilmatta

Säljs där biltillbehör finns. För mer info: www.rensi.se eller www.mekonomen.se
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Namnlöst-4   1 2015-09-18   11.49

Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30

Och visst är det fortfarande så att det är 
lyx och flärd som drar flertalet besökare. 
De vräkiga flaggskeppen, både när det 
gäller vagnar och bilar, lockade många att 
nogsamt inspektera interiörerna.

Lädersoffor, kromade kök, ädelträ, vrä-
kiga sängar, platt-teve och avancerade 
värmesystem skapade köer emellanåt. 
Prislapparna på miljonbelopp verkade inte 
avskräcka, utan såg snarare ut att öka att-
raktionskraften.

En av lyxhöjdarna är husbilsmärket Mo-
relo med serien Empire Liner. Den finns i 
tre versioner, där den största väger 15 ton 
och går loss på drygt 4,6 miljoner. Här 
finns gaselverk, doftande skinnklädsel, stil-
enlig espressomaskin och en klimatanlägg-
ning som ser till att inomhustemperaturen 
är högst behaglig, oavsett ökenhetta eller 
midvinterkyla.

DET äR FULL FART ute på mässcampingen 
också, där mer än 10 000 personer bor 
under veckan. Här träffar jag Ann och Leif 
Bergström från Stockholm, som rullat hit 
med sin nya Kabe 780 Crossover.

– En kanonbil, men elsystemet är på tok 
för avancerat för mig. Man behöver ju vara 
tekniker för att kunna förstå, säger Leif 
med en suck.

De har sedan början av 80-talet vinter-
campat med husvagn i Sälenfjällen, men 
bestämde sig för tio år sedan att växla över 
till husbil.

– Det var när vi slutade vintercampa och 
köpte lägenhet i norska Trysil, som vi bör-
jade fundera på en husbil.

De två senaste åren har Ann och Leif 
övervintrat i Spanien och Portugal.

– Vi tog till och med färjan från Huelva 
över till Las Palmas på Gran Canaria i vint-
ras, för att sedan fricampa i två månader.
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SBM Väghjälp - 
Hos SBM kan du känna dig trygg på  
vägen oavsett vilket fordon du kör. 

Hjälpen är alltid bara ett samtal bort.

Bil | MC | Husbil | NYHET Person  

®

®

Tryggt och enkelt!

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

sbmforsakring.se/vägassistans

Kommande vinterhalvår blir det en ny 
sväng till Kanarieöarna.

Under mässdagarna är det nya prylar 
som gäller för paret – och att träffa både 
gamla och nya vänner förstås.

SVEN-ERIk bORRING och Inger Karlsson 
kommer från Mjölby och har valt att stå 
med husbilen på parkeringen utanför mäss-
hallarna. Bästa spanarläget, enligt de båda.

– Vi gick från båt till husbil vid millen-
nieskiftet, och har sedan dess kuskat runt i 
Europa en hel del, berättar Inger.

Men under de senaste åren har de haft 
fokus på Sverige, med Öland, Österlen och 
Bohuskusten som absoluta favoriter.

De föredrar ställplatser. Organiserad 
camping passar inte in i det fria husbilslivet.

– Elmia är ett utmärkt tillfälle att bli 
inspirerad till nya resor och äventyr. Och 
kanske även en ny husbil.

CeNNetH sParby

FOTNOT: Elmia Husvagn Husbil 2016 lockade 

36 517 besökare. Nästa mässa är 6-10 septem-

ber 2017.
kOmpAkT. Adria har fått pris för sin smidiga ”slide-out”-modell.
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HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

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
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Det har hunnit gå 20 år sedan den 
flexibla familjebilen Renault Scenic 
introducerades. Den fjärde generatio-
nen kommer till Sverige efter årsskif-
tet, då som Grand Scenic i sjusitsigt 
utförande.

DEN EUROpEISkA bilmarknaden såg väldigt 
annorlunda ut för 20 år sedan, så det var 
inte konstigt att Renault Scenic gjorde ett 
stort intryck bland alla konventionella bilar. 
Det här var en praktisk, något högbyggd bil 
som direkt vände sig till barnfamiljer. Suc-
cén lät inte vänta på sig och över tre mo-
dellgenerationer har närmare fem miljoner 
exemplar sålts.

Vrid fram klockan till nutid och bilutbu-
det ser helt annorlunda ut. Nu är små suvar 
och crossovers i ropet, men det finns fortfa-
rande en efterfrågan av kompakta MPV:er. 
Renault har gjort ett rejält omtag på Sce-
nic-familjen och har anpassat den efter da-
gens önskemål.

Jämfört med sin företrädare är nykom-

lingen bredare och lägre. Stora hjul – 20 
tum med 195/55-däck över hela program-
met – ger ett speciellt intryck. Designen 
påminner en hel del om stora Espace, en 
modell som för övrigt byggs vid samma 
produktionslina.

Till Sverige kommer enbart Grand Sce-
nic med tre sätesrader som möjliggör upp 
till sju personer i kupén. De två platserna 
längst bak är dock enbart för barn. Sätes-
fällningen manövreras enkelt och bekvämt 
med en panel i bagageutrymmet. I normal-
läget, det vill säga med fem platser, är Grand 
Scenic som en rymlig och lättanvänd kombi 
med en lastvolym på 596 liter.

INTERIöREN äR TREVLIG med bekväma sto-
lar. Det är gott om förvaringsutrymmen på 
genomtänkta platser. Instrumenteringen är 
lättöverskådlig och på mittkonsolen samsas 
en pekskärm med ett fåtal knappar och reg-
lage för viktiga funktioner som klimatan-
läggningen.

Utrustningen är omfattande redan i 

grundutförandet Zen som har autobroms, 
parkeringssensorer, skyltläsning och auto-
matisk klimatanläggning med två zoner. 

Det svenska motorutbudet består av en 
bensinmotor på 130 hk samt två dieslar på 
110 respektive 160 hk. Den sistnämnda ger 
Grand Scenic mer än tillräckliga prestanda.

UNDER pROVköRNINGEN på bitvis dålig as-
falt ställer vi oss något frågande till valet 
av 20-tumshjul. Renault menar att däck-
ets profil är lika hög som på företrädarens 
17-tummare, men nog hade vi förväntat oss 
aningen bättre komfort. Den förseriebil som 
vi fick tillfälle att köra drogs också med lite 
vindbrus kring sidofönsterna fram.

Renault Grand Scenic är ett intressant 
alternativ till en traditionell kombi och i 
jämförelse med en crossover är bilen betyd-
ligt mer användarvänlig och rymlig. Med 
en ungefärlig prislapp från cirka 230 000 
kronor ger bilen ovanligt mycket valuta för 
pengarna.

gustaV lilJeberg

Mångsidig och prisvärd

Praktiskt bord.

FLEXIbEL. Nya Renault Scenic är en trevlig och, framför allt, praktisk bekantskap, inte minst om man har mer än tre barn att skjutsa.   FOTO: RENAUlT

RENAULT GRAND 

ScENIc dci 160

Pris: Ej fastställt 
(TcE 130 från cirka 
230 000 kr, dci 110 
från cirka 260 000 
kr).
Motor: diesel, 4 cyl, 
turbo, 1 600  cm3.
effekt: 118 kW/160 
hk vid 
4 000 
varv/min.
Pre-

standa:  Toppfart 200 
km/h, 0–100 km/h: 
10,7 sek.
Max vridmoment: 

380 Nm vid 1 750 
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
463,4/186,6/165,5/
280,4 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 660/718/1 850 kg.
garantier: Nybil 5 
år/10 000 mil alt. 
2 år/obegränsad 
körsträcka. Vagn-
skada 3 år. lack 3 år. 
Rostskydd 12 år. Väg-
assistans förlängs vid 
märkesservice.
förbrukning blandad 

körning: 

4,7 l/100 km.
Co2-utsläpp: 122 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Pris
Utrustning 
Flexibilitet 

Vindbrus      

kORTFAkTA



H1

H4

H7

GE Lighting

Megalight Ultra +120
För maximal prestande i standard strålkastare   

Opp till +120% extra 
ljus på vägen

100% Xenongas

 DJURLE INDUSTRI AB  FAX: 0470-380 90  E-POST: ANDERS@DIAB.SE  TEL: 0470-380 50

 Eliminerar oxiderande poler  Högt kontakttryck 
 Minimerar krypströmmar  Väl dimensionerad anslutning till jord 
 Minimerar spänningsfall  Patenterad design för enkel in- och urkoppling

Har du problem med din 13- eller 7-poliga elkontakt? DIAB P12 är 

lösningen med en robust och tät konstruktion som ger en bekymmersfri 

användning år efter år. Hela 12 stift ger dig stora valmöjligheter, t ex 

backstrålkastare eller backkamera för hög säkerhet. Med DIAB P12 

kan du fokusera på ditt husvagnsliv och alltid hålla kontakten.

MADE IN 

SWEDEN

PAT PEND
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Kia har etablerat sig som ett av de 
största märkena i Sverige. Med Op-
tima Sportswagon väntas försäljning-
en öka ytterligare, särskilt nästa år 
då den kommer som högintressant 
laddhybrid.

VäNTAN HAR VARIT LÅNG för Kias svenska 
återförsäljare, men till slut finns en fullstor 
kombi i programmet. Tillskottet model-
len bidrar med lär föra upp märket på en 
tredjeplats i försäljningstoppen, efter Volvo 
och Volkswagen. Trots ett drag kring Kia är 
Optima Sportswagon inte någon självklar 
succé. Den här delen av marknaden domi-
neras av företagsförsäljningen som är ganska 
konservativ. Kias vassaste vapen i den kam-
pen – en Optima Sportswagon laddhybrid 
– dyker upp nästa år, och då får konkurren-
terna möta en betydligt starkare utmanare.

Storleksmässigt ligger den nya Kia-kom-
bin ganska nära Volvo V90. Kupén är både 

rymlig och bekväm, men den provade bi-
lens panoramatak inkräktar på takhöjden 
bak. Designen är åt det sportigare hållet 
vilket gör att form fått gå före maximal last-
kapacitet. Bagageutrymmet mäter 552 liter 
och det som förloras i storlek vinns tillbaka 
i form av smidiga lösningar för lastförank-
ring och flexibilitet. Baksätet är fäll- och 
delbart 40/20/40 och under lastgolvet finns 
ett särskilt utrymme att förvara insynsskyd-
det. Med sätet helt fällt växer lastvolymen 
till 1 686 liter.

Tre motorer erbjuds inledningsvis. Den 
väntade storsäljaren är en 1,7-liters turbo-
diesel på 141 hk och 340 Nm. Som kom-
plement finns två 2-liters bensinmotorer – 
med eller utan turbo. Generalagenten satsar 
i första hand på 7-växlade dubbelkopplings-
lådor då det manuella alternativet inte går 
att få med autobroms. Allhjulsdrivning er-
bjuds inte på Optima Sportswagon. Motor-
programmet är i dagsläget modellens kanske 

svagaste punkt, särskilt om man jämför med 
suven Sportage som har en större bredd.

På landsvägen avslöjar sig Optima Sport-
swagon som en komfortabel milslukare. 
Ljudnivån är låg och motorn arbetar fint på 
låga varv i motorvägsfart. Chassit är väl av-
stämt även på mindre vägar, det här är en bil 
som passar mångas behov.

kIA INLEDER FöRSäLjNINGEN med kampanj-
priser viket innebär att 2-liters bensin i Kom-
fort-utförande kostar från 279 900 kronor. 
Diesel med motsvarande utrustning kostar 
initialt 292 900 kronor, men här finns möjlig-
heten att välja till GT-Line för 39 000 kronor.

Som tidigare nämnts blir laddhybriden 
den kanske mest intressanta varianten. Med 
en väntad prislapp kring 380 000 kronor, 
exklusive eventuell statlig premie, lär Op-
tima Sportswagon då kunna få fullt genom-
slag på den svenska marknaden.

gustaV lilJeberg

ny kombimodell ger Kia mer fart
äNTLIGEN! Kia har länge saknat en fullstor kombi, i synnerhet på den svenska marknaden. Nästa år dyker Optima dessutom upp som laddhybrid.  

kIA OpTImA SpORTS-

wAGON 1,7 cRDI  

kOmFORT

Pris: 292 900 kr. 
(Från 279 900 kr.)
Motor:  
diesel, 4 
cyl, turbo, 
1 685 
cm3.
effekt: 104 kW/141 
hk vid 4 000 varv/
min.
Prestanda: Toppfart 
203 km/h, 0–100 
km/h: 11,1 sek.
Max vridmoment: 

555 Nm vid 2 500–
5 100 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
485,5/186/147/
280,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 695/455/1 500 kg.
garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil (obe-
gränsad körsträcka 3 
år). Vagnskada 3 år. 
Vägassistans 3 år. 
lack 5 år/15 000 mil. 
Rostskydd 12 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,6 l/100 km.
Co2-utsläpp: 120 g 
cO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Garantier
Utrustning 

Autobroms 

ej med ma-

               nuell låda

               Låg släp-  

               vagnsvikt  

               med dubbel-

               kopplings-

               låda

kORTFAkTA
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Kom in till någon av våra 90 bilverkstäder så får du hjälp med vinterdäcken.  
Vi kollar dem och skiftar däck åt dig. Behöver du nya vinterdäck så har vi rubb  
och stubb med eller utan dubb. Närmaste bilverkstad och hela vårt sortiment  
av både fälgar och däck hittar du på vår hemsida okq8.se. Välkommen.

  Köp dina
 vinterdäck 
hos oss

Kör säkert med  
nya vinterdäck.  
Varje dag.
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Ett 30-tal personer deltog i MHF-
Ungdoms kombinerade kongress och 
sommarläger i Tylösand helgen 27-28 
augusti. Oscar Gustafsson valdes till 
ny förbundsordförande. 

– Jag hoppas att vi kan vända skep-
pet och få fler medlemmar, säger han. 

mHF-UNGDOmS kONGRESS och sommarlä-
ger hölls på campingen First Camp Tylösand 
utanför Halmstad. Kongressförhandlingar-
na varvades med femkamp. På kongressen 
fanns 21 ombud.

Ulrik Larsson tackade för sig och slutade 
som förbundsordförande efter tio år. Philip 
Knutsson lämnade också styrelsen. Oscar 
Gustafsson valdes till ny ordförande. Emma 
Svensson omvaldes som ledamot.

– Tack för förtroendet jag har haft i tio 
år, sa Ulrik.

– Jag har stora skor att fylla efter Ulrik, 
konstaterade Oscar.

Roger Bäckgren och Urban Claesson på 
MHF-Ungdom Partille ville rikta ett sär-
skilt tack till Ulrik Larsson och överläm-
nade en klubbjacka.

– Ulrik har gjort ett fantastiskt jobb ge-
nom åren, säger Urban Claesson.

OScAR GUSTAFSSON må vara ny som ord-
förande, men han är erfaren i MHF-Ung-
dom-sammanhang. Han har suttit i för-
bundsstyrelsen sedan 2004.

– Nervöst, fast spännande, säger Oscar 
om det nya uppdraget.

Som ordförande i MHF-Ungdom hop-
pas han att organisationen kan vända den 
negativa utvecklingen både när det gäller 
medlemstal och ekonomi.

oscar valdes till ny ordförande
– Jag vill försöka i alla fall.

mEDLEm I mHF-UNGDOm blev Oscar när han 
var tolv år.

– Min far var engagerad i MHF-Ung-
dom.

Oscar Gustafsson är 36 år och bor i Eskil-
stuna. Han jobbar som elektriker. Speedway 
och bilar är två stora intressen. 

En betydelsefull del i Oscars engagemang 
är kampen mot rattfylleriet.

– Den frågan är viktig för mig. Och så 
är det roligt med den fina gemenskapen i 
MHF-Ungdom.

kONGRESSVERkSAmHETEN blandades med 
femkamp. De sex lagen utmanade varandra i 
tipspromenad med trafikfrågor, strandboccia, 
ringkastning, kubb och brännboll. På lörda-
gen gjordes en utflykt där deltagarna fick 
testa zipline (linbana) och rodel.

Fanny Norrby, Norra Gotlands MHF, var 
nöjd med helgen.

– Mysigt med lägerstuket och många ak-
tiviteter. Man sitter ju aldrig still, det är kul, 
säger hon.

Urban Claesson, MHF-Ungdom Partille:
– Jättebra att vi får träffas och utbyta er-

farenheter. Kongressen hade gärna fått bara 
vara en dag, så att det inte upptar hela hel-
gen.
Vad tar du med dig härifrån?

– Jag känner inte den nya ordföranden, 
men det bådar gott att han är motorintres-
serad, avslutar Urban Claesson.

Mari HagluNd
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Kim Fagerholm har anställts som för-
bundskanslist på MHF-Ungdom. 

– Jag kan hjälpa till med frågor 
som rör klubbar och medlemmar, 
säger hon. 

kIm FAGERHOLm äR 34 år och bor i Stock-
holm med sambo och katten Wåfflan. Hon 
har tidigare jobbat som utredare på a-kassa 
och fackförbund. Kim är ekonom, turist-

Kim – ny profil på MHF-kansliet
vetare och konstvetare från studier vid Sö-
dertörns högskola. Hon har även studerat 
internationell marknadsföring i Storbritan-
nien. 
Vad har du för bakgrund i MHf-ungdom? 

– Jag har varit med och jobbat på MHF-
Ungdom-turnéer. När jag var 15 år var jag 
med för första gången och jobbade där flera 
somrar. Vi reste runt i Sverige. Det var roligt, 
säger Kim. 

– Så man kan säga att jag är skolad i or-
ganisationen. 
Hur kommer det sig att du är engagerad 

i MHf-ungdom? 

– Det är en viktig samhällsfråga att jobba 
mot rattfylleriet. Kul att jobba i en organi-
sation som har ett viktigt syfte, säger Kim. 

Har du några frågor till Kim? Du når hen-
ne på e-post kim@mhf-ungdom.se eller på 
telefon 070-73 79 759.  Mari HagluNd

kUL kAmp. 
Lagen utma-

nade varandra 
i femkamp. 

Brännboll var 
den avslutan-

de grenen. 

FYRA FEmTEDELAR. Oscar Gustafsson, Sven-Olof Petersson, Veronica An-
dersson och Emma Svensson ingår i den nya styrelsen. Ebba Persson 
fattas på bilden. 

bRA jObbAT! Nya ordföranden Oscar Gustafsson tacka-
de avgående Ulrik Larsson för hans insatser under tio 
år som ordförande.

Kim Fagerholm job-
bar nu halvtid hos 
MHF-Ungdom.



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

Ska du ut på bilresa eller är i färd att köpa 
eller sälja en bil? Gör en Bilkontroll innan! 
Inom 20 minuter får du besked om bilen 
fungerar som den ska. Resultatet är endast 
rådgivande och rapporteras inte till 
Transportstyrelsen. 

Åk till närmaste station och säg till på 
stationen så gör de kontrollen. 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. 
Läs mer på www.bilprovningen.se/stationer.
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LöS kRySSET oCH VINN!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 14/11, 2016. Märk kuvertet ”Krysset 7/16”.

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

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

c Postadress................................................................................................................................................
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SäLjES

RENAULT R12 kOmbI -78. 
Veteranbil, välutrustad, i 
gott skick. Uppställd se-
dan hösten 2011. E-post: 
lars.asker@telia.com
Tel: 070–585 23 10

VOLVO S80 T6 -99. 15 700 
mil, som ny.
Pris: 30 000 kr.
Tel: 0709–40 14 91

VOLVO VIkING -55. Två st 
oljepumpar i motorn, 1 
st lamellskiva nytt. Bilens 

motor har gått 6 000 mil, 
det är en militärmotor. 
Bilen går bra.
Pris: 70 000 kr.
Tel: 0725–13 54 90

INSTRUkTIONSbOk 
DODGE bROTHERS AUTO-

mObILER 1926. illustrerad, 
svensk text. Pris: 350 kr.
Tel: 0141–403 18

RONSON TäNDARE. Pris: 
400 kr.
Tel: 070–677 23 33

FAUNA – den stora boken 
om de vilda djurens liv. 6 
band. Pris: 150 kr.
Tel: 0707–73 27 91

TORGET: RADANNONSER

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

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 14 november. 

 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 
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1c. Så här står det i 3 kapitlet i Trafikförordningen:
”i dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus använ-

das i stället för halvljus. Sådant ljus som avses i första 
stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samti-
digt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under 
dagsljus…”

”Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap 
klass i, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass 
i får i stället för halvljus användas annat ljus som är 
tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på 
fordonet. detta gäller dock inte vid färd under mörker, i 
gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena 
eller andra omständigheter föranleder att halvljuset be-
höver vara tänt.”
2b. Så här står det i 2 kapitlet i Transportstyrelsens fö-
reskrifter:

”cykel ska vid färd i mörker ha lykta baktill som kan 
visa rött ljus bakåt (baklykta) och tydligt kunna ses på ett 
avstånd av 300 meter. cykel ska vid färd i mörker även ha

1. strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus 
framåt av sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan 
föras på betryggande sätt, eller

2. lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt 
och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.

Baklykta på cykel får avge blinkande ljus om blinkfrek-
vensen är minst 200 blinkningar/minut.

Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt 
kunna bländas av.”
3A. du måste alltid blända av när du möter ett fordon, även 
rälsburna fordon som tåg och spårvagn. likaså om du mö-
ter ett fartyg som färdas på ett vattendrag längs vägen.

det kostar 1 000 kronor i böter om du anses ha blän-
dat ett motordrivet fordon, inklusive moped klass ii, 500 
kronor om du bländar en cyklist.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

c Grattis till fem nya krys-

setvinnare! Två bingolotter 

vardera är vinsten. lycka till!

  Armas Lummi,

  Alingsås

    Bangt & Jane Carfors,

    Nyköping

    Björn Haraldson,

    Hälleforsnäs

Daisy Sjölin,

Varberg

Gunnar Svenson,

Linköping

mEDLEmSFöRmÅN: ANNONSERA

VINNARE kRySSET NR 6
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Motorföraren i backspegeln
Hösten 1982 introducerades en 
rad viktiga bilnyheter och flera 
av dem samlades i Motorföraren 
nummer 17. En annan intressant 
nyhet var den nya metoden för 
skadereparationer som Volvo och 
ett antal andra aktörer investerat 
miljonbelopp i.

text: gustaV lilJeberg

Omslag
Uppställningen Audi 100, Citroën 
BX, Ford Sierra och Opel Corsa 
prydde Motorföraren nr 17/1982. På 
sätt och vis var varje modell en mil-
stolpe för respektive märke, inte minst 
då de alla var mycket moderna.

Mest fartfylld, åtminstone på bild, 
var Ford Sierra. Det här var ersättaren 
till Taunus/Cortina-serien som sedan 
1962 sålts i över tio miljoner exem-
plar. Sierra var därmed en oerhört 
viktig modell och Ford hade totalt sett 
satsat 1,2 miljarder dollar (i dåtidens 
penningvärde) i allt från produktut-
veckling till robotar för mer automa-
tiserad produktion.

Bilen var ny från grunden, det enda 
som kändes igen sedan tidigare var 
motorerna. Ford hade dessutom valt 
att behålla bakhjulsdrivningen, trots 
att drivning fram blev allt populärare. 
Det viskades redan vid premiären om 
en fyrhjulsdriven version, något som 
kom att infrias några år senare. 

Det hade bara funnits tillfälle för 
en kortare provkörning men bilen 
kändes mycket välbalanserad och var 
lättkörd. 

Nyligen hade Volvo presenterat ett 
nytt system för billackering. Miljö-
kraven på 1970-talet hade tvingat 
fram nya färger och lackmetoder 
som Volvo, och andra tillverkare för 
den delen, var inte färdiga med. De 
fel som uppstod på nya bilar rätta-
des inte till på ett bra sätt, och där-
för hade en ny metod arbetats fram. 
Problematiken gällde givetvis även 
skadereparationer som var en allt mer 
kostsam post för försäkringsbolagen.

Volvos projekt var omfattande och 
gick in på områden som arbetsmiljö 
och teknisk utrustning. Det ledde i sin 
tur till en rad tunga samarbetspartners, 
bland andra kan nämnas Motorhälsan, 
Metall, Svenska målarförbundet och 

Arbetarskyddsstyrelsen.
”Allt arbete med skadelackering-

en – rengöring, slipning, grundning, 
spackling, lackering och torkning 
sker i en box på cirka 35 kvm ytstor-
lek. På Värmlands Motor i Karlstad 
sparade enbart detta 320 kvm plus 
utrymmet för torkugnarna. Ändå 
klarar man i 35 kvm-boxarna över 
1 000 lackeringsarbeten per år.”

Boxarna var försedda med en 
fjärrstyrd billyft för rätt arbetsställ-
ning och hypereffektiv ventilation. 
Det mest intressanta var i samman-
hanget var dock användningen av 
ny teknik: ”IR-bågen i boxen som 
sänder ut de infraröda strålarna tor-
kar och härdar de olika lackskikten 
på femtedelen av den tid man hit-
tills måst använda. Detta gäller den så 
kallade medelskadan på 2,6 kvm.”

Några prissänkningar på skade- och 
lackarbetet var inte att vänta, snarare 
såg Volvo möjligheten att hindra en 
fortsatt kostnadsstegring: ”De satsade 
11 miljonerna i utvecklandet av In-
fraPaint billackeringssystem kan bli en 
mycket lönsam innovation för Volvo.”

Audi hade precis börjat sin resa 
mot ett starkt varumärke, men am-
bitionerna gick inte Motorföraren 
förbi: ”Nya Audi 100 är det senas-
te steget i den välkände Ingolstadt-
fabrikens ansträngningar att skapa 
en prestigebil i övre mellanklassen, 
en bil som skall konkurrera med 
Mercedes, BMW, Ford Granada, 
Volvo och Saab etc.”

Det saknades inte påbrå i den syd-
tyska staden, för det ”var hos Audi 
man en gång byggde Horsch, från 
Ingolstadt kom också världens första 
framhjulsdrivna småbil, DKW, för 50 
år sedan. Där byggde Felix Wankel 

sin rotationsmotor som presenterades 
i den avancerade RO 80.”

Den nya bilen ansågs inte vara nå-
gon teknisk sensation men den var en 
bil i tiden. Priset väntades landa på 
cirka 80 000 kronor, något som skulle 

göra den intressant som tjänstebil.
Förbättrad aerodynamik skulle 

innebära betydligt lägre bränsle-
förbrukning än föregående ge-
neration Audi 100. Vid provkör-
ningen imponerades tidningens 
utsände av såväl vägegenskaper 
som motorer, men man var också 
nyfiken på märkets framtid.

”Det skall bli intressant att följa 
Audi i den bilklass där fordrande kö-
pare jämför inte minst från prestige-
synpunkt. Då får vi se om de siffror 
över Audis stigande prestige i hem-
landet Tyskland också kommer att 
noteras i Sverige.”

Yamaha introducerade skotern Bel-
uga till 1983. Med motor på 80 cc 
krävdes körkort för lätt mc, men den 
här skulle nog vara lätt att använda. ”I 
Yamahas version har den automatisk 
koppling och elstart. Bara att gasa och 
bromsa. Bromsarna är förresten hand-
manövrerade, både bak- och fram-
broms. Det finns också möjligheter 
att starta med kick om batteriet inte 

vill. Vi provade och kunde 
då konstatera att den var 
mycket lättstartad.”

Beluga var inte enda 
nyheten från Yamaha. De 
populära modellerna XJ 
400 och XJ 500 fick nya 
framgafflar, XZ 550 för-
sågs med kåpa och blev XZ 550 S, 
XJ 750 SECA fick nya instrument, 

helt ny var också XV 1000 SE med 
tillnamnet Midnight Special.

Infrapaint revolutionerar skadelackering på bilarna

Skoter – nyhet från Yamaha

komfort och god ekonomi ökar Audi 100:s prestige



Växla upp 
till vårt
bästa skydd

Se ditt  
erbjudande på  
folksam.se/bil

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

Läs mer om Bilförsäkring Stor på folksam.se
eller ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.
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pOSTTIDNING b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

DET SOM GÖR 
OSS NORDISKA

STOPPAR DIG I TID.
Ett däck som är format av de unika ingredienser som skiljer Norden från resten 

av världen. Ett däck utan dess like. Skapat, utvecklat 
och testat högt ovanför polcirkeln i White Hell, Ivalo, Finland.

NOKIAN HAKKAPELIITTA® 8

EXTREMT GREPP  
PÅ ISIGA VÄGAR

Toppmodern dubbteknik 
ger dig säkerhet även på 

de halaste vägarna.

DUBBDÄCK MED KOM-
FORT

Lägre ljudnivå tack 
vare dämpningar under 

dubbarna. Dämpningarnas 
ultimata placeringar har 
beräknats med datorer.

GRATIS 
HAKKA-SKYDD

Med Hakka-skyddet ersätter 
vi ditt däck 

utan extra kostnad om du 
råkar ut för punktering eller 

andra 
oväntade skador.

BÄTTRE BROMSKRAFT 
PÅ SNÖ
Sicksackmönstret på 
klackarnas ytterkanter 
förstärker bromskraften och 
minskar broms-sträckan på 
snö.

SNÄLLARE 
MOT VÄGEN
Tack vare dubbarnas 
dämpningar får du mjukare 
vägkontakt och slitaget på 
vägarna blir betydligt lägre 
än vad lagen kräver.

ÖKAD LIVSLÄNGD
De små klackarna minskar 
värmegenereringen och minskar 
slitaget på däcken så du kan 
köra längre.


