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Bil- eller mc-paket

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

På www.eckerolinjen.se finns alla 
våra resepaket, upplevelser och 
boendealternativ

3 dagar från 778:–/pers 

Åland är behändigt till formatet – du når det mesta inom 
en timme. Ändå finns här över 90 mil landsväg. Alltså ett 
perfekt land att bilsemestra i – det blir lite bil och mycket 

semester. Men Åland passar förstås också 
fint att upptäcka på MC eller cykel.

Boka på www.eckerolinjen.se eller tel 0175-258 00

Åland – flera turer dagligen året om

Båtresan från Grisslehamn tar två timmar 
och ombord njuter hela familjen av god mat 
och förmånliga sjöpriser i taxfreebutiken. 
Välkommen!
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Så började MHF:s 
90-åriga historia
I år firar MHF 90 år. Det uppmärk-
sammar Motorföraren med en 
historisk tillbakablick i varje nummer 
hela året. Självklart vi börjar med att 
berätta hur allt startade. sidan 10

CO2-utsläpp värre 
än på papperet
Utsläppen av koldioxid visar sig vara 
betydligt högre i verkligheten än 
de värden som tillverkarna anger. 
Orealistiska körcykler för mätning är 
grundproblemet.  sidan 24

BMW:s minsta suv 
som begagnatbil
Hur mår BMW X1 när den rullat 
några år? Jo tack, bra! Motorföraren 
tipsar dig vilja detaljer du ska kolla 
extra noga inför ett eventuellt be-
gagnatköp. sidan 30

Paradisön som ger 
valuta för pengarna
Långa sandstränder och en sol som 
för det mest är strålande. Det är 
västindiska ö-paradiset Aruba i ett 
nötskal.  sidan 34

Mobilstyre
Smarta telefoner ger nya möj-
ligheter bakom ratten, både 
vad gäller underhållning och 
bekvämligheter.

FOTO: STeFAN NILSSON 
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EN TITT pÅ sIDAN 
Av sTATIsTIkEN
Niklas skulle lämna dottern på förskolan, innan 

frukost. Barbro skulle jobba som volontär på 
secondhandbutiken. Hon skulle öppna för 
alla andra volontärer. Alexander var på väg 

för att tapetsera hemma hos familjen Sunesson. Herrn 
i huset skulle vänta på Alexander, sedan skulle han själv 
iväg till jobbet. Fröken Maria skulle träffa barnen i an-
dra klass denna första dag på vårterminen. Emil var lite 
sen, ett viktigt möte på jobbet väntade.

En alldeles vanlig dag alltså. 
Det var måndag morgon. Alla kunde känna av lite 

rusning i trafiken. Alla var de på väg någonstans. Så 
plötsligt tänds bromsljusen på bilarna och tempot i tra-
fiken sjunker snabbt. Alla hinner stanna, men man vet 
inte varför.

Jo, där en bit fram står en lastbil med framljusen 
tända mot trafiken.

Emil letar fram telefonen, ringer och berättar att han 
blir sen. Det känns nästan skönt att kunna skylla på 
något för sen var han ju redan.

Herr Sunesson börjar strax trumma med fingrarna. 
”Dessa hantverkare” tänker han. ”Senast halv åtta skulle 
han vara här och nu är den redan kvart i”. Irriterande. 
Herrn ska ju för allt i världen jobba han också.

”Denna Barbro, varför skulle just hon öppna butiken 
idag? Nu är vi alla här men inte hon som ska öppna. 
Kallt ute dessutom” säger Uno med glimt i ögat. Men 
han är också lite irriterad.

Det visar sig vara en rattfull lastbilschaufför som fått 
sladd och dammat in i vajerräcket. Hela E4 blockerad. 
Ingen annan bil är inblandad. Ingen har dött eller ens 
skadats lindrigt. Allt gick bra. 

”Vilken tur”, säger lokaltidningens reporter till fo-
tografen som just kommer till olycksplatsen. Lite and-

fådda är de allt för de fick faktiskt springa de sista 500 
metrarna. ”500 meter” säger fotografen. ”En bil är väl 
en fyra, fem meter lång så det borde redan stå 100 bilar 
i kö” säger hon till reportern.

Där sitter Niklas hungriga dotter. Det brukar ju bara 
ta några minuter att åka till förskolan.

Barbros volontärkamrater är nu kalla om både hän-
der och fötter.  Alla utom Uno för att sitter i bilen och 
försöker få tag på Barbro. Kunderna börjar köa men i 
butiken är det mörkt.

Herr Sunesson ringer målarfirman och säger upp 
bekantskapen. ”Jag anlitar någon som håller tiden i 
stället” säger han argt i samma ögonblick han slänger 
på luren. Nu sticker han till jobbet i stället men fastnar 
i en lång bilkö, som står helt stilla …

På skolan går det ganska bra. Marias elever finns in-
omhus och en fritidsledare kommer springande och 
låser upp klassrummet. ”Fröken kommer nog snart” är 
allt hon hinner säga innan hon rusar tillbaka till fritids.

Det blev inget jobbmöte för Emil. Däremot drömde 
han om jobbmötet med Ulla och Jerry eftersom han 
somnade i sin bil. Detta tog ju tid.

Rattfyllot saboterade dagen för dessa och 95 bilister 
till. Plus alla som blev drabbade i nästa steg, barnen på 
skolan, kunderna, kollegorna. 

Ingen skadad, ingen död. Det är givetvis bra men 
tänk så mycket annat elände som aldrig hamnar i nå-
gon statistik. Människor blir drabbade på många olika 
sätt.

I MHF arbetar vi dagligen för att få stopp på rattfyl-
leriet. Automatiska nykterhetskontroller hade kanske 
förhindrat denna lastbilschaffis att komma ut i trafiken 
så därför fortsätter vi arbetet. Vi kommer inte tröttna 
för det vi gör är viktigt. Ibland livsviktigt.

görAN sydHAgE
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se

mOTORFöRAREN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

Motorföraren

Hammarby Fabriksväg 25
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TEL: 08–555 765 55
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wEBB: www.motorforaren.se
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kuNDTjäNsT: 08–555 765 55

E-pOsT: medlem@mhf.se

REDAkTION

CHEFREDAkTöR: Gustav Liljeberg

mOBIL: 0765–48 97 16

E-pOsT: gustav.liljeberg@mhf.se

REpORTER: Mari Haglund

TELEFON: 08–555 765 63
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Hela tidningen finns tillgänglig 

på www.motorforaren.se – även 

tidigare utgåvor!

 

LAYOuT & pRODukTION: ©thoms

TRYCk: V-tAB, Vimmerby 2016

iSSN: 0463–6678

uppLAGA

tS-UPPLAGA: 29 300 ex (2014)

”Ingen ska-
dad, ingen 
död. Det är 
givetvis bra 
men tänk 
så mycket 
annat elände 
som aldrig 
hamnar i 
någon statis-
tik.”
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Retro & Nostalgi!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

 0512-299 50

BESTÄLL VÅR STORA KATALOG - Vi skickar den GRATIS!
Över 300.000 CD, DVD, SPEL, BÖCKER, ELEKTRONIK, RETRO-PRYLAR m m i sortimentet!

Med reservation för ev. tryckfel.

Ginza AB • Fåglum • 465 81  Nossebro • kundservice@ginza.se

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

Kolla in alla retroartiklar vi har på vår hemsida! • Följ oss på Facebook - facebook.com/ginzaretro

Soundmaster Skivspelare PL186
70-talsdesign. Spelar 33/45/78 varv. FM/FM-ST/AM Radio. Single/LP-adapter. Hör-
lursuttag. Inbyggd högtalare. Mått: 32 x 29 x 14 cm. OBS! Engelsk bruksanvisning.
Nr 991659................................................................................................599 kr

599 kr

Retro Line Jukebox för vägg/bord
Ni kanske känner igen modellen? Retro Lines American Diner Wall-
box Jukebox bygger på Seeburg Select-O-Matic - Wallboxen som 
kom på 50-talet. Men istället för att spela gamla 45-varvare är den-
na skapelse utrustad med funktioner som; USB, SD-kort, Bluetooth, 
FM-radio, AUX, Line-out och fjärrkontroll! Du kan alltså koppla in vilken enhet du 
vill till denna jukebox via AUX-kabel (medföljer) eller via Bluetooth (dator, mobil, 
MP-3/CD- spelare, etc). Jukeboxen har stereohögtalare men du kan även koppla 
in en extern förstärkare via Line-Out. Tillverkad i spegelblank chrome och har 
läcker belysning i ”tittskåpet”. Dekorativa knappar och blädderbara ”titlestrips”. 
Fästen för upphängning på vägg eller placera den på ett bord. Passar perfekt på 
köksbordet eller var som helst där man vill ha lite American Diner känsla! Drift:  
230 V 50 Hz. CE-märkt. Vikt: 2 kg. Mått: 30,5 x 16 x 29,5 cm. 
Nr 72415................................................................................................2.990 kr 

2.990 kr

Premiär!

Storsäljare!

Retro Line Vintage CD AM/FM Radio i Trä
En av våra absolut mest populära spelare. CD och radio i en härlig design som för 
tankarna till forna tider, i träutförande ”Cherry”. CD-spelare toppmatad under trälock. 
Hörlursuttag, repeat track och album. Radiodelen analog AM/FM i stereo (Stereo FM 
endast). Manuell stationsinställning. Strömförsörjning: 230 V. Mått: 33 x 22 x 22 cm.
Vikt: 4,6 kg.
Nr 71342...................................................................................................990 kr

Retro Line Vintage CD AM/FM Radio i Trä

Fraktfritt!

990 kr

Retro Line Vintage Skivspelare/CD/Kassett/Radio/USB/Bluetooth
Succéspelaren, en retroprodukt som har alla funktioner du kan behöva! 
Avkodning från vinyl, CD och kassett till MP3. Dessutom utrustad med 
ingång så du kan koppla in din telefon och utgång så man kan koppla till 
ytterligare förstärkare och högtalare. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. 
AM/FM-radio. MP3. CD-spelare. Kassettbandspelare. Läser CD, CD-R 
och CD-RW-skivor. Fjärrkontroll. Line-out (Så du exempelvis kan koppla 
till externa aktiva högtalare med förstärkning). Aux-in. Högtalareffekt: 40 W 
(2 inbyggda högtalare). Mått: 51 x 22 x 35 cm. Vikt: 7,75 kg.
Nr 71594................................................................................................2.690 kr 

2.690 kr

Storsäljare!

Storsäljare!
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Alla trafikolyckor är tragedier på ett 
eller annat sätt. Alla inblandade blir 
förlorare oavsett vem som betrak-

tas som skyldig. Vissa olyckstyper är av den 
karaktären att allmänheten dömer den ena 
parten oerhört hårt. Gärna med hjälp av 
media.

Vi hade ett sådant exempel precis ef-
ter årsskiftet när en polis körde på två 
fotgängare på ett övergångsställe och en 
av fotgängarna omkom. En fruktansvärd 
tragedi för alla inblandade och något som 
absolut inte skulle kunna hända. Ändå 
händer det.

Det finns i allas vårt medvetande att 
fotgängare är skyddade på övergångsstäl-
len och det finns åtskilliga fall där bilis-
ter bötfällts för att de inte stannat för en 
fotgängare som antydde att vederbörande 
ville gå ut på övergångsstället.

Om jag som bilist bromsar så hårt att 
jag skrämmer en fotgängare som springer 
ut på ett övergångsställe så att han/hon 
snubblar och faller blir jag skyldig även 
om jag lyckats undvika att köra på ved-
erbörande.

Det spelar ingen roll om väghållaren 
inte skött sin uppgift vad gäller halkbe-
kämpning eller gatubelysning. Det spelar 
ingen roll om sikten varit i det närmaste 
noll. Det är ändå bilisten som är skyldig.

Alltså borde poliserna i bilen förstått 
att man måste vara försiktig vid ett över-
gångsställe.

Varför händer detta ändå? Varför har 
det under 2014 hänt flera olyckor 
med fotgängare som blivit påkörda 

på övergångsställen? Vi har exempelvis 
flera olyckor där bussar kört på fotgängare 
just på övergångsställen.

Jag tror vi måste söka svaret i trafikan-
ternas bild av skyldighet och rättighet. Vi 
behöver mycket bättre informationskam-
panjer. Vart tog Anslagstavlan i tv vägen? 

Vi måste få ut budskapet att det är sam-
arbete, samförstånd och ögonkontakt som 
är prio ett i trafiken. Inte att han har fel 
och jag har rätt. Inte att jag är viktig för 
samhället. Jag är viktigast i trafiken.

Jag tror att det idag inte finns en enda 
bilist som inte varit nära att köra på en 
fotgängare som inte sett sig för, eller bara 
velat provocera. Både inom polisen och 
bland bussförare finns det de som kör hår-
dare än andra. Tänjer gränserna. Ibland för 
att göra sitt jobb. Ibland för att de blivit 
provocerade.

Det finns bussförare som anser sig 
ha carte blanche för att tänja grän-
serna genom att köra fort mot en 

rondell eller tränga sig ut från hållplats 
även utanför 50-sträckorna, där de har 
rätt att göra det. Det finns poliser som kör 
för fort även när det inte är utryckning. 
De gör medborgarna en tjänst genom att 
snabbt vara på plats när något hänt.

Problemet uppstår när någon tänjt lite 
på gränserna och någon annan ser andras 
skyldighet som sin rättighet. 

Numera är vi bilister även skyldiga att 
lämna företräde åt cyklister och förare av 
moped klass 2 på cykelöverfarter, men 
dock inte på cykelpassager. Här krävs en 
massiv informationskampanj och insatser 
med tydlig skyltning och belysning om vi 
ska ha någon chans att undvika att oskyd-
dade trafikanter skadas fysiskt och bilister 
skadas mentalt.

stEfAN NIlssoN

DET GÅNGNA ÅRET blev en framgång för bil-
branschen som helhet. I Sverige registrera-
des hela 345 108 stycken bilar. I genomsnitt 
motsvarar det lite drygt 945 bilar per dag, 
om man inkluderar lördagar och söndagar. 
Hisnande siffror för ett relativt litet land.

2015 blev också något av ett paradigm-
skifte för växellådorna. Troligtvis var det 
första gången någonsin som de manuellt 
växlade bilarna var i minoritet: 48,6 pro-
cent.

ORsAkERNA äR mÅNGA. En anledning är 
att de ”riktiga” automatlådorna blivit mer 
bränslesnåla, en annan att tjänstebilar pa-
keteras på ett sådant sätt att automatlådan 
följer med ”på köpet”. Sen får vi heller inte 
glömma den lilla andel som saknar växel-
låda, men som räknas som automat – elbi-
larna.

Rimligtvis kommer trenden med sta-
digt minskad andel manuellt växlade bilar 
att fortsätta. Vem vet, inom några år är det 
kanske få förunnat att kunna köpa en ny bil 
med möjlighet att på riktigt växla själv? Att 
sitta och fippla med ”manuella” steg på en 
automat- eller dubbelkopplingslåda är åt-
minstone inget för undertecknad. Nej, låt 
det vara en smidig automat respektive en 
härligt distinkt manuell där var typ passar 
bäst.

sÅ HAR 2016 gläntat på dörren och för 
MHF-rörelsen kommer det under året vara 
fråga om dubbla jubileer. I sommar har det 
gått hela 90 år sedan Motorförarnas Hel-
nykterhetsförbund bildades vid Önnestads 
folkhögskola utanför Kristianstad. För MHF 
Camping Club är det också högtidligt jubi-
leum – här ska 50 år firas med pompa och 
ståt. Dessutom är årets Tylösandsseminarium 
det 60:e sedan starten.

Motorföraren kommer på olika sätt upp-
märksamma jubileerna, så håll utkik i spal-
terna.

kRöNIkA: FRÅN FöRARsäTET

manuell eller automat?

GusTAv LILjEBERG

CHeFReDAKTöR

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

”2015 blev 
också något 
av ett para-
digmskifte 
för växellå-
dorna. Tro-
ligtvis var 
det första 
gången nå-
gonsin som 
de manuellt 
växlade 
bilarna var 
i minoritet: 
48,6 pro-
cent”

Trafiksäkerheten 
vinner på samarbete

jAG HöRDE Om ALLA så kallade bilförare 
som susar förbi skolor i 70 km/h och fick 
då en idé. Det finns en skylt som heter 
tättbebyggt område och betyder förbud att 

köra över 50 km/h. Varför inte samma visa 
med skylten varning för barn – men här 
med hastighetsgränsen 30 km/h.

kENt grANHolM

30 km/h vid varning för barn
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Tänk vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och tra�ksäkerhet

20141113_motorforaren_helsida_218x280_utfallande_outlines.indd   1 2014-11-13   09:26:33
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Bil- och trafikfrågor
1. vid årsskiftet infördes dubbdäcksförbud på 
ytterligare två gator i stockholm. på Horns-
gatan på södermalm har dubbdäck varit för-
bjudna sedan 2010. Nu utökades förbudet till 
Fleminggatan på kungsholmen och delar av 
kungsgatan i centrala stan.
Dubbdäckförbud på vissa gator finns även i två 
andra städer i sverige. vilka?
A. Göteborg och Malmö.
B. Göteborg och Linköping.
C. Göteborg och Uppsala.

2. vad kostar det i böter om polisen stoppar dig 
med dubbdäck på din bil på någon av gatorna 
där det är förbjudet att köra med dubbade vin-
terdäck?
A. 500 kronor.
B. 1 000 kronor.
C. 1 200 kronor.

3. på sportlovet drar många utomlands med 
bilen, men var blir det tvärstopp om du har 
dubbdäck?
A. Norge.
B. Danmark.
C. Tyskland.

I tre svenska städer är det dubbdäckförbud på 
vissa gator, i Stockholm och…?

Nej till omprövning 
av eftersupningslag
Riksdagsledamoten 
Hans Hoff (S) vill se 
en lag som krimina-
liserar eftersupning. 
När frågan utreddes 
för något år sedan var 
flera remissinstanser 
tveksamma. Huvudar-
gumentet är att en lag 
mot eftersupning inte 
skulle vara förenlig 
med lagstiftningen om att det 
inte är straffbart att dölja sitt eget brott. 

Hans Hoff anser att justitiedepartementet 
borde ompröva sitt beslut och införa en lag 
som att kriminaliserar eftersupning. Han ställ-
de därför en skriftlig fråga till justitieminister 
Morgan Johansson (S) i december. eftersom 
inget nytt har framkommit så kommer inte 
en sådan lag att omprövas skriver Morgan 
Johansson i sitt svar. 

mA-ungdom fyller 40 år
MHF och MHF-Ungdoms norska systerorga-
nisation MA-Ungdom firar 40-årsjubileum. 
Organisationen jobbar för att minska antalet 
unga som dödas och skadas allvarligt i trafi-
ken. Projekt som ”Death Trip” och kampanjen 
”Ung på vei mot lappen” är två av organisatio-
nens aktiviteter.  

34 726 köRkORT 

ÅTERkALLADEs

Under 2015 återkal-
lades 34 726 körkort 
i Sverige. Det är liten 
ökning från 2014, då 
Transportstyrelsen 
beslutade att dra in 
34 352 stycken. Den 
vanligaste orsaken 
var punkten ”en vä-
sentlig överträdelse, 
vanligen fortkörning”. 
18 759 körkort drogs 
in på den grunden. 
Rattfylleri var det 
näst vanligaste skälet 
med 6 609 körkort 
återkallade.

säNkT supERmILjö-

BILpREmIE FöR 

LADDHYBRIDER

Den 1 januari föränd-
rades reglerna för su-
permiljöbilspremien. 
Beloppet för laddhy-
brider har sänkts till 
högst 20 000 kronor. 
elbilar får även i fort-
sättningen en premie 
på högst 40 000 
kronor. Transport-
styrelsen betalar ut 
pengarna. Potten för 
2016 är 309 miljoner 
kronor. 

Lupiner hotar 
mångfalden
Lupin och den giftiga jättelokan är exempel 
på växter som sprids i trafikmiljön. Sverige 
måste utveckla handlingsplaner för att åtgärda 
problemet med invasiva arter, det är kravet i 
en eU-förordning. 

en invasiv växt- eller djurart är en art som 
förts till platser utanför sitt ursprungliga om-
råde och som sprider sig okontrollerat. Arterna 
kan bland annat skada ekosystemet och or-
saka ekonomisk skada. 

Statens väg- och transportforskningsinsti-
tut, VTI, har startat ett projekt som ska öka 
kunskapen i frågan. Målet med projektet är att 
ta fram en handbok för Trafikverket.

Lupiner är exempel en invasiv art.
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s90 – en 
premium-volvo
På bilsalongen i Detroit i januari premiärvi-
sades nya Volvo S90. Platsen var vald med 
omsorg – den Göteborgsbaserade tillverkaren 
vill återta en stark position på den viktiga 
USA-marknaden.

Volvo säger sig ta steget in i premiumseg-
mentet med S90 och nog ser den nya bilen 
lovande ut. För att kunna utmana etablerade 
modeller som Mercedes e-Klass, vilken också 
visades i ny generation i Detroit, satsar Volvo 
på toppmodern teknologi inom exempelvis sä-
kerhet och uppkopplade tjänster. Precis som 
på suven XC90 är S90-interiören både påkos-
tad och skandinaviskt stilren. Bland säkerhets-
systemen utmärker sig särskilt Large Animal 
Detection som upptäcker stora djur som 
rådjur, älgar och hästar, för att sedan kunna 
varna föraren eller bromsa bilen automatiskt. 
en annan nyhet är Pilot Assist, en halvauto-
nom körfunktion som med styringrepp håller 
bilen inom körfältsmarkeringarna.

På motorsidan är det vid lanseringen 4-cy-
lindrigt över hela programmet, och då själv-
klart de fina egenutvecklade motorerna som 
byggs i Skövde. Priserna börjar på 329 000 
kronor och då handlar det om D4 med diesel-
motor på 190 hk i kombination med manuell 
växellåda. Den som vill ha drivning på alla hju-
len får hoppa upp till D5 AWD för 417 900 kro-
nor. I det priset ingår starkare motor på 235 
hk, högre utrustningsnivå och automatlåda.

Den som väntar på kombiversionen V90 
behöver inte vara otålig. Räkna med att den 
premiärvisas på bilsalongen i Genève första 
veckan i mars.

260 pERsONER 

OmkOm I TRAFIkEN

I trafiken omkom 260 
personer under 2015 
enligt Transportsty-
relsens preliminära 
statistik. Det är lika 
många som år 2013 
och den lägsta siffran 
sedan andra världs-
kriget. 

– Det har ju hänt 
en del bara sedan 
2007, då 471 perso-
ner omkom i trafiken, 
konstaterar Henrik 
Olars, presschef på 
Transportstyrelsen.. 
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I trygga händer
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Lämna din bil i  
noggranna händer

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

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

Tänk nytt!
Alkolås i varje fordon! Varför?

Minska din investering! Få bättre kontroll! 
Koppla alkolås till elektroniskt nyckelskåp! 
Det spar tid och du vinner kontroll!

Besök vår hemsida eller ta en kontakt så berättar vi mer!

www.paam.se
019-30 87 80

projekt ska lyfta fram 
människorna bakom 
olycksstatistiken
MHF kommer under våren att genomföra ett 
projekt där tanken är att visa att bakom varje 
siffra över dödade och skadade i trafiken finns 
en människa, en person som är någons bror, 
fru, pappa eller vän. 

I projektet har människor möjlighet att 
skicka in bilder på sina nära och kära. Lisa 
Possne Frisell, kreativ ledare på MHF, kom-
mer sedan att göra illustrationer baserat på 
bilderna. Teckningarna kommer att visas i en 
utställning. Projektet genomförs i samarbete 
med Körkortonline. 

Om du vill att Lisa ska göra en illustration 
baserat på en bild av någon du tycker om, så 
kan du ladda upp bilden på MHF:s Facebook-
sida ”Jag vill inte förlora vänner och familj – 
Kör inte full”. Du kanske också mejla bilden till 
lisa@mhf.se

CABBY I kONkuRs

Husvagnstillverka-
ren Cabby har gått 
i konkurs skriver 
Värmlands Folkblad. 
Huvudkontoret finns 
i Kristinehamn och 
63 anställda förlo-
rar jobbet. När de 
nuvarande ägarna 
tog över 2008 var 
företaget tungt be-
lastade av skulder 
skriver Värmlands 
Folkblad. År 2014 
genomgick företag 
en rekonstruktion 
och företaget repade 
sig. Men trots det 
har Cabby nu försatts 
i konkurs.

NY HAsTIGHETs-

BEGRäNsNING 

FöR mOpED kLAss I

Sedan den 1 januari 
är det inte längre 
tillåtet att köra en 
moped klass I i högre 
hastighet än 45 kilo-
meter i timmen. Tidi-
gare har lagen bara 
sagt att mopeden 
ska vara konstruerad 
för en hastighet av 
högst 45 km i tim-
men. Trots det är det 
inte ovanligt att mo-
peder trimmats så 
att de gått fortare än 
så uppger Transport-
styrelsen. Genom 
den här lagändringen 
hoppas man komma 
åt problemet. 

En av Lisas illustrationer till projektet.
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Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
bildas på sommaren 1926. Rattfyl-
leriet blir ett allt mer utbrett problem 
i Sverige på 1920-talet och därför tas 
initiativ till att starta en nykter motor-
organisation. 

DE FöRsTA köRkORTEN i Sverige utfärda-
des 1906, de kallades för kompetensbevis. I 
landet fanns det 70 000 fordon 1923 varav 
50 000 bilar, vilket var en tolvdubbling jäm-
fört med tiden före första världskriget.

Motorfordonen ökade i stor utsträckning 
vilket också gjorde att antalet personer som 
omkom i trafiken ökade från sju personer 
till 397 stycken mellan 1918 och 1930. 

Olyckorna hade i hög utsträckning sam-
band med onykterhet vid ratten. Av de 16 
425 körkort som drogs in under perioden 
1924–1933 var orsaken i 79 procent av fal-
len rattfylleri. Det var mot bakgrund av den 
utvecklingen som MHF startades. 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund bil-
das den 31 juli 1926. Initiativet tas vid en 
utbildning i folknykterhetsfrågor vid Ön-
nestads folkhögskola i Kristianstad. 

kORT-
FAkTA
sVErIgE 1926

befolkning: 
6 053 562 personer.
statsminister: Carl 
Gustaf ekman, Fri-
sinnade folkpartiet, 
är statsminister när 
MHF bildas. 
kung: Gustav V. 

MHf firar 90 år 2016. 
Motorföraren kommer 
under året att uppmärk-
samma jubileet med en 
historisk tillbakablick se-
dan bildandet 1926 fram 
tills i dag. 

En nykter motororganisation föds

mHF BILDADEs i samband med en 
utbildning i folknykterhetsfrågor vid 
Önnestads folkhögskola. Christer An-
derssons farfar Per Andersson deltog 
i kursen och finns med på bilden. 
Ovan ses den första styrelsen.

Thorild Dahlgren var filosofie doktor 
och konsult inom dåvarande Kungliga Skol-
överstyrelsen. Han kommer i ett föredrag 
med idén om en helnykter motororganisa-
tion mot bakgrund av den snabbt växande 
motortrafiken och det ökande antalet alko-
holrelaterade dödsolyckor. Thorild Dahl-
gren konstaterar att det saknas en organisa-
tion för helnyktra motorförare. 

Kursdeltagarna Simon Fredriksson och 
J L Olsson blir entusiastiska inför tanken. 
De hör sig för om intresset bland övriga 
kursdeltagare. Tjugofyra personer anmäler 
sitt intresse att gå med i det nya förbundet. 
Den 31 juli 1926 kallas till ett sammanträde 
och MHF bildas. En interimsstyrelse med 
sju personer utses. J L Olsson väljs till ordfö-
rande och Simon Fredriksson till sekretera-
re. Efter ett år har MHF 1 015 medlemmar. 

MHF:s grundare var fostrade inom 
nykterhetsrörelsen och såg bilen som ett 
medel att propagera för en bättre folknyk-
terhet. Organisationen skulle vara en nyk-
terhetsorganisation bland nykterhetsorga-
nisationer, en motororganisation bland 
motororganisationer och en bildningsor-

ganisation bland bildningsorganisationer.
För att bli medlem måste du på den tiden 

ha körkort och avge ett helnykterhetslöfte 
som innebar att du avstod alkoholhaltiga 
drycker som innehöll mer än 2,25 volym-
procent. Det är först 1970 som medlemsvill-
koret med krav på körkort tas bort. 

mHF-mEDLEmmEN och journalisten Christer 
Andersson jobbade under många år på Mo-
torföraren. Hans farfar Per Andersson fanns 
på plats när MHF bildades på Önnestads 
folkhögskola 1926. 

– Det finns en bild på kursdeltagarna 
och min farfar finns med på bilden, berättar 
Christer. 

Fotot återfinns i boken ”Rörelse på väg” 
som gavs ut i samband med MHF:s 50-års-
jubileum. Bildtexten berättar att fotot är en 
gruppbild av föreläsare och deltagare vid 
sjätte allmänna utbildningskursen i alkohol-
frågan för studie- och ungdomsledare. 

– Min farfar Per Andersson var engagerad 
i nykterhetsfrågorna, men var aldrig själv 
medlem i MHF, eftersom han inte hade nå-
got körkort, säger Christer. 

Thorild Dahlgren. 

1920 – I Sverige införs genom automo-
biltrafikförordningen villkoret att enbart 
personer som gjort sig kända för nyk-
terhet kunde få körkort. 
1923 – Första påföljden för rattfylleri 
införs. Den som överskred hastighets-
begränsningen och var berusad kunde 

dömas till fängelse i högst tre månader. 
1925 – Ändring i motorfordonsförord-
ningen. Den som körde ett motorfor-
don och var synnerligen berörd av star-
ka drycker, skulle straffas med böter. 
1926 – MHF bildas den 31 juli. 
1926 – MHF:s första lokalavdelning bil-

das i Filipstad den 1 oktober. 
1927 – första numret av Motorföraren 
kommer ut. 
1927 – MHF:s första kongress hålls i 
Viktoriasalen i Stockholm. 
1929 – Den första MHF-filmen produce-
ras, ”V3369 – en historia om männis-

kan och motorn”.
1930 – fängelse införs i straffskalan för 
rattfylleri. Böter eller fängelse i högst 
tre månader.  
1931 – Motorförarna, ömsesidigt försäk-
ringsbolag för helnyktra, senare försäk-
ringsbolaget Ansvar bildas. 
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kORT-
FAkTA
trAfIksÄkErHEtEN

I sVErIgE

1911 var ett mörkt år 
för svensk trafiksäker-
het. Det fanns cirka 
1 000 bilar i landet. 
Under 1911 omkom 
148 personer i olyckor 
på väg enligt den så 
kallade dödsorsaks-
statistiken. Vilket är 
höga siffror med tanke 
på att det låga antalet 
bilar. Viktigt att påpeka 
är att människor som 
blev ihjälsparkade 
av en häst på gatan 
eller som omkom i 
en dödsolycka med 
hästtransport också 
kan ha kommit med i 
statistiken. 
Antalet omkomna på 
väg ökade från cirka 
200 till 400 personer 
under 1920-talet. Den 
främsta orsaken var 
att antalet bilar, lastbi-
lar och bussar ökade 
från cirka 30 000 till 
140 000 stycken. 
den svenska vägtra-
fikolycksstatistiken 
föddes 1935. Un-
der det första året 
registrerades 331 
omkomna, men bara 
personer dödade i 
motorfordonsolyckor 
fanns med. Från 1936 
räknades omkomna 
fotgängare och cyklis-
ter med i statistiken. 
Antalet bilar ökade 
under 1930-talet och 
var 1939 cirka 250 000 
stycken. Det året nåd-
des den hittills högsta 
noteringen med 568 
omkomna i trafiken. 

Alla texter: Mari Haglund
källor: Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rörelse på väg” 
MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”, Regeringskansliet, 
”Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv” VTI, Statistiska 
Centralbyrån och Wikipedia. 
foto: Motorförarens arkiv, jubileumsböckerna ”Rörelse på väg” 
MHF 50 år och ”70 år i trafiksäkerhetens tjänst”. 

BERGmANFILm. MHF:s propagandafilm 
”Landskamp” görs 1932. Filmen ses av 
minst 100 000 människor. Ingrid Bergman 
gör sin filmdebut i ”Landskamp”, men i en 
liten biroll. 

väsTERÅs 1929. 
MHF arrangerade 
propagandamöten 
runtom i landet. Här 
visas en bilkortege i 
samband med Väs-
teråsutställningen i 
Motorföraren 1929. 

TIDIG TuRNé. I slutet av 1930-talet åker MHF runt med den här propagandavagnen i Sverige. 

År 1920 infördes villkoret genom 
automobiltrafikförordningen att bara 
personer som gjort sig kända för 
nykterhet kunde få körkort. 

OmBuDEN pÅ MHF-kongressen 1928 ena-
des om ett krav på tillförlitligare utredning-
ar vid körkortskontrollen. Bakgrunden var 
uppgifter om att det på sina håll tillverkades 
nykterhetsintyg mot betalning. MHF drev 
frågan genom offentliga möten och ut-
talanden i pressen. I enlighet med MHF:s 
förslag infördes 1930 en bestämmelse om 
ett officiellt intyg utfärdat av Polismyndig-
heten. 

Under 1920- och 1930-talen infördes en 
särskild lag för rattfylleri och straffpåföljder 

i form av böter och fängelse. MHF var en 
pådrivande kraft. 

MHF jobbade tidigt med att försöka på-
verka allmänheten och makthavarna i tra-
fiksäkerhetsfrågor. Den första MHF-filmen 
”V3369 – en historia om människan och 
motorn” producerades 1929. MHF:s andra 
propagandafilm ”Landskamp” spelades in 
1932. Filmen sågs av minst 100 000 män-
niskor. 

MHF arrangerade landsomfattande kam-
panjer. Den första stora kampanjen lanse-
rades 1932 med namnet ”Propagandamå-
naden 1932”. Den hade som huvudsyfte 
att på ett lättbegripligt och sakligt sätt få 
trafikanterna att tänka till om de allvarliga 
konsekvenser som kombinationen trafik 

och alkohol kan leda till. Kampanjen fick 
stort gensvar och landshövdingar, riksdags-
ledamöter, framstående tidningsmän och 
prins Wilhelm medverkade. 

mHF skAFFADE en egen propagandabuss 
1937 och visade film på 850 platser för 
150 000 åskådare. Runtom i landet arrang-
erade MHF offentliga propagandamöten. 
Det var populärt att i samband med mö-
tena ha bilkorteger med musik och fanor. 

På 1930-talet satsade MHF på föreläs-
ningsverksamhet. En av förbundets stiftare 
folkskolläraren Hjalmar Rimby var drivan-
de. Han gjorde föreläsningsturnéer i sko-
lorna och skrev skriften ”I trafikvimlet”, 
som var avsedd för skolbarn.

MHF:s inflytande på lagstiftarna

1932 – MHF:s andra propagandafilm 
”Landskamp” produceras. 
1934 – en ny lag om blodundersökning 
i brottsmål införs. Samma år fattar 
riksdagen beslut om en särskild lag för 
rattfylleri. 
1934 – På kongressen i Borås tar MHF 

initiativ till att belysa orsakerna till 
körkortsindragningar. I Motorföraren 
nummer 6/1934 publicerar tidningen 
en komplett utredning, län för län. Ar-
tiklarna föranleder bland annat ett antal 
motioner i riksdagen. 
1935 – MHF startar trafikkurser för cyk-

lande ungdom i Göteborg och Stock-
holm. Inom det närmaste året hålls ett 
femtiotal kurser runtom i landet.
1936 – MHF har 10 000 medlemmar när 
organisationen firar tioårsjubileum. 
1937 – MHF skaffar en egen propagan-
dabil och visar film på 850 platser för 

150 000 åskådare.
1939 – Andra världskriget bryter ut. 
1941 – Sverige inför sina första promille-
regler år 1941. Den lägre straffbarhets-
gränsen sattes till 0,8 promille och den 
högre till 1,5 promille. 
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Drivers Don’t 
Always 
Know Their 
Limits
Luckily there’s technology that does…

www.monroe.com

MASTERING
COVERAGE AND SUSPENSION TECHNOLOGY 

FOR ANY KIND OF VEHICLE»
»

Monroe® Original Equipment:

Audi - A1 - A4 - A5 - A6 - A7 - Q3 - Q5 - BMW - 1-series - 3-series  - X3 - Dacia - Duster - New Logan - Logan - Logan MCV - Logan Pick Up - Logan Step 
Away - Logan SUV - Logan  Wagon - Sandero - Ford - B-MAX - C-MAX - Fiësta - Focus - Focus ST - Galaxy - Mondeo - Kuga - S-MAX - Transit Connect - Isuzu 
- KB - Land Rover - Defender -  Mazda - 2 - 3 - 5 - Bongo Friendee - McLaren - MP4-12C - P1 - Mercedes-Benz - Actros - C-Class - CLS-Class - E-Class 
- E-CLass Coupé - SLK - Sprinter - Mercedes-Benz AMG - CLS AMG - E-Class AMG - SLK - Nissan -  Atleon - Cabstar - Logan - Navara - Note - NV200-
Evalia - Pathfi nder - OPEL - Agila - Astra - Corsa - Insignia - Peugeot - 508 - Renault - Clio LAC - Scenic - Grand Scenic - Saab - 9  -5 - Seat - Alhambra 
- Altea - Exeo - Ibiza - Leon - Toledo - Skoda - Fabia - Octavia - Roomster - Superb - Yeti - Suzuki - Splash - Swift - Swift Sport - Toyota - Camry - Conquest 
- Corolla - Etios - HiAce Minibus - Hilux LCV - Vauxhall - Agila - Astra - Corsa - Insignia - Volvo - C30 - C70 - S40 - S60 - S80 - V50 - V60 - V70 - XC60 - 
XC70 - VW - Caddy - Eos - Golf - LT3/Crafter - Passat - Passat CC - Polo - Scirocco - Sharan - T5 - Tiguan - Touran - UP

COCOCOCOVERAGE VERAGE AND SUSPENSION AND SUSPENSION TECHNOLOGY TECHNOLOGY 

FOR ANY KIND OF 

MonroeMonroe® Original Equipment: Original Equipment: Original Equipment:

European, Japanese, 
Korean, US car park
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Den första lokalavdel-
ningen som bildades 
inom MHF var Filip-
stad i östra Värmland. 
Avdelningen startades 
den 1 oktober 1926.
 
I sTIFTELsERAppORTEN 
från 1926 står att läsa 
”härmed hava vi nöjet 
rapportera, att i Filipstad, 
Värmlands län, den 1 ok-
tober 1926, en ny lokalavdelning av M.H.F. 
instiftades i enlighet med förbundets stadgar, 
med följande 15 medlemmar.”

I Motorföraren nummer 2/1927 berät-
tas det att ”ordförande är mekaniker Folke 
Henriksson, sekreterare trafikbilägare V. Ny-
kvist och kassör trafikbilägare John Jakobs-

son. Ledamot av styrelsen 
utan särskild funktion är 
rektor Jalmar Furuskog.” 

Erland Jerresand är idag 
ordförande i Filipstads lo-
kalavdelning. 

– Jag tycker att det 
är lite kul att det första 
initiativet togs här i Fi-
lipstad. Det startades ju 
lokalavdelningar även i 
grannkommunerna, de 

var snabba att haka på i Kristinehamn och 
Storfors, säger Erland.

I samband med Filipstadsavdelningens 
80-årsjubileum arrangerades en stor fest 
med många inbjudna.

– Vi var lite fler folk då. Nu är problemet 
att det är så få aktiva, konstaterar Erland. 

Filipstad – MHF:s
första lokalavdelning

Notis i Motorföraren 1926 om den 
första lokalavdelningen i Filipstad. 

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

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

MHF:s tredje kongress 
hålls i Betlehems-

kyrkan i Karlstad 1929. 

MHF:s första kongress 
hölls i Viktoriasalen i 
Stockholm 1927. Här är 
den nyvalda styrelsen. 
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www.autoexperten.se

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

Du hittar din närmaste bilverkstad på Autoexperten.se

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

I Filipstads grannkommun Kristine-
hamn bildades MHF:s andra lokalav-
delning den 30 juni 1927. 

Om kRIsTINEHAmNsAvDELNINGEN skrivs det 
i Motorföraren nummer 2/1927: ”till ordfö-
rande valdes reparatör Herbert Jansson och 
till sekreterare studerande Gösta Magnusson, 
Kristinehamn.” 

Per Olof Fallgren är aktiv i Kristine-
hamnsavdelningen. Han skriver i Region 
Bergslagens medlemstidning Ratta Ren och 
berättar om hur det var förr i avdelningen. 

Motorföraren bad Per Olof att leta i sina 
gömmor och se vad han kunde hitta om 
Kristinehamnsavdelningens barndom. 

– De första medlemmarna samlades i 
IOGT:s klubbhus och bildade avdelningen. 
Herbert Jansson valdes till ordförande, be-
rättar Per Olof. 

Kristinehamnsavdelningens första års-
möte hölls i april 1928 konstaterar Per Olof 
efter att han letat i pappren. 

Kristinehamn – lokalavdelning nummer 2
– Fjorton personer närva-

rade på mötet. Edvin Silver-
stam valdes till ny sekreterare. 
När kassan balanserades fanns 
där 127 kronor (cirka 3 400 
kronor i dagens penningvär-
de), säger han. 

I Motorföraren 1928 be-
rättas att ”Kristinehamns lo-
kalavdelning av MHF höll 
den 29 april sitt första års-
möte, vilket öppnades med 
hälsningsord av ordförande herr Herbert 
Jansson”.

MHF:s andra kongress hölls i Uppsala 
21-23 juli 1928. I Motorföraren står att läsa 
att Växjö och Kristinehamns lokalavdel-
ningar yrkat att kongressen skulle besluta 
i stadgarna införa en särskild bestämmelse 
om förbud för medlem att inneha motbok 
med systembolag. Kongressen röstade ja till 
förslaget. 
du blev medlem i MHf 1960. Hur kom 

det sig att du blev med-

lem? 

– Jag jobbade på en bil-
verkstad i Kr istinehamn. 
MHF gjorde ljuskontroller 
på verkstaden, där människor 
erbjöds få strålkastarna på 
bilen kontrollerade, berättar 
Per Olof.

– Dåvarande ordförande 
Bertil Bjur frågade om mig 
jag ville bli medlem. På den 

vägen är det. 
Bilorientering är en av de aktiviteter som 

Per Olof minns att Kristinehamnsavdelning-
en höll på med på 1950- och 1960-talen. 

– Jag var med och körde bilorientering 
några gånger. MHF körde det överallt i lan-
det, säger han. 

Per-Olof har Kristinehamnsavdelningens 
alla mötesprotokoll från 1927 till 1997. 

– Under de 70 åren hade avdelningen 25 
stycken ordföranden, berättar han. 

pER OLOF FALLGREN 
är aktiv i Kristine-
hamnsavdelningen 
som var den andra 
MHF-avdelningen 
som bildades. 

Motorföraren referade den ny-
bildade Kristinehamnsavdel-
ningens första årsmöte 1927.
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Hur väl fungerar alkolåsprogrammet? 
Den frågan undersöker Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, VTI, 
i en ny studie. De första resultaten 
presenterades under Transportforum 
i januari.

ÅR 2014 ANmäLDEs 13 769 rattfylleribrott. 
De flesta som kör onyktra är män. Endast 
16 procent är kvinnor.

Mellan 8 000 och 9 000 förare fick det 
året körkortsåterkallelse för rattonykterhet. 
Nästan alla som deltagit i VTI:s studie kör 
personbil privat och har fått straffpåföljd 
dagsböter.

Frågorna i enkäten ställdes både till dem 
som har valt och inte valt att vara med i 
alkolåsprogrammet, där förare som åkt fast 
för rattfylleri kan få behålla körkortet med 
villkor att under en period endast kör for-
don med alkolås. 

Över en tredjedel som svarade på enkä-
ten, och som inte valt alkolås, hade så hög 

Skamkänslor och hög kostnad får många att avstå från alkolås
promillehalt att de fick 12 till 36 månaders 
spärrtid.  

Är då alkolås ett sätt att hantera proble-
met?

kOsTNADEN FöR ALkOLÅs i bilen och den 
regelbundna service som är kopplad till 
denna, uppskattas av Körkortsportalen till 
mellan 20 000 och 40 000 kronor. I pro-
grammet ingår även provtagningar och lä-
karkontroller under villkorstiden.

– Beräkningen är säkert inte för hög men 
kostnaden ställer till problem för många 
förare, konstaterar VTI-forskaren Åsa Fors-
man.

I enkätstudien finns kommentarer som: 
”Om jag har en bil som är värd tiotusen 
kronor, varför då montera in alkolås som 
är värt mycket mer”. En uppfattning som, 
enligt forskaren Susanne Gustafsson, gör att 
en del avstår från att vara med i alkolåspro-
grammet.

Över hälften av de som inte velat ansöka 

om alkolås anger kostnaden som huvudskäl 
(63 procent). Andra skäl är att de inte vill bli 
betraktade som alkoholister och att de klarar 
sig utan bil.

Av alla förare som har åkt fast för ratt-
onykterhet är det få som är yrkesförare. 
Problemet i yrkesmässig verksamhet är att 
flera förare delar fordon och att alkolåset är 
personligt och kopplat till fordonet.

TOTALT skICkADE FORskARNA ut 3 042 en-
käter både till personer som har och som 
inte har alkolås. De fick 1 097 svar, varav 
689 personer hade alkolås och 408 var utan.

Förutom enkäter omfattade projektet en 
registerstudie och en intervjudel.

Fokus i den första delstudien har varit de 
som valt att inte ansöka om alkolås.

– Det verkar vara så att en del av de som 
inte svarat inte ville återuppväcka den hän-
delse som bidrog till körkortsindragningen. 
Det är kopplat till ångest och skamkänslor, 
säger Susanne Gustafsson.

”Att bli 
stämplad 
som alkoho-
list av arbets-
kamrater 
och grannar 
skapar myck-
et skam och 
skuld.”

TäNkväRDA REsuLTAT. VTI-forskarna Åsa Forsman och Susanne Gustafsson har 
utvärderat alkolåsprogrammet. Resultaten är delvis nedslående.

FOTO: JAN VeJSTAD
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Skamkänslor och hög kostnad får många att avstå från alkolås
kORT-
FAkTA
AlkolÅs

körkort med villkor 
om alkolås som al-
ternativ till återkallat 
körkort infördes som 
permanent möjlig-
het 1 januari 2012. 
Villkorstiden är ett 
eller två år beroende 
på hur mycket föra-
ren hade druckit då 
brottet uppdagades. 
Villkorstiden blir två 
år vid grovt rattfylleri, 
vid återfall och vid 
alkoholberoende.
Ansökan om al-
kolås sker hos Trans-
portstyrelsen.

kORT-
FAkTA
UppdrAgEt

transportstyrelsen 
beslutade somma-
ren 2014 att utvär-
dera villkorat körkort. 
Uppdraget gick till 
forskarna Susanne 
Gustafsson, Åsa 
Forsman och Jonna 
Nyberg.
vid Statens väg- och 
transportforsknings-
institut (VTI). Ut-
värderingen består 
av tre delar – en 
registerstudie, en in-
tervjudel och en en-
kätstudie – och pågår 
till och med 2017.
studien omfattar 
alla som har ansökt 
om villkorat körkort 
hos Transportstyrel-
sen under perioden 
1 juli 2013 – 30 juni 
2014. 

Intyg ska fyllas i av läkare med specialist-
kompetens i psykiatri eller annan specialist-
läkare med god kunskap om missbruksfrå-
gor.

– Vi har sett att det finns få sådana läkare 
och dessutom dålig information om hur 
man får tillgång till dem. Det är mycket 
lättare att hitta en auktoriserad leverantör 
och serviceställen för alkolåsen, säger Su-
sanne Gustavsson.

Efter körkortsåterkallelse ska bilisten få 
information om möjligheten att ansöka om 
alkolås. Ungefär 75 procent av de tillfrågade 
uppger att de fått skriftlig information från 
Transportstyrelsen. 14 procent uppger att de 
fått muntlig information av polisen och 11 
procent att de fått broschyren ”Alkolås efter 
rattfylleri”.

INTERvjuERNA vIsAR ATT många inte minns 
om de har fått information därför att de va-
rit i obalans på grund av rattfyllerihändel-
sen.

Mest har de saknat information om hur 
läkarbesöket och provtagningen går till. 

Många har upplevt att enkäten river upp 
minnen och känner sig kränkta. 

– Vi hade inte förväntat oss att skamfak-
torn skulle vara så hög. Föraren vill inte bli 
stämplad som alkoholist. Det var fler än vi 
trodde som uppgav det som skäl för att inte 
söka alkolås, säger Susanne Gustafsson.

uTÅT sETT sÅ uppGER man fortkörning som 
skäl till körkortsåterkallelse. 

Den gruppen är, enligt Åsa Forsman, svår 
att nå även för intervju:

– Man förnekar att missbruk är ett pro-
blem, eller så har man inte problemet och 
vill inte att någon ska se att man har alkolås 
i bilen. Att bli stämplad som alkoholist av 
arbetskamrater och grannar skapar mycket 
skam och skuld.

Drygt hälften (55 procent) av de som 
svarat på enkäten uppger att de klarar sig 
bra utan körkort efter händelsen. 6 procent 

uppger att de har kört utan körkort.
I studien framgår att ett skäl till att man 

kört rattfull var att man dagen efter trott att 
man var nykter. Andra orsaker kan vara att 
man befunnit sig i en jobbig situation i livet, 
med till exempel skilsmässa eller dödsfall 
inom familjen.

Under den period då föraren inte hade 
körkort uppgav 62 procent att det även på-
verkade de närstående negativt. Bostadsor-
ten har också stor betydelse och mest drab-
bade är de som bor på landsbygden.

DE sOm FÅTT FOTBOjA eller samhällstjänst 
som straffpåföljd tycker att de har fått för 
många straff. Förutom att de får körkortet 
återkallat får de också en straffpåföljd i ratt-
fylleridomen. Andra mister kanske jobbet.

Intervjuerna visar att de som har visat 
öppenhet om sin rattfyllerihändelse också 
har erhållit störst förståelse och stöd från 
andra.

JAN VEJstAd

FOTO: CARL JOHAN eRIKSON
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Att köra bil påverkad av marijuana 
ökar olycksrisken i trafiken med två 
till tre gånger. 

– Cannabis påverkar motoriken ne-
gativt och gör dig till en sämre förare, 
säger Fred Nyberg, professor i biolo-
gisk beroendeforskning vid Uppsala 
universitet. 

I svERIGE ANmäLDEs 13 068 drograttfylle-
ribrott under 2015, den siffran var 12 607 
år 2014. 

Cannabis och amfetamin är de två vanli-
gaste drogerna i trafiken. 

– Hur många som kör narkotikapåver-
kade i Sverige vet vi inte, det har inte gjorts 
någon mätning, konstaterar Fred Nyberg. 

Det är oftast unga människor som använ-
der cannabis. Av de svenska ungdomarna 
har 9 procent någon gång prövat drogen 
visar siffror från Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning, CAN.

FORskARE HAR i en vetenskaplig artikel 
sammanfattat de senaste 20 åren av canna-
bisforskning. Att köra bil påverkad av ma-
rijuana ökar olycksrisken med två till tre 
gånger, det är ett av forskningsresultaten 
som presenteras i artikeln. Risken att dö i 
en trafikolycka ökar med tio gånger för den 
förare som är alkoholpåverkad. 

– Om du dessutom kombinerar cannabis 
med alkohol och sätter dig bakom ratten så 
är faran ännu större, säger Fred Nyberg. 

Cannabis försämrar motoriken och koor-
dinationen vilket är några av orsakerna till 
att du blir en trafikfarlig förare. 

– Studier som har gjorts visar att viktiga 
cellerna i områden i hjärnan som är koppla-
de till motorik kan förlora sin funktion när 
du röker marijuana, förklarar Fred Nyberg. 

DEN AkTIvA suBsTANsEN i cannabis är 
THC vilket står för tetrahydrocannabi-
nol. Substansen är fettlöslig och finns kvar 
mycket längre i kroppen än alkohol. Det 
tar cirka ett dygn för kroppen att förbränna 
alkohol, att jämföra med THC som kan fin-
nas kvar i kroppen i upp till cirka sex dagar 
förklarar Fred Nyberg. 

– Vilket innebär att om du dricker alko-
hol på fredagskvällen borde du vara nykter 
på måndagen igen så att du kan köra bil. 
Men om du har rökt cannabis kan du ha 
försämrad motorik och koordination i flera 
dagar upp till en hel vecka efter intaget. 

I USA har staterna Colorado, Washing-
ton, Alaska och Oregon röstat ja till can-
nabis för rekreationsbruk.

NYLIGEN sLäppTEs den första delen av en 
rapportserie som följer konsekvenserna 
av legaliseringen i Colorado. Den visar att 
antalet dödsolyckor där föraren var canna-
bispåverkad ökade med 114 procent mellan 
2006 och 2011.

– Det är en oroväckande utveckling, säger 
Fred Nyberg. 

Cannabis för rekreationsbruk legalisera-
des i Colorado på nyårsdagen 2014. Drogen 
var tillåten för medicinskt bruk sedan tidi-
gare. Antalet vuxna som använder cannabis 
regelbundet i Colorado har ökat sedan lega-
liseringen. År 2014 använde 13,6 procent av 
den vuxna befolkningen jämfört med 10,4 
procent 2012. 

mARIjuANA säLjs för rekreationsbruk i 
flera olika former i Colorado, exempelvis 
går det att köpa godis och bakverk som 
innehåller cannabis. Det finns intressen som 
drar nytta av intäkterna från legaliseringen 
menar Fred Nyberg.

– Det är oroväckande att det finns starka 
krafter som tjänar mycket pengar på lega-
liseringen. Myndigheterna får in bra med 
skatteintäkter på försäljningen, säger han. 

– Sedan har man problematiken att an-
vändningen av cannabis ökar bland tonår-
ingar. Myndigheterna har fått använda en 
del av skatteintäkterna från cannabis för 
att bemöta hälsoproblemen som orsakas av 
drogen.

Både myndigheter och de företag som 
tjänar pengar på att tillverka och sälja can-
nabisprodukter har ett intresse av att can-
nabis ska vara lagligt.

– Det ger oerhört stora intäkter, säger 
Fred Nyberg. 

MArI HAglUNd

Hur ser forskningsunderlaget ut för 
medierapporteringen om att canna-
bisbruk gör dig till en sämre bilförare 
och ökar risken för trafikolyckor? Det 
vill Christer Folkesson att CAN ska ta 
reda på. 

TANkEN äR ATT studien ska vara en del av 
MHF:s projekt Drogfri trafik i Norden, 
som Christer Folkesson jobbar med. Pro-
jektet driver MHF tillsammans med den 
norska systerorganisationen MA sedan 
2013. 

Centralförbundet för alkohol- och nar-
kotikaupplysning, CAN, ska få i uppdrag att 
genomföra en litteraturstudie.

Studien ska undersöka vad det finns för 
vetenskapligt forskningsunderlag för rap-
porteringen om att legalisering av cannabis 

Vill undersöka sanningshalten 
i medierapporteringen

”Cannabis gör dig 
till en sämre förare”

”... om du har 
rökt canna-
bis kan du ha 
försämrad 
motorik och 
koordination 
i flera dagar 
upp till en 
hel vecka ef-
ter intaget”

BussREkLAm I usA. Den amerikanska staten Washington har legaliserat 
cannabis för rekreationsbruk. Skylt uppmanar föräldrar att prata med 
sina barn om att marijuana är olagligt för personer under 18 år och att 
cannabis försämrar förmågan i trafiken. 

Fred Nyberg är pro-
fessor i biologisk be-
roendeforskning vid 
Uppsala universitet. 
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Kontakta din resebyrå eller:
Swanson´s Travel 

Tel 0479-144 70 • E-mail: info@swansons.se 
www.swansons.se

15 dgr fr 12.570
PIONEER TRAILS

15-dagars resa på Amerikas Västkust. Resan 
börjar i San Francisco. Med bilen tar ni er 
längs den vackra kustvägen genom Kalifor-
nien till Los Angeles. Via Palm Springs till 
Arizona och mäktiga Grand Canyon. Bil via 
Death Valley och Yosemite tillbaka till San 
Francisco. Flyg tillkommer.

ROUTE 66

15 dgr fr 12.940

En klassiker på drygt två veckor som 
många vill uppleva! Legendarisk bilresa 
från Chicago till Santa Monica. Över prä-
rien, genom Texas, Albuquerque och 
Santa Fe i New Mexico. Vidare till Grand 
Canyon och Las Vegas innan ankomsten 
till Stilla Havet. Flyg tillkommer.

DRIVE AMERICA
Swanson´s erbjuder ett unikt resekoncept, DRIVE AMERICA, 
med färdigplanerade bilturer där motell är förbokade och bil-
hyra i med obegränsad körsträcka och nödvändiga försäkring-
ar ingår. Dessutom medföljer en övergripande färdmanual, lik-
som kartor och broschyrer. Vi erbjuder ett 30-tal olika bilpaket 
i Amerika och Kanada. 
I våra FLY & DRIVE-paket ingår dessutom fl yg i grundpaketet.

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

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

Vill undersöka sanningshalten 
i medierapporteringen

leder till att fler olyckor sker i trafiken och 
att du blir en sämre förare. 

– Vi vill att CAN ska titta på hur forsk-
ningen är uppbyggd och hur den har ge-
nomförts. I dag finns det två spår, det ena är 
att cannabisbruk gör dig till en farlig förare 
och det andra spåret att det i stort sett inte 
påverkar din förmåga i trafiken, berättar 
Christer Folkesson. 

– Nu försöker vi hitta sätt att finansiera 
litteraturstudien. 

Varför behövs det en litteratursamman-

ställning på det här området?

– För att vi bedriver ett seriöst projekt 
och för att vi vill ha ett faktaunderlag till 
det vi säger. Vi måste kunna stärka vår tes 
att narkotika i trafiken är ett problem, säger 
Christer Folkesson. MArI HAglUNd

”Vi måste 
kunna stärka 
vår tes att 
narkotika i 
trafiken är 
ett problem.”

Christer Folkesson, 
MHF. 
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Att snabbt och smidigt kunna koppla 
mobiltelefonen till bilens under-
hållningssystem blir för många allt 
viktigare. Med rätt förutsättningar går 
det att exempelvis strömma musik 
och navigera med telefonens appar 
integrerade i bilen på ett snyggt och 
säkert sätt.

DEN mODERNA mobiltelefonen är mångas 
följeslagare (eller är det tvärtom?) och har 
blivit ett slags multiverktyg med ett stort an-
tal användningsområden. Att kunna koppla 
sin telefon till bilens underhållningssystem 
är inget nytt, men det blir allt vanligare. 
Vid varje nybilslansering verkar tillverkarna 
sätta ett stort hopp till att kunna locka en 
ny generation kunder genom bra integre-
ring mellan bil och mobiltelefon. I förläng-
ningen, när bilarna blir självkörande, lär den 
här typen av teknik bli än mer betydelsefull.

Beroende på vilket operativsystem som 
används i telefonen finns det olika gräns-
snitt. De stora spelarna är Apple CarPlay 

Alltid uppkopplad

Suzuki har satsat på ett infotainmentsystem från Bosch med en 7-tums pekskärm. En viktig funktion är integre-
ringen av smarta telefoner via MirrorLink och Apple CarPlay. Vissa funktioner går också att styra med knappar 
på ratten och röststyrning. FOTO: BOSCH

Pioneer AVIC-F70DAB med 7-tums pekskärm är ett 
exempel på en eftermarknadsprodukt med massor av 
funktioner. Den har både Apple CarPlay och Android Auto 
– utöver digitalradio, cd- och dvd-spelare samt naviga-
tionssystem. FOTO: PIONeeR

och Android Auto, där det senare kommer 
till Sverige först under året. Bland andra 
lösningar kan exempelvis MirriorLink och 
Ford Sync nämnas, precis som att många 
bilar har flera olika system installerade. Det 
finns också eftermarknadsprodukter att 
montera i äldre bilar.

När telefonerna är kopplade till bilen 
och systemen är igång känner användarna 
av Apple CarPlay och Android Auto igen 
sig snabbt. Vad man gillar är generellt sett 
en fråga om tycke och smak, för att inte tala 
om vana.

EN Av DE vIkTIGAsTE egenskaperna är givet-
vis att kopplingen mellan bil och mobiltele-
fon sker sömlöst. En annan är att det går att 
använda de befintliga knappar och reglage 
som finns i bilen, alternativt en pekskärm.

Vid utvecklingen av systemen har säker-
heten tagits på allvar. Det gör att urvalet av 
appar och dess funktioner är begränsade på 
ett sådant sätt att de anses lämpliga för bil-
körning. En del saker går bara att göra med 

röststyrning. Som alltid ska dock finesser i 
bilen användas med omdöme.

BLAND BAsFuNkTIONERNA kan nämnas att 
lyssna på musik, radio eller poddar som är 
lagrad på telefonen, alternativt strömmas 
från internet, förutom att via röststyrning 
ringa samtal samt skicka och ta emot med-
delanden.

En annan intressant funktion är möjlig-
heten till navigation, där respektive system 
använder sin godkända app (Google kartor 
finns inte till Apple CarPlay, vilket många 
efterfrågar).

Det är dock här som tekniken kanske 
ställs inför sin största utmaning. Mycket av 
det som görs kräver bra mobiltäckning med 
antingen 3G- eller 4G-kvalitet, och det är 
långt från självklart i stora delar av vårt land. 
En annan sak att tänka på är att ha ett mo-
bilabonnemang med tillräcklig mängd data. 
Det behöver inte ta lång tid förrän surfpot-
ten är slut.

gUstAV lIlJEbErg

”En del saker 
kan bara gö-
ras med röst-
styrning.”
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Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 

■	Taxameter 

■	körjournaler 

■	Billarm

■	Belysning 

■	Bränsle- och elvärmare 

■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon: 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99

Säkrare 
med alkolås
Volvo Cars Alcoguard är ett integrerat alkolås som är enkelt att 
använda och ger ett exakt resultat. Systemet består av en trådlös 
handenhet med munstycke och en laddningsvagga till bilen.

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

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

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

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

VOLVOCARS.SE

Under 2016 kommer Telia att 
lansera Sense – en uppkoppling 
för flertalet bilar tillverkade efter 
2001. Sense blir ett slags paraply 
under vilket en rad tjänster knyts. 

EN HÅRDvARA (telematikenhet) sätts i 
det så kallade OBD-II-uttaget, det di-
agonsuttag som normalt sett används 
för att avläsa exempelvis felkoder på 
bilverkstad eller bilprovning, och som 
finns i bensinbilar sedan 2001 och 
dieselbilar sedan 2004. Hårdvaran 
som Telia använder sig av innehåller 
gps, accelerometer (känslig för rörelse 
i en riktning), gyroskop (känner av 
rörelser), wifi, 4G och sim-kort. Den 
kommunicerar i sin tur med en så 
kallad molnbaserad plattform som i 
sin tur kommunicerar med en app i 
bilägarens smarta mobiltelefon.

I appen går det bland annat att läsa 
av bränsle- och oljenivå, var bilen be-

finner sig, få varning om någon utan 
tillåtelse flyttar bilen, skapa underlag 
till körjournaler samt få tillgång till 
wifi i kupén.

BLAND FöRETAG som knyter tjänster 
finns i dagsläget Bilia och Folksam. 
För de senare rör det försäkringen 
Köra säkert, den färdiga produkten 
som utprovades i projektet Grönt 
Ljus där många MHF-medlemmar 
deltog. Kortfattat handlar det om att 
körbeteendet, inte minst genom att 
hålla rätt hastighet, ger upp till 20 
procent rabatt på försäkringen.

Till sin hjälp har föraren dels en 
lite indikator som visar om föraren 
håller hastigheten, dels en app där 
bilkörningen analyseras. Bland infor-
mationen i appen finns såväl aktuell 
som möjlig rabatt samt coaching för 
mer ekonomisk körning.

gUstAV lIlJEbErg

I Telia Sense går det att avläsa statusen hos flera funktioner i bilen. Här huruvida 
dörrar eller fönster är öppna. FOTO: TeLIA

Den som låter Folksam, genom Telia Sense, se om rätt hastighet hålls får upp till 20 
procent rabatt på bilförsäkringen. Till sin hjälp har föraren dels en liten indikator, 
dels en app i sin smarta telefon. FOTO: FOLKSAM

telia Sense ger nya tjänster
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Många aktiviteter 
på gång under året
i MHF-regionerna

ENkÄt: MArI HAglUNd

Det är många 
aktiviteter plane-
rade i MHF:s sju 
regioner under 
2016. Den mobila 
alkobommen 
ska ut på turné 
på flera platser i 
landet. Medlems-
värvning står i 
fokus. Återkom-
mande aktiviteter 
som Ta Paus 
finns också med 
på programmet.

Sten Fahlén,
regionordförande MHF Mälardalen: 

– Vi ska köra något vi kallar för Väckar-
klockan, som innebär att regionstyrelsen ska 
besöka samtliga lokalavdelningsstyrelser. De 
ska få redogöra för läget och vi ska diskutera 
medlemsvärvning. Under året kommer vi 
att ha en ordförandekonferens och en sty-
relsekonferens. I regionen ska vi försöka få i 
gång en medlemsvärvningsgrupp. 

– På motorarenan i Tierp kommer vi att 
vara ute med aktiviteter som alkobommen, 
alkolåsvagnen, uppvaknandet och promille-
glasögonen. 

Tord Lindgren,
vice regionordförande MHF Norr:

– Vi inleder året med aktiviteter i Hema-
van och Gällivare. Det handlar om att göra 
en insats mot att köra onykter på skoter. Det 
är ett projekt som vi har bjudit in Region 
Mitt till. I Umeå kommer vi att köra Bilens 
dag under året.

– Det pågår ett arbete med att slå ihop 
lokalavdelningarna i Lappland till en MHF-
avdelning. För att på det viset bli starkare. I 
Lapplandsavdelningen är tanken att det se-
dan ska finnas kontaktombud på olika orter. 

Christer Folkesson,
regionordförande MHF Öst:

– Under april ska vi genomföra en alko-
bomsturné på flera platser. Vi har också ett 
antal återkommande aktiviteter som Cykel-
mästaren, Mopedmästaren och Länge leve 
livet-filmen. 

– Vi kommer att uppmärksamma MHF:s 
90-årsjubileum ur ett lokalt perspektiv i vår 
medlemstidning och så ska vi försöka ge-
nomföra en jubileumsträff i regionen. Med-
lemsvärvningen ska vi försöka att komma i 
gång med. Under sommaren kommer vi att 
köra Ta Paus. Vi behöver fler personer som 
är med och hjälper till under Ta Paus, varje 
insats är värdefull. 

IngaSara Cardell,
regionordförande MHF Mitt:

– Ta Paus-konceptet kommer vi att an-
vända även vintertid och exempelvis stå 
ute längs vägarna i samband med större 
evenemang och på större marknader. Re-
gion Norr har en bra aktivitet som de kall-
lar för MHF-dagen, som vi tänker låna. Då 
står man under en dag på en central plats 
som ett torg och informerar människor om 
MHF. Alla lokalavdelningar gör det samma 
dag. 

– Vi försöker hitta samarbete med fler re-
gioner. I år kommer vi att samarbeta med 
Region Norr i det ett projekt om att mot-
verka rattfylleri bland skoteråkare. 

Tommy Janerstål,
regionordförande MHF Väst: 

– Vi ska köra alkobomsturné i april. Vilka 
platser vi ska vara på har vi ännu inte be-
stämt. Vi kommer även att ha våra vanliga 
aktiviteter som voltbilen, den är vi ute med 
30-40 dagar om året. Ta Paus brukar vi köra 
på 25 platser. Vi kommer att dela ut reflexer 
i skolor. 

– Medlemsvärvning är en viktig fråga 
även 2016. Under hösten har vi haft fyra 
möten där vi har diskuterat frågan. 

Curt Arne Gisleskog,
regionordförande MHF Bergslagen: 

– Vi ska försöka få i gång medlemsvärv-
ningen under 2016. Ambitionen är att vi ska 
ha möten där vi diskuterar vad vi kan göra 
för att få fler medlemmar. 

– I maj kör vi Folknykterhetens dag i 
Mariebergsgallerian i Örebro. Under som-
maren kommer vi att köra Ta Paus. Vi har 
pratat om att vi ska vara med på fler hälso-
mässor. De mässor vi har varit med på ti-
digare har slagit väl ut. Det har funnits ett 
intresse för vårt budskap. 

Jan-Åke Hansson,
regionordförande MHF Skåne:

– Planen är att vi ska åka på turné med 
den mobila alkobommen och ledningsbus-
sen. Vi ska besöka fyra platser är tanken, 
vilka har vi inte bestämt än. 

– På vårupptakten i mars ska vi prata om 
medlemsvärvning. Under sommaren kör vi 
Ta Paus. På en bilutställning vid Tydingesjön 
ska vi vara med och visa upp MHF. Andra 
evenemang där vi kommer att finnas på 
plats är STCC på Ring Knutstorp, en mässa 
i Klippan och en hantverksmässa. 

Vad händer
i din region

under 2016?
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Aldrig tidigare har det registrerats 
lika många nya bilar som 2015. Det 
nya rekordet lyder 345 108, vilket 
överträffade 1988 då 343 963 nybilar 
registrerades. Branschorganisationen 
Bil Sweden spår en fortsatt stark bil-
marknad 2016.

BILBRANsCHEN HAR haft god fart under 2015. 
Så god att rekordmånga nybilar registrera-
des under förra året – hela 345 108 stycken, 
enligt siffror från Bil Sweden. Jämfört med 
året före var det en ökning med 13,5 pro-
cent. Även försäljningen av såväl lätta som 
tunga lastbilar ökade, för den förstnämnda 
kategorin var det andra bästa året någonsin.

– Den urstarka bilmarknaden under 2015 
förklaras bland annat av köpstarka hushåll, re-
kordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med 
låga varsel och ökad privatleasing. Till detta 
kan läggas låga begagnatlager som ger nybils-
köparen bra betalt för sin inbytesbil, säger Bil 
Swedens vd Bertil Moldén i en kommentar.

– vI TROR pÅ en fortsatt mycket stark bil-
marknad i år och vår prognos är 330 000 
personbilar, vilket är den tredje högsta siff-
ran någonsin. Förutsättningarna är goda för 
en bra bilmarknad även i år mot bakgrund 
av en förväntad stark BNP-tillväxt, fortsatt 
låga räntor, ökad sysselsättning och ökade 
disponibla inkomster hos hushållen. 

Antalet supermiljöbilar, bilar med ett 
koldioxidutsläpp på maximalt 50 gram per 
kilometer, ökade med 84 procent till 8 582, 
exempelvis tack vare en del nytillskott på 
marknaden. Sett till marknaden i stort är 
det dock få som idag väljer en laddhybrid 
eller elbil. 

2015 blev ett rekordår för bilbranschen

– Många extra laddhybrider togs i trafik 
i slutet på året, beroende på att supermil-
jöbilspremien för dessa bilar halveras från 
årsskiftet. Vi bedömer att runt 1 000 ladd-
hybrider extra registrerades i december, vil-
ket sannolikt kommer medföra lägre antal 
registreringar av denna typ av bilar i början 
på 2016.

– Vår prognos är att cirka 14 000 su-
permiljöbilar kommer nyregistreras under 
2016, vilket innebär en andel på drygt fyra 
procent av totalmarknaden.

gUstAV lIlJEbErg

mILjöBILAR

plac bil  typ registreringar

  1 Volvo V70  Diesel 7 625
  2 Volvo V60  Diesel 5 459
  3 Volvo V40  Diesel 5 047
  4 Toyota Auris Hybrid 4 209
  5 Mitsubishi Outlander Laddhybrid   3 302
  6 Volkswagen Golf Gas 2 662
  7 Toyota Yaris Hybrid 2 211
  8 Audi A6  Diesel 1 804
  9 Volvo XC60 Diesel 1 533
 10 Volvo V40 CC Diesel 1 170

supERmILjöBILAR

plac bil  typ registreringar

  1 Mitsubishi Outlander Laddhybrid   3 302
  2 Tesla Model S el       996
  3 Nissan Leaf el       841
  4 Volvo V60  Laddhybrid      612
  5 Volkswagen Golf Laddhybrid      401
  6 Renault Zoe el       378
  7 Audi A3  Laddhybrid      349
  8 Volkswagen e-Golf el       278
  9 BMW i3  Laddhybrid      275
 10 Volkswagen Passat Laddhybrid      271

BäsTA pERsONBILsÅREN

plac År Antal nyregistreringar

 1 2015 345 103 
 2 1988 343 963
 3 1987 315 950
 4 1976 312 880
 5 1989 307 104
 6 2007 306 794
 7 2011 304 984
 8 2014 303 948
 9 1999 295 249
10 2000 290 529

OpTImIsT. Bil Swedens 
vd Bertil Moldén 
ser ljust på framti-
den. Inte minst tack 
vare konsumenternas 
ökande intresse för 
miljöbilar.
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VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

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

plac bil        registreringar förändring  

 1 Volvo V70  28 613 +21,11 %

 2 Volkswagen Golf 22 779 +35,13 %

 3 Volvo XC60 14 834 +25,81 %

 4 Volvo S/V60 14 698   +1,75 %

 5 Volkswagen Passat 14 392   +7,26 %

 6 Volvo V40  10 333   +2,43 %

 7 Toyota Auris 6 868   +8,12 %

 8 Kia Cee’d  6 726   –6,62 %

 9 Skoda Octavia 5 519 +27,93 %

10 Audi A6  5 496 +19,37 %

11 BMW 3-Serie 5 261   –6,08 %

12 Skoda Fabia 5 114 +32,11 %

13 Toyota Yaris 4 795   +2,83 %

14 Audi A4  4 764   –3,75 %

15 Nissan Qashqai 4 757 +13,69 %

16 Volkswagen Polo 4 585   +0,39 %

17 BMW 5-Serie 4 459   –6,07 %

18 Renault Clio 4 170   +3,44 %

19 Mitsubishi Outlander 4 123 +35,66 %

20 Peugeot 308 3 914 +38,20 %

21 Ford Focus 3 678 –13,86 %

22 Audi A3  3 666 +10,25 %

23 Volkswagen Tiguan 3 448 +15,70 %

24 Renault Captur 3 397 +27,03 %

25 Fiat Ducato 3 329   +4,35 %

26 Kia Sportage 3 278   –3,24 %

27 Mercedes C-Klass 3 173 +17,82 %

28 Toyota Avensis 3 144 +10,47 %

29 Mercedes e-Klass 2 734   +6,13 %

30 Kia Rio  2 703 +55,88 %

31 Seat Leon  2 564 +17,29 %

32 Toyota RAV 4 2 540   +4,65 %

33 Peugeot 208 2 506 +13,70 %

35 BMW 1-Serie 2 367 +18,29 %

36 Dacia Duster 2 340   –4,68 %

37 Opel Astra  2 310   +8,75 %

38 Volvo XC90 2 190   NY!

39 Ford Fiesta 2 175   +1,06 %

40 Subaru Outback 2 069   NY!

41 Hyundai i30 2 055 –26,23 %

42 Mitsubishi ASX 2 005 +68,06 %

43 Kia Picanto 1 970 +36,61 %

46 Skoda Superb 1 872 +10,70 %

47 Audi Q5  1 754   +3,66 %

48 Honda CR-V 1 719   +8,79 %

49 Hyundai i20 1 675   –2,89 %

50 Opel Corsa 1 636 +42,26 %

34 ford Mondeo 2 379 +141,27 %

44 Mercedes ClA 1 947 +221,81 %
45 Mini Hatch 1 935 +131,18 %

Mini Hatch.

Ford Mondeo.

Mercedes CLA.

50 i topp 2015

Subaru Outback
– ny på listan.

TOpp 10 LäTTA LAsTBILAR

plac Märke       registreringar förändring

1 Volkswagen     12 555   –2,8 %
2 Ford         7 032  +34,2 %
3 Renault         4 922  +5,6 %
4 Mercedes         3 838  +15,9 %
5 Peugeot         3 062  +25,2 %
6 Citroën         2 893  +3,8 %
7 Nissan         2 589  -10,4 %
8 Fiat         2 069  +7,1 %
9 Toyota         1 534  -6,2 %
10 Opel         1 290  -5,9 %

TuNGA LAsTBILAR 16 TON OCH övER

plac Märke registreringar      förändring

1 Scania         2 171              +18,1 %
2 Volvo         1 909                 -8,4 %
3 Mercedes            414               –17,2 %
4 MAN            205                +3,5 %
5 DAF            105              +36,4 %
6 övriga              16            +700 %
7 Iveco                7                –41,7 %

BussAR

plac Märke registreringar     förändring

1 Volvo      437               +42,3 %
2 Mercedes      162                 –9,5 %
3 Scania      145             +119,7 %
4 övriga      107               –56,7 %
5 MAN        82               –64,3 %
6      Kässbohrer-Setra      67                  –2,9 %
7 Neoplan       14         + 1 300 %

ELDRIvNA LäTTA LAsTBILAR (< 3,5 TON)

plac bil  registreringar

1 Nissan e-NV200  168
2 Renault Kangoo  135
3 Citroën Berlingo    10
4 Peugeot Partner      8

BäsTA ÅREN LäTTA LAsTBILAR

plac År Antal nyregistreringar

1 2011  46 337
2 2015  44 798
3 2007  44 084
4 2014  41 933
5 2006  39 398
6 2012  39 301
7 2008  39 175
8 2010  37 902
9 2013  37 342
10 1989  34 827
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tExt: dIrk gUldE, 

tHoMAs bErggrEN

foto: HANs dIEtEr

sEUfErt

sanningen om CO2
bilindustrin drivs av reglerna 
för koldioxidutsläpp. de som 
inte klarar gränsvärdena får 
massiva böter vilket har lett 
till att ”fusksiffrorna” blivit 
större och större. 

Vi lever i en tid av världsrekord. 
Sedan millennieskiftet har våra bi-
lar blivit rekordsnåla och därmed 
bättre ur miljösynpunkt. Utsläp-

pen från stora suvar eller supersportvagnar 

är idag mindre än vad utsläppen från mope-
derna var vid 1900-talets slut.

FöR FEm ÅR sEDAN var ”halvlitern per 
mil” ett mål att försöka nå. I dag är det en 
genomsnittlig förbrukning, även för stora 
bilar. Vilket ger allt lägre utsläpp av koldi-
oxid, en gas som inte är giftig men som är 
orsaken till jordens uppvärmning och våra 
klimatproblem.

Koldioxid uppstår vid förbränning av 
fossila bränslen, exempelvis bensin och 
diesel. Varje liter bensin ger 2,33 kilo 

koldioxid (CO
2
) i vår atmosfär och varje 

förbrukad liter diesel betyder ett utsläpp av 
2,63 kilo koldioxid.

För att få veta exakt hur mycket koldi-
oxid våra vanliga bilar släpper ut – samt för 
att kolla om de officiella EU-uppgifterna 
om bilars CO

2
-utsläpp stämmer – har vi 

testkört nio bilar med all nödvändig testut-
rustning monterad. 

DET äR DET BRITTIskA avgaspecialistföre-
taget EMA som gjort testerna tillsammans 
med auto motor & sport. 

I sAMArbEtE MEd
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sanningen om CO2
Den här gången mäter vi bilarnas ut-

släpp av koldioxid i verklig trafik för att se 
om de stämmer överens med tillverkarnas 
officiellt uppgivna CO

2
-siffror. 

EFTERsOm kOLDIOxIDuTsLäppEN samtidigt 
ger ett exakt mått på förbrukningen får vi 
även en noggrann koll om de officiella för-
brukningssiffrorna stämmer.

Till slut kan vi också jämföra alla fakta 
med auto motor & sports databank där 
alla testresultat från mer än 3 500 biltester 
finns.

TIDNINGEN AuTO mOTOR & spORT testkör 
varje år cirka 100 nya bilar och de tyska kol-
legorna runt 300 nya bilar. Testrutiner och 
sättet att mäta förbrukning är likartade. De 
kör sina teststräckor, år efter år och noterar 
förbrukningen. I testfaktarutan i deras tester 
i tidningen anger de alltid både tillverkarnas 
officiella förbrukningssiffror samt resultatet 
av de egna mätningarna.

För att se om den officiella EU-förbruk-
ningen stämmer överens med förbrukning-
en i testerna har de gjort en jämförelse över 
de senaste två årens testförbrukning mot 
EU:s officiella förbrukningssiffror.

Med fakta utlagt i diagramform ser man 
tydligt att de biltillverkare vars bilar har stör-
re och starkare motorer förbrukar mindre 
bränsle än vad EU-normen anger. Samt att 
de bilmärken vars bilar oftast har en liten och 
svagare motor förbrukar mer bränsle jämfört 
med de officiella förbrukningssiffrorna.

Därför är det tydligt att tillverkare som 
Jaguar och Porsche klarar sig bäst. Lika tyd-
ligt är det att alla japanska tillverkare utom 
Honda håller sig under genomsnittet och 
därmed är deras förbrukningsuppgifter mer 
ärliga än de som flertalet europeiska volym-
tillverkare uppger.

–12 –11–10 –9 –8   –7  –6 –5  –4  –3  –2 –1    0    1   2    3   4    5    6   7    8    9  10  11  12  13  14  15

14,4%PeUGeOT

ReNAULT

 FIAT

CITROËN

VOLVO

DACIA

OPeL

MINI

VOLKSWAGeN

HONDA

SeAT

KIA

BMW

MeRCeDeS

GeNOMSNITT

AUDI

SKODA

JeeP

HYUNDAI

NISSAN

MAZDA

TOYOTA

LeXUS

LAND ROVeR

PORSCHe

INFINITI

SUBARU

JAGUAR

14,3%

12,8%

12,5%

12,5%

10,5%

9,8%

9,6%

8,7%

8,2%

7,1%

6,8%

6,8%

6,6%

6,4%

6,3%

5,7%

5,4%

5,3%

4,5%

2,8%

–2,4%

–4,8%

–5,2%

–6,0%

–11,4%

0,0%

2,8%

Jaguar, Subaru,
Infiniti, Porsche samt 
Land Rover har visat 
sig förbruka mindre 
bränsle än vad den 
officiella fabrikssiff-

ran (ECE) anger.

vilket märke drar mest jämfört med Eu-normen?

Oftare försedda med små motorer drar 
de europeiska volymtillverkarnas bilar 
mer bränsle än vad ECE-normen anger.

AUDI Q3 2,0 TDI QUATTRO: effekt 140 hk, 
NOx-lagringskatalysator
BMW X5 sDRIVe 25d: effekt 231 hk, 
NOx-lagringskatalysator + SCR-System
FIAT 500X 1,6 MULTIJeT: effekt 120 hk, 
NOx-lagringskatalysator
FORD MONDeO 1,0 eCOBOOST:
effekt 125 hk, trevägskatalysator
MAZDA CX-3 SKYACTIV-D 105:
effekt 105 hk, intern motorrening
MeRCeDeS C 250 d T: 
effekt 204 hk, SCR-System
OPeL MOKKA 1,6 CDTI: effekt 136 hk,
NOx-lagringskatalysator
VOLVO XC90 D5: effekt 225 hk,
NOx-lagringskatalysator
VW GOLF VARIANT 2,0 TDI: effekt 150 hk, 
NOx-lagringskatalysator

TESTBILARNA
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så har vi testat
EN TäT sLANGkOppLING fäst på avgasrörens mynning leder avgaser-
na upp till ett horisontellt rör där avgasprovet tas ut. Provmängden 
leds vidare i en slang som värms till 190 grader innan avgaserna lan-
dar i en analysmaskin som placerats inne i bilen och som kalibreras 
noga inför varje testomgång.

Analysmaskinen levererar rådata till en laptop som är försedd med 
speciell programvara som utför en mängd beräkningar utifrån alla 
dessa rådata samt exakta värden för utelufttemperatur, lufttryck och 
luftfuktighet.

Även exakta data för varje körning där hastighet, växelläge, varv-
tal samt GPS-info och trafikläge som filmas med flera videokameror 
adderas till beräkningsdatorn.

Varje körning jämförs dessutom med de siffror auto motor & 
sport har i den stora databanken där mer än 10 000 poster från olika 
förbrukningstester finns. Med hjälp av jämförelsematerialet kan test-
laget dra mycket exakta slutsatser.

Med komplicerad och omfattande la-
boratorie- och mätutrustning ombord 
i testbilarna har vi kört vår ekoslinga 
och samlat avgaserna för analys. I 
varje provomgång har rådata samlats 
i en dator för vidare analyser samt 
jämförelser med tidigare testmaterial.

VW Golf Variant TDI

Mazda CX-3 SkyActive

Ford Mondeo 1,0 Eco 

Mercedes C 250 D

Volvo XC90 D5

BMW X5 25D

Opel Mokka 1,6 CDTI

Fiat 500X 1,6

FÖRBRUKNING L/100 KM

BILAR
BRÄNSLE

Eu-
FÖRBRuKNING Eu-CO2

EMA- 
FÖRBRuKNING EMA-CO2

ÖKNING 
uTSLÄPP*

 131

126

154

157

206

208

149

158

 21%

20%

29%

34%

36%

35%

41%

45%

 5,0

4,8

6,6

6,0

7,8

7,9

5,7

6,0

Diesel

Diesel

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

 4,2

4,0

5,1

4,5

5,8

5,8

4,1

4,1

 108

105

119

117

152

154

106

109

* Kolumnen visar den procentuella ökningen av CO2-utsläppen i testerna utförda av emission Analytics (eMA) i jämförelse med de officiella utsläppsuppgifterna för varje bil 
(NeDC). Värdena är avrundade.

ATT BRäNsLEFöRBRukNINGEN i våra bilar 
sällan eller aldrig stämmer överens med 
EU:s officiella normförbrukning är allmänt 
känt sedan länge. Skillnaden i förbrukning 
i verklig körning jämfört med myndighe-
ternas officiella körcykel (New European 
Driving Cycle, NEDC) är ofta så stor som 
20–30 procent.

De tester auto motor & sport nu har ut-
fört med hjälp av EMA:s portabla mätut-
rustning har körts på vår ”Ekoslinga” som 

Hur trovärdiga är biltillverkarnas uppgifter?
består av varierande körning i stad, på lands-
väg samt på motorväg. Testet motsvarar en 
högst vardaglig, genomsnittlig förbrukning.

Av resultatet kan vi se att två av bilarna, 
VW Golf och Mazda CX-3, släpper ut 
runt 20 procent mer koldioxid än vad EU-
normen anger. Övriga släpper ut mer än 30 
procent över EU-normen. Allra mest släp-
per Fiat 500X ut med sina 46 procent mer 
koldioxid jämfört med den officiella EU-
normen.Fiat 500X är testets värsting när det gäller överskridna utsläpp.
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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

FöR 20 ÅR sEDAN var detta en sanning: en 
automatlåda i bilen betydde avsevärt högre 
förbrukning, och en manuellt växlad bil var 
alltid snålare än en automatväxlad.

Idag, när vi dessutom har möjlighet att 
också välja bland fina dubbelkopplingslådor, 
ser verkligheten annorlunda ut. 

I vardaglig trafik kan vissa dubbelkopp-
lingslådor ge snålare körning än en manuell 
växellåda.

Vi ska dock vara försiktiga med att kalla 
detta för en sanning. Speciellt i NEDC-
certifieringen. Där har automatväxlade bilar 

en fördel. Tillverkarna ”skräddarsyr” väx-
lingsprogrammen för att passa testerna och 
resultatet blir snålare körning än i verklig 
trafik, både för bilar med automatlådor och 
för de med dubbelkopplingslådor.

Om vI BARA ska utgå ifrån den verklighet 
vi möter när vi kör bilarna i vanlig trafik 
ser den bilden annorlunda ut jämfört med 
NEDC-siffrorna. I våra tester ger automat-
lådorna högst förbrukning, dubbelkopp-
lingslådorna lite mindre och de manuella 
växellådorna klart lägst förbrukning.

NEj. DET HäR mÅsTE våra politiker inse: Vid 
konstant hastighet av 50 km/h förbrukar en 
bil inte bara mindre bränsle än vid konstant 
fart av 30 km/h, utan den släpper dessutom 
bara ut hälften så mycket kväveoxid, NOx.

Så om det bara gäller utsläppen är alltså 
lägre hastigheter (än 50 km/h) inte lösning-
en, utan tvärtom. Helst ska trafiken tillåtas 
flyta utan återkommande start och stopp. 
Varje gång bilarna måste stanna och starta 
igen blir utsläppen extremt höga.

Tekniskt sett är detta ingen överraskning, 
alla bilar med förbränningsmotor är som 
mest bränsleeffektiva i hastighetsinterval-
let 50–90 km/h. Under den hastigheten 
tvingas motorerna jobba i de varvtalsområ-
den där de är mindre effektiva och därmed 
släpper de också ut större mängder skadliga 
ämnen, exempelvis NOx.

En intressant iakttagelse: en EU6-klassad 
ny VW Golf diesel släpper i stadstrafik ut 
mindre kväveoxid, NOx, än en enliters, 
downsizad bensinmotor i en Ford Mondeo.

svARET äR jA. NEDC (New Euopean Dri-
ving Cycle) missgynnar stora, effektstarka 
motorer, speciellt i kombination med ma-
nuell växellåda. Ett exempel är Ford Mus-
tang med V8-motor som i NEDC-testför-
farandet inte kan dra fördel av sitt rejäla 
vridmoment utan tvingas till förbrukande 
stopp/start-cykler. 

Mustangen får därför en certifierad EU-
förbrukning på 13,5 l/100 km medan den 
i ams-test i vanlig trafik fick förbrukningen 
9,2 l/100 km, alltså hela 32 procent lägre.

När vi granskar våra testresultat förefaller 

det uppenbart att NEDC-testerna gynnar 
små ”downsizing-motorer” som är extra 
sparsamma under dellast. 

I genomsnitt drar de minsta motorerna, 
upp till en liters cylindervolym, 11,4 pro-
cent mer än den certifierade förbrukningen. 
Och motorerna upp till 1,5 liters volym 
drar 9,9 procent mer än fabriksuppgiften.

Kikar vi i stället på motorerna över tre 
liters volym är de i snitt 7,6 procent snålare 
när vi kör dem i test jämfört med fabriks-
uppgiften och motorer över fyra liter drar 
13,3 procent mindre än EU-normen.

Gynnar NEDC-testerna de små motorerna?

Drar automatväxlade bilar mer bränsle? Tabellen visar 
hur mycket mer 
bränsle olika 
växellådstyper 
drar i förhållan-
de till de offici-
ella siffrorna. 
Automatlådor 
”fuskar” mest.

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
Automat-
växellådor

Dubbel- 
kopplingslådor

Manuella
växellådor

Ger 30 kilometer
per timme i stan lägre 
förbrukning än 
50 kilometer i timmen?

”Helst ska 
trafiken tillå-
tas flyta utan 
återkom-
mande start 
och stopp. 
Varje gång bi-
larna måste 
stanna och 
starta igen 
blir utsläp-
pen extremt 
höga.”
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Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill 
att personalen ska vara nykter. Med 
våra arbetsplatsbaserade Alkolås-  
terminaler kan personalen snabbt 
testas innan påbörjat arbetspass.
Alkolås med IR-teknik gör testerna 
snabba, säkra och mycket noggranna.

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se

jA, TYDLIGT. Vår analys baserar sig på den 
genomsnittliga testförbrukningen hos de 3 
500 nya bilar auto motor & sport testat i 
vardaglig trafik de senaste tolv åren (sedan 
2003). Förbrukningen har då minskat med 
2,8 l/100 km eller knappt tre deciliter per 
mil, alltså med 34 procent. 

När vi kikar på vår speciella ”ekotest-
runda” har förbrukningen minskat med 

28 procent i snitt under samma tidsperiod.
Jämför man nu våra två kurvor och ut-

vecklingen under de tolv åren med hur 
förbrukningen påstås ha minskat enligt EU-
certifieringen får vi plötsligt en annorlunda 
bild. 

Fram till 2008 följer NEDC-kurvan våra 
två testkurvor men sedan händer något.

Biltillverkarna byggde plötsligt allt min-

Förbrukar dagens bilar mindre bränsle än vad gårdagens gjorde?
dre motorer, alltså ”downzising”. För att nå 
EU:s klimatmål skräddarsyddes de nya bi-
larna för myndigheternas labbtester.

DäRmED sjöNk bilarnas förbrukning stadigt 
enligt EU och sedan tre år är nya bilars EU-
certifierade förbrukning lägre än den eko-
förbrukning vi testar fram när vi kör bilarna 
i verkligheten ute i trafiken.

”För att nå 
EU:s klimat-
mål skräd-
darsyddes de 
nya bilarna 
för myndig-
heternas 
labbtester.”
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BÄTTRE FÖR BILEN
BÄTTRE FÖR MILJÖN
BÄTTRE FÖR DIG

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

  WarmUp Bluetooth® - 

  Varm bil när det passar dig!

Kontakta din återförsäljare eller läs mer på defa.com

AUKTORISERADE
BILGLASMÄSTERIER

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

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

Regelverket ger törst
DET äR INTE BILTILLvERkARNAs fel att de redovisar siffror där skillnaden är 
större och större mellan uppgivna officiella värden och verklig förbrukning. 
Regelverket tillåter tillverkarna att ”fuska” legalt. Man spelar efter reglerna – 
som bilindustrin lobbat för. 

Faktum kvarstår, vi får den verklighet som regelverket premierar. Det be-
tyder att små motorer med turbo blir allt vanligare eftersom de fungerar bra i 
labbtestet. Illa! Jag längtar efter riktiga tester i verklig körning!

AlrIk södErlINd,  

chefredaktör auto motor & sport

är förbrukningen den samma  
i stan och på motorvägen?
NEj. DEN BIL sOm äR ekonomivin-
nare på alla typer av vägar finns 
ännu inte. Till och med en sparsam 
Toyota Prius blir snart törstig om 
den körs i 130 km/h på Autobahn 
eller i köerna i stan. Som framgår 
av mätresultaten varierar förbruk-
ningen mycket även för våra testbi-
lar. Små, lätta bilar som Mazda CX-
3 är särskilt sparsamma i stadstrafik, 
eftersom de behöver mindre energi 
för att komma upp i fart från stil-
lastående.

Uppe i fart på motorvägen spelar 

vagnvikten mindre roll, här är luft-
motstånd och jämn hastighet en av-
görande faktor. Aerodynamiskt op-
timerade glidare med liten frontarea 
som exempelvis Mercedes C-klass 
eller VW Golf har här ett försprång.

Räknar vi om energifördelen 
som dieseln har med sin låga för-
brukning jämfört med bensindrivna 
Ford Mondeo (125 hk) är Mondeo 
aningen mer energieffektiv än Mer-
cedes C-klass diesel. 

Vem hade trott det för tio år se-
dan?
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BMW hade redan ett decennium av 
suv-framgångar bakom sig när lilla 
X1 lanserades hösten 2009. Det här 
blev klassens körgladaste alternativ – 
en bil som gjord för kurviga asfaltvä-
gar snarare än tuff terräng. BMW X1 
var dyr som ny och hög efterfrågan 
har hållit uppe begagnatpriserna.

BMW X1 var en naturlig breddning av mo-
dellprogrammet och ett självklart tillskott på 
en Europa-marknad som efterfrågade både 
små-suvar och crossovers. Den sydtyska till-
verkarens bidrag till klassen var föga förvå-
nande en förarorienterad bil. Såväl bak- som 
allhjulsdrivna versioner – sDrive respektive 
xDrive – fanns i utbudet.

Efter tre år i produktion gjordes en lätt-
tare facelift av X1 och förra året lanserades 
en helt ny X1. Det är en från grunden an-
norlunda bil än den första som vi skriver 
om här. 

Exteriördesignen var lika spänstig som 
chassit med fartfyllda linjer. Framtoningen 
var både mjuk och tuff samtidigt. I lilla suv-
klassen utmärkte sig X1 med en utsträckt 
huv och njurarnas framträdande position i 
grillen bidrog till märkesidentiteten. Mark-
frigången var bara 17,9 centimeter – en tyd-
lig vink om de knappa terrängambitionerna.

Interiören var personbilslik med tyd-
lig BMW-profil. Även här framträdde fo-
kuseringen på föraren tack vare en något 
vinklad mittkonsol. Instrumenteringen var 
tydlig och lättöverskådlig och märkesvana 
kunder kände snabbt igen sig. Vid faceliften 
inför modellåret 2013 fick mittkonsolen ny 

kORT-
FAkTA
bEgprIs x1

det finns ett förhål-
landevis stort utbud 
av begagnade BMW 
X1 i Sverige med bra 
spridning över års-
modellerna. När det 
gäller priserna är de 
lika spridda … 
skick, motor, utrust-
ningsnivå och miltal 
är fyra faktorer som 
påverkar, men det 
finns all anledning 
att göra noggranna 
jämförelser. Två till 
synes likvärdiga bilar 
kan ha vitt skilda 
prislappar.
priserna börjar på 
ungefär 120 000 kro-
nor och då får man 
en tidig årsmodell 
med hög mätarställ-
ning. Många X1:or 
har rullat långt. Med 
mer normala mil 
inleds prisförhand-
lingarna på 160 000 
kronor.

BMW X1 med föraren i centrum
design, men lika modern som övriga mo-
dellprogrammet blev inte X1.

jämFöRT mED en vanlig kombi var sittpo-
sitionen något högre, men den riktiga suv-
känslan infann sig aldrig. Ett bekvämt insteg 
var dock en välkommen egenskap. Fram-
stolarna gick att få i både standard- och 
sportutförande.

Baksätet lämpade sig bäst för två personer, 
men kunde kortare sträckor transportera tre 
vuxna. Ryggstödet var inte bara fäll- och 
delbart 40/20/40 utan också ställbart i tio 
steg (1–31 grader från standardläget). Det 
påverkade i sin tur bagageutrymmet som i 
normalfallet klarade av 420 liter. Med rygg-
stödet i ett särskilt vertikalt lastläge växte 
volymen till 480 liter och i det mest slut-
tande komfortläget minskade den till 360 li-
ter. Med baksätet helt fällt klarade X1 1 350 
liter. Tyvärr var lasttröskeln hög, men med 
prylarna väl på plats fanns det goda möj-
ligheter att förankra lasten på ett säkert sätt.

sTANDARDuTRusTNINGEN var mager och gav 
X1 ett ganska påvert intryck. Nybilsköparen 
som hade spenderbyxorna på kunde dock 
kryssa friskt bland tillvalen och på så sätt höja 
exklusiviteten. Bland de vettigare fanns ex-
empelvis en fabriksmonterad dragkrok.

En del framhåller gärna den hastighets-
beroende servostyrningen Servotronic som 
ett måste – med den blir X1 lättare att leva 
med. 

Den som valde navigationssystem Bu-
siness eller Professional fick även BMW:s 
beryktade iDrive, ett slags vridreglage på 

mittkonsolen som används för att navigera 
i menyerna. X1 fick den för tiden senaste 
versionen som var en klar förbättring mot 
den första iDrive-varianten.

mOTORuTBuDET har varierat något över tid 
men genom alla år har fokus till största del 
legat på diesel. I grunden handlar det om 
samma 4-cylindriga maskin på 1 995 cc 
som med mindre modifieringar – exempel-
vis olika turboaggregat – erbjudits i en rad 
olika trimningsgrader. Beteckningarna 18d, 
20d, 23d eller 25d har alltså inget med den 
faktiska cylindervolymen att göra. Effekten 
varierade mellan 143 och 218 hk.

En rad bensinalternativ har också erbju-
dits, exempelvis 20i på 184 hk.

På bilarna med allhjulsdrivning, kall-
lad xDrive, var tekniken automatisk och 
vanligtvis fördelades vridmomentet 40-60 
mellan fram- och bakaxel. Tack vare snabb 
elektronik kunde sedan kraften flyttas dit 
den behövdes. BMW X1 var på inget sett 
avsedd för terrängkörning – det största 
problemet var markfrigången, inte tekni-
ken.

Nej, istället var det på vägen som X1 im-
ponerade. Bilen var underhållande både på 
grus och asfalt. Väl avstämd fjädring, exakt 
styrning, effektiva bromsar, distinkt växel-
låda och kraftfull motor gav X1 en egen 
position i klassen. Dessutom var den vilsam 
på långfärd.

Det BMW fokuserade på klarade X1 ga-
lant – och det är vad begagnatspekulanten 
ska ha i åtanke. 

 gUstAV lIlJEbErg
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I svERIGE säLjs Bmw med fri service i 3 
år/8 000 mil och det bör förhoppningsvis 
ha gett bilen en bra start i livet. Fri service 
till trots är det viktigt att undersöka histori-
ken och göra en grundlig kontroll av bilens 
funktion. Är du inte kunnig själv – anlita 
någon som kan!

Ifylld servicebok är en bra grund, men 
se gärna till att serviceprotokoll medföljer 
då det underlättar om något går sönder och 
skadan ska regleras av försäkringsbolaget. 
Problem med kamkedjan förekommer på 

dieselmotorerna (N47) och gäller inte ga-
rantin, eller generalagenten nekar goodwill, 
ja då är det maskinförsäkringen som gäller. 
Kolla omfattning och självrisk med olika 
bolag – inte bara vem som har lägst premie.

TRAsIGA HjuLLAGER, särskilt bak, förekom-
mer så lyssna efter oljud. Det här felet har 
drabbat även nästan nyare bilar och tycks 
vara lite av ett lotteri. Gör också en kontroll 
av bromsarnas skick. X1 är ingen terrängbil 
men leta ändå efter skador och dåliga repa-

rationer, både på karossen och undertill. Fäl-
gar och däck kan också behöva en översyn.

Moderna bilar har mycket elektronik och 
X1 är inget undantag. Undersök alla funk-
tioner då fel kan vara både irriterande och 
dyra att åtgärda. 

Till sist några ord om att försäkra dig att 
bilen är en allhjulsdriven xDrive (om du 
inte är ute efter en bakhjulsdriven sDrive) 
och att provköra exemplar med och utan 
Servotronic för att uppleva skillnaderna i 
styrningen.  gUstAV lIlJEbErg

Se upp med trasiga hjullager och kolla servicehistoriken noggrant
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kORT-
FAkTA
sÅ MÅNgA 

bIlAr bErörs

När dieselskanda-
len uppdagades i 
september beräk-
nades 224 746 bilar 
med eA 189-motorn 
rulla i Sverige. För-
delningen mellan 
koncernens märken 
såg ut så här:
• Volkswagen per-
sonbilar: 104 227.
• Audi: 57 367.
• Skoda: 28 430.
• Seat: 2 162.
• Volkswagen trans-
portbilar: 32 560.

följande Volkswagen får nya förbrukningsvärden:

• Passat Sportscombi 1,4 TSI
ACT BMT 150 hk eU6, 6-växlad manuell
• Passat Sportscombi 2,0 TDI
SCR 4Motion BMT 240 hk eU6, 7-växlad DSG
• Passat Alltrack 2,0 TSI 4Motion
BMT 220 hk eU6, 7-växlad DSG
• Golf 2,0 TDI BMT 150 hk EU6, 6-växlad manuell
• Golf Cabriolet 2,0 TDI BMT 110 hk
eU6, 5-växlad manuell (säljs ej i Sverige)
• Jetta 2,0 TDI BMT 110 hk
eU6, 5-växlad manuell (säljs ej i Sverige)
• Jetta 1,2 TSI BMT 105 hk
eU6, 6-växlad manuell (säljs ej i Sverige)
• Scirocco 2,0 TDI BMT 184 hk
eU6, 6-växlad manuell (säljs ej i Sverige)
• Polo 1,0 TSI BlueMotion 95 hk
eU6, 7-växlad DSG (säljs ej i Sverige)

volkswagen återkallar bilar

Under hösten stormade det kring 
Volkswagen som ertappades fuska 
med sina dieselbilars utsläpp av 
kvävedioxider för att kunna få bilarna 
godkända i USA. Manipulerade bilar 
har också sålts i stor omfattning på 
den här sidan Atlanten. I december 
redovisade Volkswagen vilka åtgärder 
som görs för att rätta till de felaktiga 
bilarna i Europa och när planen verk-
ställs i Sverige.

HösTEN 2015 måste ha varit en av de tuffaste 
i Volkswagens historia. Den tyska bilgigan-
ten avslöjades som fuskare efter att ha mani-
pulerat utsläppen på ett antal dieselmotorer, 
allt för att snabbt kunna få bilarna godkända 
på den viktiga USA-marknaden.

Företagets egna utredning pekar bland 
annat på att det 2005 togs ett beslut att 
lansera dieselbilar i USA, och då inom en 
mycket strikt tids- och budgetram. För att 
få motorn med beteckning EA 189 genom 
byråkratin på utsatt tid togs en genväg – 
teknikerna skapade en särskild programvara 
som kände av om bilen genomförde ett 
standardiserat förbrukningstest eller kördes 
på vanlig väg. Beroende på situation anpas-
sades motorstyrningen på ett sådant sätt att 
den klarade myndigheternas tester.

När tekniken senare fanns för att få ned 
utsläppen till den nivå som gällde i USA, 

CO
2
-utsläpp

utredda
mITT uNDER dieselskandalen kom beskedet 
att förbruknings- och CO

2
-siffrorna för 

upp till 800 000 bilar kunde vara felaktiga. 
Det var en intern utredning som ifråga-
satte uppgifterna för bilarna av 2016 års 
modell i testcykeln NEDEC.

En stor genomgång av modellprogram-
met inleddes, men när den var klar visade 
sig att skadan var betydligt mindre än be-
farat. För märket Volkswagen handlade det 
om nio versioner tillverkade i totalt 36 000 
exemplar – motsvarande 0,5 procent av 
märkets produktion – som skulle få nya 
förbrukningssiffror uppjusterade omkring 
0,1–0,2 l/100 km. Det betyder ett par 
gram högre CO

2
-utsläpp per kilometer. Bi-

lar från Audi, Seat och Skoda berörs också.
Volkswagen underströk därtill att för-

brukningen vid verklig körning, som är 
något helt annat än testcykeln, inte påver-
kades.

gjorde företaget det ändå inte hela vägen. 
Mängden Adblue, den vätska som tillsätts i 
avgassystemet för att minska utsläppen, var 
högre i just det viktiga testmomentet. Även 
fortsättningsvis var utsläppen av kväveoxider 
betydligt högre vid verklig körning.

mANIpuLERADE BILAR har sålts i stora vo-
lymer i Europa. Bara i Sverige räknade 
koncernen med att närmare 225 000 bilar 
var i trafik i september förra året. För bi-
larna i EU har Volkswagen nu tagit fram 
ett åtgärdsprogram som fått grönt ljus av 
den tyska godkännandemyndigheten KBA, 
Kraftfahrtbundesamt.

Återkallelsen av bilar i Sverige kommer 
att ske brevledes, först ett informationsbrev 
och senare en uppmaning att boka tid hos 
en märkesverkstad för åtgärd. Beroende på 
motorversion kommer arbetet ta upp till en 
hel eller halv timma. De första bilarna be-
räknas kallas under första kvartalet.

Om ÅTGäRDERNA i Europa verkar förhållan-
devis enkelt att genomföra, är situationen en 
helt annan i USA. Där tar processerna läng-
re tid och kommer med stor sannolikhet bli 
mycket kostsamma. Det talas om astrono-
miska belopp i allt från böter till återköp av 
bilar. Räkna med att slutgiltiga avgöranden 
kommer att dra ut på tiden.

gUstAV lIlJEbErg

DE DRAR MER

Audi A3 Sportback.
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MHF Region Mitts styrelse åkte under 
december iväg till Helsingfors för 
utbyte, utbildning och gemenskap. 
Medlemsfrågan stod i fokus under 
resan. 

sYFTET mED REsAN var att regionstyrelsen och 
inbjudna skulle få möjlighet att utbyta tan-
kar om regionens verksamhet och framtid. 
Medlemsvärvning och med lemsvård var 
två av frågorna som stod på agendan. 

– Vi diskuterade hur vi kan locka nya 
medlemmar, berättar IngaSara Cardell, ord-
förande i Region Mitt. 

Det bästa tipset är att faktiskt våga fråga 
om en person vill bli medlem, menar hon. 

– Om man inte frågar kan man inte få 
svar. Och 90 procent av Sveriges befolkning 
kan ju faktiskt vara medlemmar hos oss, det 
är ju så många som kör nyktra, säger Inga-
Sara Cardell. 

Per-Anders Sjödin var nöjd med resan. 
– Det viktigaste vi har lärt oss är hur man 

tar hand om sina medlemmar. 
Det Bodil Björkström tog med sig från 

resan var intrycket att deltagarna på resan 
är en grupp som jobbar mot samma mål – 
nykterhet på väg.

Bästa tipset: Våga fråga!
Regionstyrelsen diskuterade medlemsvärvning och medlemsvård under sin resa till Helsingfors.

kORT-
FAkTA
MEdlEMs- 

VÄrVNINg

MHF:s vd Göran Syd-
hage tipsar om hur 
du värvar i bekant-
skapskretsen. 

• – Jag har själv vär-
vat de flesta genom 
att fråga via sms, 
berättar han. 
• Inventera din vän-
krets. Fundera över 
vilka du kan värva. 
• Det bästa verktyget 
är telefonboken i mo-
bilen. Kolla även ige-

nom sociala medier 
som Facebook. 
• Berätta att du job-
bar för trafiknykter-
het och fråga om 
de vill stödja MHF:s 
arbete genom att gå 
med i MHF. 
• Börja med nära 
vänner och familj och 

fundera i nästa steg 
på vilka andra som 
du kan fråga. 
• De som är lättast 
att uppmuntra att 
värva är de som är 
nya medlemmar, 
peppa dem att värva 
människor i sin be-
kantskapskrets. 

– Vi har kommit med många nyktra 
framåtsträvande idéer under de här dagarna, 
berättar hon.

– När det gäller medlemsvärvning måste 
vi framförallt få med oss ungdomarna, det är 
de som är framtiden. 

André Hällsten fanns med som represen-
tant för förbundsstyrelsen. Han tyckte att 
deltagarna kom med många kreativa idéer 
om hur MHF ska kunna värva fler med-
lemmar. 

– En intressant idé som kom upp var om 
att skapa en värvningsapp och använda som 
ett hjälpmedel, säger han.

– Grunden är att man på ett tydligt sätt 
måste kunna tala om varför man vill ha en 
person som medlem. 

MArI HAglUNd

– Våga fråga, är IngaSara Cardells bästa tips 
för att värva nya medlemmar. 

volkswagen återkallar bilar

Detta kommer att 
ändras på bilarna
vOLkswAGENs ÅTGäRDER i Europa beror på 
vilken version av EA 189-motorn som sit-
ter i bilen. Tillverkaren menar att ingreppen 
inte ska påverka egenskaper som förbruk-
ning eller prestanda, men några oberoende 
tester har ännu inte redovisats.

Först ut att åtgärdas, under första kvar-
talet 2016, är motorn på 2,0 liter som får 
en ny mjukvara i motorstyrningen. Samma 
åtgärd får motorn på 1,2 liter, och det ar-
betet inleds i slutet av andra kvartalet. Ti-
den hos verkstaden uppskattas till under en 
halvtimma.

Störst ingrepp görs på 1,6-litersvarianten 
som utöver ny mjukvara i motorstyrning-
en även ska få en så kallad flödeslikriktare 
monterad framför luftmassemätaren. Den 
här åtgärden börjar under tredje kvartalet. 
Beräknad verkstadstid är under en timma.

Volkswagen CC.

Volkswagen Passat Variant Alltrack.
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En pärla i Karibien

”Urtidsödla” i Arubaformat.

I Love Aruba – en slagkraftig slogan för ön.

pARADIssTRAND. Aruba 
kan skryta med Eagle 
Beach – utsedd till en 
av världens vackraste 
stränder. Här kan du 
njuta av vajande pal-
mer och ett turkosblått 
hav.

34
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Aruba – en karibisk dröm för 
många, med kritvita sand-
stränder, vajande palmer och 
turkosblått vatten. En ö vid 
sidan av ”orkanbältet” med 
sol året om. Här kan du även 
köra terrängbil i vild natio-
nalpark och träna yoga med 
rachel från Uppsala.

i love Aruba och One happy island! Två 
inarbetade budskap möter besökaren re-
dan på Arubas flygplats, döpt efter hol-
ländska drottningen Beatrix. Landnings-

banan börjar och slutar i öppet hav, och 
själva inflygningen är smått hisnande.

Och visst blir drömmen om Karibien 
ganska snart tillfredsställd, i synnerhet på 
Eagle Beach, stranden som listats som en av 
världens vackraste i flera resemagasin.

Det är lätt att falla pladask för den vid-
sträckta skönheten i solnedgången. Eller 
kanske ännu hellre tidigt om morgnarna, 
då endast enstaka flanörer och morgon-
joggare möts i det skira ljuset. Har du tur 

kan du till och med skymta de väldiga 
havssköldpaddorna, som lägger sina ägg på 
stranden under vissa delar av året.

NäRHETEN TILL usA gör att Aruba blivit 
något av favoritö för många soltörstande 
amerikaner. Som förstagångsbesökare från 
Europa gäller det dock att inte stirra sig 
blind på de amerikanska hotellkedjorna 
och deras småtrista betongkomplex längs 
delar av den västra kusten, utan istället söka 
sig vid sidan av ”the high rise hotels” som 
de kallas. Floridakänslan dominerar endast 
några få kilometer av den behagliga kusten.

Det finns flera små personliga hotell, 
privata hus och lägenheter för den som vill 
komma både öbor och naturen mer nära.

Ön har 110 000 invånare, med närmare 
80 nationaliteter representerade. Officiellt 
språk är papiamento – en slags dialektal 
spanska med många egna ord. Engelska 
och holländska används också i dagligt tal.

Den äventyrssugne turisten får sitt 
lystmäte längs den vilda och attraktiva 
östkusten – perfekt att upptäcka med fyr-
hjuldsdriven jeep eller till fots och på cykel. 
För ön är inte stor, drygt tre mil på läng-

den och en mil som bredast. Den sydöstra 
delen domineras av nationalparken Arikok, 
med säregna bergsformationer, kaktusar i 
mängd och en minst sagt karg kust med 
insprängda små sandstränder.

Visst kan man hyra en jeep och köra 
själv. Alternativet är att hänga med på en 
jeepsafari, som är ett riktigt äventyr ”off 
road”. Under en heldagstur får du chansen 
att krypa i grottor, bada i naturliga havs-
pooler och ta del av de väldiga vågorna 
som vräker upp vågskum längs den klip-
piga kuststräckan.

EN pERFEkT BAs för Arubavistelsen är 
Boardwalk hotel nära Palm Beach på den 
norra delen av ön. Det lilla designhotellet 
med drygt dussinet rum drivs av tvilling-
systrarna Stephanie och Kimberly Rooi-
jakkers, med klart ekologiska förtecken. 
Kontrasten är skarp mot närmsta grannen 
– Aruba Marriot Resort, vars monumenta-
la uppenbarelse är den sista i raden av höga 
hotellbyggnader på ön. På Boardwalk bor 
man i en oas av palmer, aloe vera-buskar 
och blommor, med endast några hundra 
meter till stranden.

kORT-
FAkTA
ArUbA

Aruba är en av de 
tre ABC-öarna i Ka-
ribien, med Bonaire 
och Curaçao som 
närmsta grannar 
och med Venezuela 
några mil bort. ön 
är fortfarande en 
autonom del av Ne-
derländerna, och har 
självstyre med egen 
valuta i form av florin. 
Amerikansk dollar 
fungerar lika bra.

Det är inga pro-
blem med att dricka 
vattnet, för Aruba kan 
skryta med dricksvat-
ten som till och med 
buteljeras och säljs i 
livsmedelsbutikerna.
aruba.com

En pärla i Karibien

”Urtidsödla” i Arubaformat. Boardwalk Hotel – en oas för den kräsne turisten.

Testa djuphavsfiske och kroka en bonito. Carubbian festival i San Nicolas är ett måste.I Love Aruba – en slagkraftig slogan för ön.
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Systrarna delar generöst med sig av 
sina Aruba-favoriter, där varje rum har en 
egen liten trälåda med kort som tipsar om 
allt från vandringar och båtutflykter till 
restauranger, romantiska platser och udda 
butiker.

– Vi vill att våra gäster inte bara ligger på 
stranden, utan att de ger sig ut och nosar 
på de mer okända delarna av vår ö, säger 
Kimberly och pekar på kartan.

svENskAN RACHEL Brathen från Uppsala 
har yogakurser på Boardwalk. Hon har 
bott på ön i mer än fyra år och lever både 
på och för yogan. Populärast är yogapassen 
hon håller på paddelbrädor vid Fisherman’s 
Huts nära Palm Beach, några minuters pro-
menadväg från det lilla hotellet.

– Min man Dennis är surfare och tog 
med sig våra hundar på surfbrädan för ett 
par år sedan. Det inspirerade mig att testa 
yoga på vattnet, säger Rachel med ett le-
ende, där hon sitter på sin bräda redo att 
inleda ett av förmiddagspassen.

Paddelboardyogan är en härlig balansakt, 
som emellanåt bidrar till ofrivilliga plums 
för mer ovana utövare. Men vad gör det 
när havet är mer än 27 grader varmt.

Rachel tipsar om vägen vidare norrut 

till California Lighthouse. Här ligger ett 
pärlband av små, inbjudande sandstränder. 
Perfekt att cykla till från Boardwalk hotell. 
Det finns en cykeluthyrning nära hotellet 
dessutom.

– Passa på att trampa runt längs sand-
vägarna öster om fyrtornet. Här finns en 
mängd cykelstråk att välja mellan.

Hon berättar att Arubas kök är en här-
lig mix av Karibien, Nord- och Sydame-
rika samt Medelhavet. Mycket fisk och 
skaldjur, matiga sallader och en hel del 
kött – gärna stora stekar – medium rare. 
En riktig höjdare är White Modern Cui-
sine, där kökschefen Urvin Croes skapar 
fantasifulla rätter som halstrad havsabborre 
med rödbetsrisotto, grillade aprikoser 
och valnötssås. Eller ”mahi-mahi” – guld-
makrill med rödlök, kalamataoliver och 
papayasås.

I CENTRALORTERN Oranjestad, där de stora 
kryssningsfartygen lägger till, ligger hen-
nes favorit Yemanja. Restaurangen har öns 
bästa utbud av vegetariska rätter, där Rac-
hel även fått en sallad uppkallad efter sig – 
”Yoga Girl’s Mediterranian Quinoa Salad”.

På Flying Fishbone, längre söderut, kan 
du sitta med fötterna i vattnet och njuta av 

både solnedgång och smakrika fisk- och 
skaldjursrätter. Restaurangen ligger direkt 
på stranden.

ALLRA LäNGsT I söDER stortrivs undervat-
tensfantasterna. Vid orten San Nicolas och 
idylliska Baby Beach finner du Jads Dive 
Center, där Jean Pierre Fang tar med sig 
dykentusiaster från hela världen på under-
vattensturer.

– Här i söder är det som vildast, där du 
kan göra fantastiskt fina dyk direkt från 
stranden, säger Jean-Pierre där han sit-
ter utanför centret och pustar ut efter ett 
längre dyk utanför Baby Beach.

Han berättar målande om både hajar, 
muränor, drakfisk och sköldpaddor ute vid 
korallrevet. Och om skeppsvraken och de 
gamla flygplanen, som gör det extra spän-
nande att dyka på Aruba.

Är du här nere en torsdag är det läge att 
besöka San Nicolas och ”Carubbian Fes-
tival”, då den gamla hamnstaden lever upp 
med mängder av matstånd, lokalt hantverk 
och karnevalståg i det mindre formatet. En 
försmak av den stora karnevalen i början 
av februari.

– En fest du bara måste uppleva, enligt 
Jean-Pierre. CENNEtH spArby

Paddelboardyogan sätter balanssinnet på prov.Häng med på jeepsafari längs den karga östkusten.

Rachel Brathen från Uppsala lockar med yoga året om på Aruba.

Grillad havsabborre 
smakar mums till 
lunch.

Karibisk färgglädje i 
San Nicolas.

Det är populärt att cykla mountainbike i nationalparken Arikok.Vandrarens paradis.
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Utmana din tanke!

www.str.se
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Säkerhet och miljö tillsammans

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

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

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

Är du intresserad? Kontakta STR Service AB,  
0418-40 10 00 eller info@str.se

ArUbA

resa och boende

KLM har dagliga 
avgångar från Am-
sterdam. Dessutom 
har Ving direktcharter 
från både Stockholm 
och Göteborg. Räkna 
med priser från drygt 
9 000 kr för enbart 
flyg t/r från Stock-
holm.

Väljer du att resa 
på egen hand har 
Boardwalk hotel 
boende i dubbelrum 
med frukost från 800 
kr/person. Hotellet 
har endast 14 rum/
lägenheter, där du 
även kan fixa din 
egen mat.

Det går också 
att hyra en egen 
lägenhet med privat 
strand. Aruba Reef 
Beach apartments 

ligger i den gamla 
fiskebyn Savaneta, 
söder om huvudorten 
Oranjestad. Från 
drygt 1 000 kr/dygnet 
för två personer.
boardwalkaruba.com
arubareef.com

Att handla

Skippa shopping-
centren och souve-
nirshopparna i Oran-
jestad. Köp med dig 
lite Aloe Vera istället. 
Hälsoväxten finns i 
både vilt och odlat 
tillstånd på ön och 
på Aloe Vera Factory 
kan du fynda bland 
produkterna.
arubaaloe.com

Äventyr på Aruba

Det finns ingen an-
ledning att hyra bil 
på ön. Satsa på att 

hänga med på en 
guidad jeeputflykt 
i stället, genom 
Arikok nationalpark 
och längs den vilda 
östkusten. Det går 
utmärkt att åka med 
lokalbussarna också, 
från norr till söder, 
genom huvudorten 
Oranjestad. Kostar ca 
15 kr för en resa.
abc-aruba.com

Varför inte vandra 
eller terrängcykla i 
nationalparken Ari-
kok. Här finns marke-
rade leder för både 
vandrare och cyklis-
ter. Det går också 
att följa med på en 
guidad tur med en 
nationalparksguide.
arubanationalpark.org

ett annorlunda 
äventyr är kombina-
tionen segling och 

snorkling. Seglatser-
na utgår från hamnen 
i Oranjestad. På 
hemvägen finns det 
möjlighet att pröva 
på djuphavsfiske, för 
att få en tonfisk på 
kroken.
tranquiloaruba.com

Missa inte!

Aruba har en årlig 
festival som pågår 
från slutet av januari 
till mitten av februari. 
Det är årets största 
händelse, både för 
arubaner, turister 
och de som bor på 
närliggande öar. en 
färgstark fest med 
typiska karnevals-
dräkter, calypsomu-
sik, sång, dans och 
underhållning. 
aruba.com/things-to-
do/carubbian-festival

kORTFAkTA
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kORT-
FAkTA
mERCEDEs G 350 d

pris: 843 000 kr.
Motor: V6, diesel, 
2 987 cm3.
Effekt: 180kW/245 hk 
vid 2 400 varv/min.
pre-

standa: 

Toppfart 
192 km/h, 
0–100 km/h 8,8 sek.
Max vridmoment: 

600 Nm vid 1 600–
2 400 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
466,2/186,7/195,1/
285 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

2 612/630/3 500 kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
2 år. Rostskydd och
vägassistans förlängs 
upp till 30 år vid mär-
kesservice.  
förbrukning blandad 

körning: 

9,9 l/100 km.
Co2-utsläpp: 261 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Terrång-
egenskaper 
Kvalitets-
känsla

Komfort  

Pris
Miljö- 
påverkan

Att först klättra över stock och sten 
och sedan plöja sig genom halvme-
terdjupa vattensamlingar med en bil 
som kostar närmare en miljon kro-
nor, känns som att köra Novemberkå-
san i Armanikostym. Galonvarianten. 

sEDAN DEN kOm 1979 har Mercedes kultför-
klarade G-Wagen satt en egen standard för 
terrängfordon som tål tuffa tag. Sällan har 
epitetet ”ett rullande kassaskåp” beskrivit 
körkänslan så klockrent som bakom ratten 
på G-mercan. Och när Land Rover nu fasar 
ut sin Defender blir tyskarna ensam herre 
på täppan i denna kategori bilar.

Regnet öser ner och har så gjort det 
senaste dygnet när vi närmar oss Merce-
des utmanande provbana i skogarna kring 
Tungelsta. Optimalt väder alltså för att sätta 
den uppgraderade versionen av Mercedes 
G-Wagen på prov.

På startplatsen står V6-dieseln som går 

under beteckningen G 350 d, bensindrivna 
V8:an G 500 (998 000 kronor) samt ett ne-
ongult monster G 500 (4x4) med en pris-
lapp på nästan 2,2 miljoner kronor. Den 
senare är exakt samma bil som den sexhju-
ling som Mercedes specialkonstruerade åt 
försvarsmakten i Australien, sånär som på 
den extra hjulaxeln då. En av de saker som 
utmärker värstingen är markfrigången på 
hela 45 cm vilket är möjligt tack vare att 
hjulaxeln inte sitter direkt in i hjulets cen-
trum, utan tar ett trappsteg ner med hjälp av 
en portalaxel. G 500 (4x4) klarar backar på 
53 grader och sidolutningar på 47 grader. 

ATT kALLA DIEsELsExAN för budgetmodell 
känns ju knäppt, men vad annat ska man 
säga i detta sammanhang? Inget känns dock 
billigt. Dörrstängningen, materialvalen, 
den genomtänkta ergonomin i kupén, den 
sjustegade automatlådan som anpassar sig 
smidigt till körförhållandena och så person-

bilskänslan som omgärdar alla åkande trots 
att vi bara skumpar omkring i terräng. En 
sällsam kombination av exklusiv och rejäl.

vIssT GÅR DET ATT FAsTNA med en G-
Wagen, men då beror det mer på förarens 
oförmåga än på fordonet. Med vridmoment 
på 600 Nm blir det inga tjuvstopp. V8-mo-
dellen bjuder ytterligare lite kraft, men vem 
behöver det? Körskillnaden handlar mer om 
vilken motorkaraktär man gillar.

Tre knappar för varsin diffspärr är centralt 
placerade på mittpanelen. De är till utmärkt 
hjälp, speciellt vid brant utförsåkning på 
underlag av grus och sten. Vi testar backar 
jag aldrig skulle vågat ge mig på med något 
annat fordon. Frågan är vem som egentligen 
behöver en G-Wagen. Bilen är överdimen-
sionerad för nästan all slags körning. Man 
känner sig osårbar bakom ratten. För vissa är 
den känslan tydligen värd en miljon.

UrbAN tHoMs

Som en Armanikostym i galon
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G 500 (4x4).

TERRäNGELEGANTEN. Mercedes G 350 d forcerar med bravur även de hinder som ser omöjliga ut. 
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kORT-
FAkTA
NIssAN Np300 NAvARA 

DOuBLE CAB TEkNA AuT.

pris: 362 487 kr. (Na-
vara kostar från 274 
987 kr.)
Motor: 4 cyl, diesel, 
dubbeltur-
bo, 2 298 
cm3.
Effekt: 

140 kW/190 hk vid 
3 750 varv/min.
prestanda: Toppfart 
180 km/h, 0–100 
km/h 10,8 sek.
Max vridmoment: 

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

höjd/axelavstånd:  
530/185/181/315 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

2 080/930/3 500 kg.
garantier: Nybil 5 år/ 
16 000 mil. Lack 5 
år. Vägassistans 5 år. 
Rostskydd 12 år.  
förbrukning blandad 

körning: 

7,0 l/100 km.
Co2-utsläpp: 183 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms (Double 
Cab)
• Alkolås
______________

Väghållning  
Utrustning  
Pris

Ratt bara 
justerbar i 
höjd

Autobroms endast 
på Double Cab

En pickup brukar ha ett brett an-
vändningsområde, ungefär som en 
schweizisk armékniv. Det har Nissan 
tagit fasta på i utvecklingen av NP300 
Navara. Här har ambitionen varit att 
ta fram ett robust nyttofordon med 
komfort i personbilsklass.

pICkupÅRET HAR börjat med en nyhet på 
den svenska marknaden: Nissan NP300 Na-
vara. Jämfört med förra Navara är den nya 
betydligt modernare i framtoningen. Något 
annat hade också varit märkligt med tanke 
på hur glest det är mellan generationsskif-
tena.

Det handlar dock fortsatt om ett robust 
fordon där karossen monterats på en sepa-
rat ram. Hjulbasen har kortats med 5 cen-
timeter, vilket i sin tur gett 1 meter snävare 
vändcirkel. På våra breddgrader erbjuds nya 
Navara med två karosser: King Cab och 
Double Cab. Den senare, med fyra dör-

rar, kommer stå för majoriteten av försälj-
ningen. King Cab är mer av ett nyttofordon, 
vilket också märks i konstruktionen med 
fortsatt bladfjädring bak medan Double Cab 
försetts med skruvfjädrar.

Interiören har fått det kanske största 
lyftet och påminner numera om en cross-
over snarare än en pickup. Instrumenten 
är lättöverskådliga och det är lätt att hitta 
rätt bland knapparna och reglagen på mitt-
konsolen. Tyvärr är ratten bara justerbar i 
höjd, något som upplevs snålt 2016. Fram-
stolarna är hämtade från Qashqai. Baksätet 
är inte något under av komfort, åtminstone 
inte för längre passagerare som får dåligt 
stöd från dynan.

NIssAN HAR OCksÅ arbetat vidare med 
säkerheten och i Euro NCAP krockade 
NP300 Navara till sig fyra stjärnor. Auto-
broms är standard enbart på Double Cab.

Under huven återfinns en 2,3-liters die-

sel. Med enkelturbo ger motorn 160 hk och 
403 Nm, med dubbelturbo är motsvarande 
siffror 190 hk och 450 Nm. Fyrhjulsdriv-
ning med lågväxel är standard över hela 
programmet, precis som en 6-växlad ma-
nuell låda. Till den starkare motorn, som är 
förbehållen Double Cab, går det också att få 
en 7-stegad automatlåda. Det är den senare 
som bjuder på bäst komfort då det manuella 
alternativet har rejält långa slag.

mOTORFöRAREN GAvs tillfälle att köra både 
Double Cab automat och King Cab manu-
ell. Skillnaden mellan varianterna var större 
än väntat. Om Double Cab var oväntat 
komfortabel och så nära personbil en pick-
up kanske kan komma, upplevdes King Cab 
som ett sant nyttofordon med en dragning 
åt lastbilshållet. Tyvärr fick vi bara köra utan 
last – med uppemot tonnet på flaket hade 
det kanske varit annorlunda.

gUstAV lIlJEbErg

Navara tar Nissan mot nya höjder
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kORT-
FAkTA
OpEL kARL 1,0 ENjOY

pris: 105 900 kr. (Från 
99 900 kr.)
Motor: 3 cyl, bensin, 
999 cm3.
Effekt: 55 
kW/75 hk 
vid 6 500 
varv/min.
prestanda: Toppfart 
170 km/h, 0–100 
km/h 13,9 sek.
Max vridmoment: 95 
Nm vid 4 500 varv/
min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
367,5/159,5/148,5–
238,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 034/319/0 kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
2 år. Vägassistans 1 
år. Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

4,5 l/100 km.
Co2-utsläpp: 104 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Pris  
Utrustning  

Saknar auto-
broms

Snåla garantier

Opel breddar sitt småbilsutbud 
med minstingen Karl. För strax över 
100 000 kronor erbjuds en överras-
kande komplett bil som för vettiga 
pengar täcker många bilisters basbe-
hov.

DET sÅ kALLADE A-segmentet, den minsta 
bilklassen på marknaden, står för en liten 
del av den totala försäljningen i Sverige. 
Priserna är låga men tack vare stora fram-
steg hos produkterna innebär det mycket bil 
för pengarna. Klassens senaste tillskott heter 
Opel Karl, namngiven efter företagets grun-
dare Adam Opels äldste son, och anlände 
våra breddgrader under januari månad.

Karl kostar från 99 900 kronor, men någ-
ra exemplar av den psykologiskt prissatta 
inroparen Essentia lär det knappast säljas. I 
stället är det lika bra att sikta in sig på den 
högre utrustningsnivån Enjoy. För det facila 
tillägget av 6 000 kronor får Karl-speku-

lanterna bland mycket annat som luftkon-
ditionering, radio, farthållare, eluppvärmd 
läderratt och eluppvärmda stolar. För övrigt 
väntas många kunder välja privatleasing före 
ett traditionellt köp.

Karossen bjuder på goda innerutrym-
men med en ombonad och relativt påkos-
tad känsla. Fram sitter även långa personer 
bra medan baksätet kanske saknar en aning 
takhöjd. Bagageutrymmet mäter 240 liter 
och med ryggstödet fällt växer volymen till 
1 013 liter.

INsTRumENTERINGEN är stilren och lättö-
verskådlig. Det är lätt att hitta rätt bland 
knappar och reglage. Ratten är bara juster-
bar i höjd, men trots det är det lätt att hitta 
en bekväm sittställning.

För Opel är det viktigt att understryka 
bilens tyska ursprung. Karl må tillverkas i 
Korea men utvecklingen har skett i Tysk-
land. Under huven sitter det en 3-cylin-

drig 1-litersmotor som i det här utföran-
det utvecklar 75 hk respektive 95 Nm. Det 
räcker förvånansvärt långt i Karl som väger 
strax över tonnet. 5-växlad manuell låda är 
standard och för 7 000 kronor erbjuds en 
robotiserad variant för den som vill slippa 
växlingsmomentet.

köREGENskApERNA är trygga och på dubb-
fria vinterdäck är det förhållandevis tyst i 
kupén när vi provkör bilen på svenska vin-
tervägar. Visst, det surrar en del på grund av 
utväxlingen, men på det hela är komforten 
mer än godkänd.

Karl är krocktestad i Euro NCAP med 
resultatet fyra stjärnor. Bilen går att få med 
vingelvarnare men autobroms erbjuds inte, 
något som understryker budgetprofilen.

Överlag ger Opel Karl ett mycket positivt 
första intryck. Det här är ett alternativ för 
den som söker en ny bil till ett lågt pris.

gUstAV lIlJEbErg

Mycket bil för pengarna
Foto: SteFAn nilSSon
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Vitaliserad Vitara
FIAT 500 – den som introducerades 2007 – 
blev något av en räddning för det italienska 
märket. Bilen med sin stora charm gjorde 
omedelbar succé och gjöt nytt självförtro-
ende i tillverkaren. Efter mer än 1,5 miljo-
ner exemplar lanserades i höstas en ansikts-
lyft modell. Enligt uppgift är bilen ändrad 
på 1 900 punkter, men det krävs ett tränat 
öga för att snabbt hitta skillnaderna. Form-
givarna har gått försiktigt fram, sannolikt 
för att inte störa för mycket av framgångs-
receptet.

Utvändigt är det lättast att identifiera en 
ny 500 på ljusarrangemanget i fronten, som 
fått varselljus av led-typ, samt baklyktorna. 
Interiören går fortsatt i utpräglad retrostil 
men har fått såväl ny ratt som instrument-
panel. Bland nymodigheterna kan näm-
nas ett nytt underhållningssystem som lätt 
kopplas upp mot en smart mobiltelefon.

Tyvärr har inte säkerhetsutrustningen 
uppgraderats till samtida standard. Exem-
pelvis lyser autobroms än så länge med sin 
frånvaro, så nog kunde ansiktslyftningen 
med fördel varit mer omfattande.

EN 4-CYLINDRIG 1,2-litersmotor på 69 hk – 
antingen med eller utan stopp/startsystem – 
står på programmet. Maskinen ger fullgoda 
prestanda och det är lätt att hänga med i 
stadstrafikens rytm, för övrigt det element 
som passar bilen bäst. Fiat 500 är en liten 
smidig bil manövreras lätt, inte minst tack 
vare den goda runtomsikten. Något lands-
vägslok är det inte fråga om. 

Största komfortmissen är framstolarnas 
position. De är alldeles för högt monterade, 
till synes helt i onödan.

 gustav liljeberg

sENAsTE GENERATIONEN Suzuki Vitara har 
ett halvår in i produktionen begåvats med 
ett tredje motoralternativ. Bensin- och die-
selmotorerna på 1,6 liter har kompletterats 
med en bensinturbo på 1,4 liter. Maskinen 
utvecklar 140 hk och 220 Nm – och passar 
utmärkt i den kompakta suven som i det här 
utförandet kallas Vitara S.

mOTORN äR BÅDE stark och smidig med ett 
brett register. En 6-växlad manuell låda är 
standard medan en 6-stegad automat er-
bjuds som tillval för 13 500 kronor. Båda 
gör ett bra jobb, men den snabbväxlande 
automaten är det mer harmoniska valet. 

Framhjulsdrivning är standard – Vitara S 
börjar på 202 900 kronor – medan driv-
ning på alla hjulen kostar 15 000 kronor 
extra. Trots att prisbilden hoppat upp ett 
par snäpp är bilen fortfarande mycket pris-
värd, inte minst med tanke på den rikhal-
tiga utrustningsnivån. S-versionen känne-
tecknas av diverse sportiga attribut men 
har också försetts med en mer påkostad 
interiör. Autobroms och adaptiv farthållare 
är standard.

väGEGENskApERNA är trygga och den upp-
graderade fjädringen är välavstämd. Vitara S 
rör sig alert men möjligen kunde känslan i 
styrningen vässas en aning. Komfortbetyget 
lyfts av fina framstolar.

Helheten som Suzuki Vitara S uppvisar 
gör bilen till ett mycket intressant alternativ 
i klassen, och inte minst till alla som vill ha 
en pigg bensinare istället för diesel. Kombi-
nationen av körglädje, utrustning och pris 
känns som ett vinnande recept 2016. 

 gustav liljeberg

Finslipad 500

Foto: guStAV liljeberg

Foto: guStAV liljeberg

kORTFAkTA
FIAT 500

pris: 129 900 kr.
Motor: 4 cyl, bensin, 
1 242 cm3.
Effekt: 51 kW/69 hk 
vid 5 500 varv/min.
prestanda: Toppfart 160 km/h, 
0–100 km/h 12,9 sek.
Max vridmoment: 102 Nm vid 
3 000 varv/min.
längd/bredd/höjd/axelavstånd:  
357,1/162,4/148,8–230 cm.
tjänstevikt/max last/släp: 

865/385/800 kg.
garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 
3 år. Vägassistans 1 år. Lack 3 
år. Vägassistans förlängs vid 
märkesservice. Rostskydd 8 år.
förbrukning blandad körning: 

4,7 l/100 km.
Co2-utsläpp: 110 g CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Charmig som få  
Smidig i stadstrafik  

Saknar autobroms 
Långfärdskomfort
Stolar högt monterade

kORTFAkTA
suzukI vITARA s 4x4

pris: 217 900 kr.
Motor: 4 cyl, bensin, 
turbo, 1 373 cm3.
Effekt: 103 kW/140 
hk vid 5 500 varv/
min.
prestanda: Toppfart 200 km/h, 
0–100 km/h 10,2 sek.
Max vridmoment: 220 Nm vid 
1 500–4 000 varv/min.
längd/bredd/höjd/axelavstånd:  
417,5/177,5/161/250 cm.
tjänstevikt/max last/släp: 

1 286/444/1 200 kg.
garantier: Nybil 3 år. Vagnskada 
3 år. Lack 3 år. Vägassistans 3 
år. Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad körning: 

5,4 l/100 km.
Co2-utsläpp: 127 g CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Motor  
Pris

Något bullrig
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Andreas Gustafsson och Jonas 
Svensson utövar sporten RC-drifting. 
Killarna håller på och bygger en bana 
vid MHF-Ungdoms lokaler i Klippan 
inför den kommande säsongen.

– Det finns ett växande intresse för 
RC-drifting, berättar Andreas.

I RC-DRIFTING köR Du med radiostyrd bil 
utomhus eller inomhus. Andreas Gustafsson 
och Jonas Svensson kör RC-drifting i ter-
räng på bana. Material som grus, sand, jord, 
sten och trä används för att bygga upp en 
bana med hinder i naturen. En yta på 20-25 
kvadratmeter behövs för en bana. 

– Tjusningen med RC-drifting är utma-
ningen. Det ska inte gå så snabbt, du ska 
ta dig upp för stock och sten och genom 
alla hinder. Det handlar om att försöka hitta 
den smidigaste vägen att ta sig fram, förkla-
rar Andreas.

På tävling kör deltagarna på en snitslad 
bana. 

– Du ska klara av banan utan att köra på 
banmarkeringarna eller köra av banan. Tan-
ken är att du ska avsluta banan på så snabb 
tid som möjligt, berättar Andreas. 

Om du ska köpa en bil för RC-drifting 
så finns det två typer att välja på, en färdig 
version och en version där allt följer med 
förutom motor och elektroniken. En bil 
kostar cirka 3 000-4 000 kronor.

I Skåne är det ett tjugotal personer som 
kör RC-drifting regelbundet.

– Det är en bra hobby för alla åldrar. De 
som kör i Skåne är mellan tolv år och 30 år, 
säger Andreas.

Han och hans kompisar har tidigare fått 
låna mark av en bmx-klubb i Ängelholm 
där de har byggt en bana. De håller just nu 
på och bygger en egen bana på mark vid 
MHF-Ungdoms lokaler i Klippan. 

– Vi har kommit så långt att vi har fått alla 
godkännanden som behövs från kommunen 
och från MHF-Ungdom i Klippan. Och 
det första lasset med jord lades på i slutet av 
förra året, säger Andreas.

Han ser fram emot att banan ska bli klar.
– Jätteskönt att vi får en samlingsplats.

TANkEN äR ATT när banan i Klippan är klar 
ska det vara träning och fri körning en gång 
i veckan för barn och ungdomar och andra 
som är intresserade. Det finns också en idé 
om att kunna arrangera större arrangemang 
som träffar eller tävlingar på helgerna. 

– Jag hoppas att det ska finnas ett intresse, 
säger Andreas.

Planen är att banan ska bli klar under vå-
ren. 

– Tanken är att vi ska visa upp banan när 
vi har vårt första event, berättar Andreas. 

MArI HAglUNd

kORT-
FAkTA
mHF-uNGDOm 2016

MHF-Ungdoms 
verksamhetskonfe-
rens hålls den 6-7 
februari i Göteborgs-
området. 
Kongressen kom-
mer att hållas helgen 
27-28 augusti i Halm-
stadsområdet. 
Inför årsmöten

Tänk på följande: 
klubbarnas årsmöte 
ska hållas under janu-
ari eller februari. en 
sak att tänka på: de 
klubbar som inte un-
der 2015 antog MHF-
Ungdoms stadgar för 
klubbar, måste det 
göra det på årsmötet 
2016, under en egen 
punkt på föredrag-
ningslistan.
efter årsmötet är 
det viktigt att klub-
ben skickar in den 
redovisning som 
förbundsstyrelsen ef-
terfrågar. Blanketten 
finns på hemsidan 
mhf-ungdom.se.
Kom ihåg att välja 
ombud till kongres-
sen på årsmötet. 
Ombuden ska väljas 
enligt stadgan som 
finns på hemsidan 
mhf-ungdom.se An-
mälan ska skickas in 
på blankett som finns 
på mhf-ungdom.se 
kontaktuppgifter:

Christer Folkesson, 
generalsekreterare.
e-post: christer@
mhf-ungdom.se
Telefon: 
070–521 97 15

RC-drifting hobby för alla åldrar

FuLL FART. Jonas Andersson och Andreas Gustafsson håller på och 
bygger en bana för RC-drifting vid MHF-Ungdoms lokaler i Klippan. 
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kORT- 
FAkTA
mATTIAs BYGGE

Cykel: Trek 6900
Motor: evo-Kit 250 W.
laddningsregulator: 
BlueSolar MPPT 100/30.
solcellspanel: Rene-
sola, 2x250 W.
batterier: Gelbatterier, 
2x17 A, 1x72 A.
släp: egen konstruktion.
total kostnad: 10 000 
kronor exklusive cykel.

Han låter solen göra grovjobbet
Mattias Rubin, 38, från Kalmar har 
byggt en solcellsdriven cykel. Han 
har två solpaneler med tillhörande 
batteri på en släpkärra, och dessa 
ger tillräckligt med ström för att 
han ska komma 18 mil.

– Det är en gammal dröm som 
går i uppfyllelse, säger han när vi 
möts på Stensö campingplats.

vÅREN 2015 BöRjADE han bygga på an-
läggningen hemma i vardagsrummet och 
efter åtta veckors jobb på fritiden har han 
hunnit cykla närmare 100 mil utan några 
större missöden.

– Som mest har jag kommit 18 mil 
på en dag men då gäller det att utnyttja 
dagsljuset på bästa sätt, under optimala 
förhållanden producerar anläggningen 
mer energi än jag förbrukar, säger han 
och visar hur cykeln fungerar.

Själva släpet är ett hemmabygge som 
ska klara drygt 100 kilo och består av 
aluminiumprofiler som bärs upp av två 
smala och hårdpumpade däck.

pANELERNA GÅR ATT vinkla upp mot so-
len när ekipaget står stilla vilket gör att 
verkningsgraden ökar, men sen blir det 
även möjligt att komma åt de båda bröd-
backarna som utgör själva bagageutrym-
met.

– Här jag förutom tält, sovsäck och 
verktyg även batterierna. Jag cyklar i 
stort sett hela tiden på högsta växeln och 
marschfarten är runt 25 kilometer i tim-
men, men som mest har jag kommit upp 
i 52 kilometer i timmen, men då var det 
i en nedförsbacke där vagnen med sin 
vikt på cirka 100 kilo tryckte på.

BuDGETEN HAR vARIT ganska stram, totalt 
har allt materiel kostat cirka 10 000 kro-
nor, förutom cykeln som han hade sedan 
tidigare. 

– Det var inte speciellt svårt att bygga 
ekipaget, men visst är det bra att ha goda 
kunskaper i hur el fungerar. Nästa pro-
jekt blir sannolikt att bygga ett tvåsitsigt 
fordon som med hjälp av egna solceller 
ska klara 30 mil på en dag, säger han.

pEtEr frEdrIkssoN

Mattias Rubins ekipage klarar upp till 18 mil om dagen på egenproducerad el. 
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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 15/2, 2016. Märk kuvertet ”Krysset 1/16”.

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

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

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

Foto: StAFFAn SweDenborg
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Motorföraren i backspegeln
Motorföraren nummer 
3/1967 behandlade några 
av tidens mest aktuella äm-
nen. till exempel gick det 
att läsa om MHf-cirklar in-
för högertrafikomläggning-
en, leasing av bilar samt 
vikten av att biltillverkarna 
höjde säkerheten i sina pro-
dukter.

tExt: gUstAV lIlJEbErg

Omslag
Som första svenskar – och enligt uppgift 
första journalister – hade Sebastian Hjertén 
och Lars Wahlström besökt ett imponerande 
brobygge i Portugal. Det handlade om för-
bindelsen över floden Tejo (i Spanien kallad 
Tajo) mellan Lissabon i norr och Setúbal-
halvön i söder. Vid färdigställandet hösten 
1966 fick den namnet Ponte Salazar efter 
diktatorn António de Oliveira Salazar. Efter 
revolutionen 25 april 1974 ändrades namnet 
på bron till just 25 April-bron.

De två svenskarna hade kommit i kon-
takt med byggherren US Steel genom Olle 
Hellsvik, SAS platschef i Lissabon, och gui-
dades på den då ofullständiga bron av säker-
hetschefen Bob McNay: ”En genuin ameri-
kansk tuffing, men med ett varmt klappande 
PR-hjärta.”

Tanken på en bro hade funnits länge. 
Ett förslag var uppe redan 1878 och un-
der 1930-talet fanns ännu mer långtgående 
planer. Det skulle dock dröja till november 
1962 innan första spadtaget togs.

Ponte Salazar var – och 25 April-bron 
är – ett imponerande bygge. Till exempel 
mätte den 2 277,64 meter från fäste till fäs-
te, med ett huvudspann på 1 012,88 meter. 
Huvudtornens toppar var 190 meter över 
vattenytan och huvudkablarna, som utgjor-
des av vardera 11 248 vajrar, mätte 58,6 
centimeter i diameter. I materialväg gick 
det åt 75 000 ton stål och 263 000 kubik-
meter betong. 

Bron skulle gynna landets ekonomi på 
flera sätt, till exempel genom utökad turism 
samt stimulans för den expanderande indu-
strin.

Bilon reflex
Chefredaktören Nils 
Nilsson belyste vikten 
av att biltillverkarna 
satsade på att utveckla 
säkerheten i sina pro-
dukter. Mercedes var 
en föregångare på om-
rådet, något som resulterat i nöjda kunder 
när olyckan varit framme. ”Vi har läst flera 
brev, som ägare till Mercedesbilaer sänt till 
Philipsons efter det de av olika anledningar 
råkat bli inblandade i en trafikolycka och 
därvid sluppit helt eller lindrigt undan tack 
vare att bilens säkerhetskaross fungerade 
som den effektiva buffert den gör enligt de 
principer efter vilka den är uppbyggd.”

Säkerheten i bilarna och i trafiken var an-
norlunda vid den här tiden, något Nilsson 
allvarligt och med all tydlighet lyfte fram: 
”Om vi någon minut sätter oss ned och 
funderar över det kusliga faktum att om sta-
tistiken håller vad den hittills visat, skall på 
våra vägar 1 200 människor dö innan årets 
slut. Det skadar inte att göra detta statistiska 
faktum till en personlig angelägenhet.”

Redaktören framhöll också vikten av att 
biltillverkarna självmant skulle bidra till en 
ökad säkerhetsnivå. Ett sätt var att inte snåla 
in på säkerhetshöjande detaljer bara för att 
en bil skulle säljas på en viss marknad med 
lägre lagkrav.

”Bilfabrikanterna måste tvingas inse sin 
skyldighet att presentera nya modeller med 
främst betoning av säkerhetsfaktorn. Det får 
inte vara så att endast skrivna lagregler som 
kan förmå dem att göra det självklara.”

Aktivt i Västerbotten 
inför H-omläggningen

Förberedelserna inför den enskilt största 
trafikhändelsen i Sverige – högertrafik-
omläggningen – var i full gång. Riks-
instruktör Sune Lundkvist kunde från 
Västerbotten rapportera att hittills 13 av-
delningar genomfört 29 cirklar i ämnet 
”Höger Om”.

I Lövånger engagerades Sunes Lund-
kvists fru Ingrid i arbetet, något som 
resulterade i inte mindre än sju cirklar i 
olika byar. Fler var att vänta under året.Hyra eller köpa bil?

Lika aktuellt 1967 som 2016 är frågan om det lönar sig att hyra 
sin bil istället för att äga den själv. I första hand var leasing något 
för företag, men tidningen tittade också på förutsättningarna för 
privatpersoner.

”Motorföraren har gjort en liten analys av för- och nackdelar 
med leasing, som långtidsuthyrningen numera kallas i de inre 
kretsarna, och resultatet ställer mångas bilkostnadsproblem i ett 
helt nytt ljus. Det kan nämligen vara en ren vinst att hyra den 
nya bilen i stället för att köpa den, det beror på vilken bil det 
gäller, hur mycket man kör, vad man begär av sin bil och hur 
realistiskt man är villig att se på sina egna bilkostnader.” 

Avtalen hade i regel höga körsträckor – i regel skrevs kon-
trakten för minst 3 000 mil per år – vilket gjorde ”systemet 
dyrbart för rena söndagsåkare”.

De flesta kostnaderna för bilägandet, exklusive bränsle men 
inklusive den särskilda trafikomläggningsskatten, ingick i avgif-
ten som i regel betalades månadsvis. I ett räkneexempel fram-
kom det att den årliga kostnaden för en Volvo Amazon var un-
gefär densamma om man köpte bilen eller leasade den – 8 839 
kronor vid ägande och 8 875 kronor vid långtidshyra.

Hyrespriset för ett stort antal bilar listades, däribland Opel Ka-
dett för 444 kronor i månaden, Volvo Amazon Favorit för 550 
kronor, Dodge Dart för 797,50 kronor samt Mercedes 250 S för 
1 375 kronor.
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köpEs

ÅRsBOkEN ”ALLA BI-
LAR”. 1973-–1975.
Tel: 0411–207 35. 

säLjEs

GAmmAL TELEFON (TRä-
LÅDA). Höjd 70 cm, bredd 
30 cm och djup 20 cm. 

Pris: 150 kr. Bilder kan fås. 
Tel: 08–540 232 29. 

ANALYsvÅG. Sartorius 
balans. Med viktsats 100 
g-1 mg. Pris: 1 200 kr. Tel: 
08–540 235 12. 

HYvELBäNk med skåp 
och fyra lådor (Bröderna 

Sjöberg Stockaryd). 1 300 
mm lång, 650 mm bred, 
810 mm hög. Välvårdad. 
Pris: 1 900 kr.
Tel: 018–21 62 65, 070–
256 14 23. 

DELAR TILL HONDA mC-
750. 1970-tal. Varvräknare, 
oljetrycksmätare, luftfilter, 

bränslemätare. Pris: 800 
kr.
Tel: 070–940 14 91.

uTHYREs

TRIvsAm sTuGA I smÅ-
LAND. Modern, sex bäd-
dar. Uthyres veckovis eller 
per dag.
Tel: 0470–340 20. 

LITEN sTuGA I smÅ-
LAND. Veckovis. Rökfritt. 
ej husdjur. Fullt modern. 
Sovrum med dubbelsäng, 
samt en bäddsoffa.
Tel: 070–321 19 46. 

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 15 februari. 

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

briksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 
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1C. I Göteborg är det förbjudet att köra med dubbdäck 
på Friggagatan och Odinsgatan, i Uppsala på Kungsgatan 
mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan och på Vaksa-
lagatan mellan Storgatan och Kungsgatan.

I flera andra städer, bland annat i Malmö och Jönkö-
ping, har dubbdäcksförbud diskuterats, men inget beslut 
har fattats än.

2B. Stoppar polisen dig med dubbdäck på någon av de 
förbjudna gatorna i Stockholm, Göteborg eller Uppsala 
riskerar du böter på 1 000 kronor.

3C. I södra Norge är dubbdäck tillåtna från 1 november 
till söndagen efter påsk, i landskapen Nordland, Troms 
och Finnmark i norr 15oktober-1 maj. I centrala Oslo och 
Bergen tas en avgift, piggdekksgebyr, ut om du vill köra 
där med dubbdäck.

I Danmark är dubbdäck tillåtna 1 november-15 april.
I Tyskland, liksom i Polen, är det däremot totalförbud 

mot dubbade däck. Blir du stoppad med sådana på din bil 
får du dra ur dubben eller fixa dubbfria däck innan du får 
köra vidare. Plus att du får böta.

I Sverige är dubbade vinterdäck tillåtna 1 oktober-15 
april, men även under annan tid om det är eller väntas 
bli vinterväglag, det vill säga snö, modd, is eller frost på 
vägen du ska köra.

Rätt svar bil- & trafikfrågor

c Vi säger grattis till 

fem nya kryssvinnare. 

Två bingolotter vardera 

blir det. Lycka till!

Per Forsström,

Söderhamn

Inga Johansson,

Ingelstad

Kerl-Erik Nyström,

Haparanda

Agneta Högrelius,

Rimbo

Svenning Leander

Åmål

Vinnare Krysset nr 8

mEDLEmsFöRmÅN: ANNONsERA
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MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Partners
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STOCKHOLM

2016

Biljetter och mässerbjudanden på: www.caravanstockholm.se        
 www.facebook.com/caravanstockholm  

Lennie Norman 
fredag 19/2 

Kikki Danielsson 
lördag 20/2 

Mellansveriges största 
mötesplats för mobil fritid

Nyheter
Erbjudanden

Resmål

Kistamässan 18-21 februari 


