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Därför passar vår försäkring
ovanligt bra för vanliga bilar.

Kivan Kaivanipour  
Produktchef för bilförsäkring

0771-160 190 
kivan.kaivanipour@svedea.se

Många försäkringsbolag tycker att det är okej att låta äldre bilar subventionera försäkringspremierna för nya  
bilar. Det tycker inte vi. Har du en vanlig, begagnad bil med låga skadekostnader så är det såklart du som ska  
betala mindre. Ett resonemang som allt fler uppskattar – Svedea är ett av de bolag som växer snabbast inom  
bilförsäkring. Jämför oss gärna med andra!
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ett realistiskt olycksförlopp. Felicia 
spelade en cyklist som skadats ef-
ter att ha blivit påkörd av en rattfyl-
lerist. Sidan 10

Ta Paus gör sin 
tjugonde sommar
Gunnar Wärmedal, MHF Ma-

lung, är  en av många engagerade 
MHF:are som gör sommarvägarna 

säkrare genom att delta i den årliga Ta 
Paus-aktiviteten. Sidan 16
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Låt husdjuren 
färdas säkert
Motorjournalisten Stefan Nils-
son, själv hundägare, förklarar 
hur du transporterar ditt hus-
djur på ett säkert sätt. 
 FOTO: STEFAN NILSSON
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Stoppa regeringens flathet!

Sommarväglag. Jag är knappast ensam om att 
gilla det.  Även om jag trivs att köra på riktiga 
vintervägar med packad snö är det ändå skö-
nast då risken för halka är minimal. Min känsla 

är dock att det slarvas lite mer med däckutrustningen 
sommartid just därför att man kan vaggas in i en falsk 
säkerhet.

Odubbade vinterdäck ser jag på flera bilar och inte 
bara efter ”min” gata. Inte sällan ser jag också bilar 
utrustade med sommardäck som inte skulle klara sig 
genom en besiktning. Med sådan undermålig däckut-
rustning utraderas plötsligt säkerhetsförsprånget som 
sommarväglaget ska ge.

Varje vår ser jag också fälgbultar som lossnat från bi-
lar. De rullar iväg och under försommaren har jag flera 
gånger fått parera för fälgbultar då jag cyklat omkring i 
Stockholmstrafiken.

Det råd vi alla får är att efterdra fälgmuttrarna efter 
tio mil. Råkar just du ha glömt det kan det vara värt att 
kolla om de verkligen sitter fast som de ska innan du 
drar iväg på nästa tur.

Tillbaka till sommardäcken. Det kan bli halt även 
på sommaren och hösten. Vanligast är genom vatten på 
vägbanan, men även löv och annat kan ge kraftig och 
plötslig halka. Se alltså till att däcken håller måttet. Det 
gäller både din och dina medtrafikanters säkerhet. 

Att tänka ”jag väntar att byta sommardäck tills det 
blir dags för vinterdäck” är som regel ingen smart tan-
ke. Det är mycket säkrare att byta till nya sommardäck 
innan något händer.

ÄVEN EN KORT TUR PÅ CYKELN som: ”Jag ska bara ned 
till affären” kan innebära att man plötsligt ramlar av 
cykeln. Kanske skrubbar du ett knä, eller en armbåge, 
vilket kan vara besvärande nog. 

Slår du däremot huvudet i vägbanan eller mot en 
trottoarkant kan effekten bli mycket värre. Jag har själv 

cyklat med hjälm i många år nu. Några vurpor har det 
blivit och jag är mycket tacksam för det skydd hjäl-
marna som jag haft på mig har gett. 

Jag rekommenderar därför starkt – och av egen er-
farenhet – att använda hjälm även om du ”bara ska en 
kort bit till affären”. Den som faller blir förmodligen 
lika allvarligt skadad oavsett om det är en lång sträcka 
eller bara en liten bit. För mig är cykelhjälmen lika 
självklar som att ta på mig säkerhetsbältet i bilen.

Att cykling är hälsosamt, miljövänligt och klimats-
mart är inget nytt. I min värld står det dock inte i nå-
got motsatsförhållande till att använda huvudskydd. En 
hjälm eller airbag som skyddar huvudet förtar inte den 
underbara känslan som finns i att cykla. Jag gör det 
ungefär 1 000 mil varje år och har aldrig känt något 
besvär av cykelhjälmen. Bil kör jag också, liksom att 
jag gärna tar tåget då jag ska iväg i jobbet eller besöka 
barnbarnen i Örnsköldsvik. 

OAVSETT FÄRDSÄTT försöker jag tänka på att färdas sä-
kert både för de andras och för min egen del. De flesta 
av mina medtrafikanter gör likadant.

Några gör dock inte det. Hela 12 000 rattfyllerikör-
ningar sker varje dygn i Sverige. Nyss läste jag också 
ett citat av polisområdeschefen i Gävleborgs län. Han 
sade att antalet narkotikapåverkade förare som fastnar 
i polisen trafikkontroller ökar och att det helt enkelt 
beror på att det finns fler drogberoende idag. 

Ändå är det enligt svensk lag fortfarande förbjudet 
för polisen att upprätta en poliskontroll för att kontrol-
lera just drogpåverkan. Sådan kontroll får idag bara gö-
ras vid misstanke. Här borde naturligtvis samma regler 
gälla som vid polisens körkorts- eller nykterhetskon-
troller, men inget händer. 

Vi har fått nog av den flathet som regeringen vi-
sar gällande drograttfylleri – här behövs omgående en 
lagändring.

”Oavsett 
färdsätt 
försöker jag 
tänka på att 
färdas säkert 
både för de 
andras och 
min egen del. 
De flesta av 
mina medtra-
fikanter gör 
likadant.”



kabehusvagnarhusbilar
www.kabe.seClassic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

Högsta klass. Året runt.
När man bor i en husvagn eller husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela 
vägen – och lite till – i vår strävan att fylla våra produkter med så mycket smarta 
lösningar, funktioner och bekvämligheter som är möjligt. Vi har skapat husvagnar 
och husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik konstruktion och avancerad 
teknik. Ergonomiskt formade so� or, ställbara sängar med spiralmadrass, fl exibelt 
kök utan kompromisser och textilier av högsta kvalitet. Det är några exempel på 
komfort du genast upplever. Vår värme- och ventilationslösning Smart Climate 
System gör din KABE till en av marknadens absolut bästa för året-runt-bruk. Och 
KABEs husvagnar och husbilar är utrustade med den senaste tekniken. Ett exempel 
är den prisbelönta manöverpanelen KABE Smart D*, som styr och övervakar alla 
funktioner och som kan kopplas till mobilen via Smart D Remote-appen.

Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!
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I MITTEN AV MAJ slog sommarvärmen till. 
Nåja, det var i alla fall tillräckligt varmt för 
att ”riva eld” i Jeepen som stått vinterförva-
rad sedan i höstas.

Det underhållsladdade batteriet var fullt 
av liv, vilket bekräftades av bränslepumpens 
snabba surrande i tanken. Måhända är var-
ken elektrisk pump eller bränsleinsprutning 
strikt original på en Jeep CJ-5 från 1975, 
men å andra sidan är det inte heller mycket 
kvar av övrig originalutrustning på bilen.

Den här hobbybilen skänker mig glädje 
varje sommar – från att klättra in via bak-
däcket, eller vigt försöka häva sig in bakom 
ratten, till att vrida om nyckeln och höra de 
åtta cylindrarna jobba i harmoni. 

Glädje är också att i lagom takt köra på 
småvägar, känna naturens dofter, eller glatt 
vinka tillbaka när storögda barn pekar och 
viftar med händerna. Jag brukar tänka på 
Bamse – den som är stark måste också vara 
snäll. Jeepen är inte bara riktigt stor, den är 
även stark. Därför försöker jag ge ett extra 
leende i trafiken, liksom vara extra noga att 
visa vart jag ska. Ändå händer det att bilister 
vill ge företräde in i cirkulationsplatser – 
fastän de naturligtvis inte behöver.

DET ÄR INTE BARA barn och bilister som upp-
märksammar Jeepen. Även polisen visar sitt 
intresse. Ibland vinkar de från sin radiobil, 
vilket jag tolkar som att slagningen i regist-
ret gav en bil som är besiktad, skattad och 
försäkrad. Då och då händer det att jag blir 
stoppad – som den här dagen i mitten av maj.

En myndig polisman sätter upp handen 
och pekar åt mig att svänga vänster. Flera 
bilar står där på kö – nykterhetskontroll!

Jag gör en snabb beräkning i huvudet. 
18 000 mil med min förra Pajero, 6 000 mil 
i brukisen, 8 000 mil i min andra Jeep. Det 
blir 35 000 mil, utan att ha räknat med alla 
mil i last- och testbilar. 35 000 mil sedan jag 
sist gjorde ett utandningsprov … Det var i 
Blekinge för drygt tio år sedan. Nu var det 
alltså äntligen dags igen.

Poliser blir nog sällan förvånade, men den 
här blev det. Jag sade nämligen glatt: Jag blir 
så himla glad att se dig.

Han svarade ofrivilligt glatt: Jag blir glad 
av att du blir glad. Kan du blåsa här?

Det är alltså som man säger – delad glädje 
är dubbel glädje. 

Delad glädje, dubbel glädje

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Då och då 
händer det 
att jag blir 
stoppad – 
som den här 
dagen i mit-
ten av maj”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Vi har vänner därute längs vägarna. 
Vänner som vi inte alltid förstår 
att visa vår uppskattning. Jag tän-
ker naturligtvis på vägarbetarna 

som bygger, underhåller och asfalterar våra 
vägar. Jag tänker även på trafikpoliserna 
som gör sitt bästa för att se till att trafiken 
flyter och är säker, samt annan blåljusper-
sonal och bilbärgare som hjälper till att ta 
hand om olycksdrabbade trafikanter.

Helt ärligt! Varför ska det vara så svårt 
att respektera alla dessa som jobbar för oss 
och dagligen har våra vägar som arbets-
plats?

Istället för att omedelbart se ett vägar-
bete som en besvärande försening kanske 
vi skulle kunna se det som en förbättring 
av säkerheten, komforten eller framkom-
ligheten på våra vägar och glädjas åt det.

Vi kanske inte kan stanna och erbjuda 
alla som arbetar längs våra vägar blom-
mor eller en kram, men vi kan faktiskt 
visa dem den respekten att vi saktar in 
och håller avstånd både till dem och till 
trafiken framför oss. Det handlar om att 
undvika olyckor och att ge dem en trygg 
arbetsplats. 

DE GÅNGER JAG PRATAT MED vägarbe-
tare och blåljuspersonal samt med väg-
transportledare har jag fått den ena histo-
rien värre än den andra serverad. 

Bilisterna kör framförallt alldeles för fort 
förbi de som kanske bara står någon meter 
från vägbanan och jobbar. Förarna sitter 
och pratar i telefon, ser inte vägarbetet för 
de håller på med annat, ökar hastigheten 

för att tränga sig in i kön och missar att ha 
koll på bilen framför och så vidare. 

TYVÄRR KOMMER DET HÄR att leda till tuf-
fare tag och än mer komplicerade avstäng-
ningar om vi trafikanter inte lär oss att 
respektera de här grupperna och visar vår 
tacksamhet genom att istället underlätta 
för dem att göra sitt jobb. Deras säkerhet 
är minst lika viktig som vår.

Får de inte arbetsro måste de ta sig den 
rätten och helt enkelt stänga av vägsträck-
an där det hänt en olycka eller man håller 
på med vägarbete av något slag. Det bety-
der avsevärt längre restid om man kom-
mer till en sådan avstängning, ännu mer 
stress och ännu mer irritation. 

IRRITATIONEN OCH STRESSEN tar sig ofta 
uttryck som en kamp att komma först i 
kön och där saknar många vanligt hyfs och 
gentlemannabeteende – särskilt när två fi-
ler går ihop till en. Tyvärr är det allt för 
ofta som några försöker komma före i kön 
genom att tränga sig fram i vänsterfilen. 
Det skapar också en situation där bilisterna 
i högerfilen håller extremt korta avstånd 
för att ingen ska kunna tränga sig in, vilket 
i sin tur ökar risken för kökrockar.

Visa att du är erfaren bilist med både 
lugn och gentlemannabeteende genom att 
avstå att tränga dig förbi de sista metrarna 
i vänsterfilen. Gör vi alla så belönas vi med 
kortare restid, bättre vägar och bättre in-
satser från tryggare blåljuspersonal.

STEFAN NILSSON

Växjö

Visa vägrespekt i sommar!

HÅLL TRAFIKDEBATTEN LEVANDE – SKRIV TILL DIALOG
Vill du göra din röst hörd på den här sidan? Reflektera över något i trafiken eller skriva 
något om trafiksäkerhet? Skriv till oss på motorforaren@mhf.se

SE UPP! Läge att sänka farten ... FOTO: STEFAN NILSSON



kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/7 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning Ceed 
SW-Picanto blandad körning enligt NEDC: 4,3-5,9 l/100 km & CO2-utsläpp 111-136 g/km; enligt körcykeln WLTP: 4,9-6,6 l/100 km & CO2-utsläpp 127-149 g/km. *Kia Privatleasing, 36 mån, månadskostnader 
inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval ingår inte i priset. 
Fordonsskatt betalas av kunden. Uppläggnings- & fakturaavg. tillkommer. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Med Kia Privatleasing infinner sig en känsla av  frihet. Du slipper   
binda upp pengar i ett bilköp, utan kan istället använda dem till  
dina favoritintressen. Service, nybilsgaranti och vägassistans  
ingår. När avtalstiden är slut väljer du en ny Kia om du vill.  
Ja, vägen till frihet ligger öppen.  

Välkommen in till din Kia-handlare eller  
beställ online på kia.com. 

0 kr kontantinsats   Serviceavtal
7 års nybilsgaranti   Vägassistans

Kia Privatleasing från 1795 kr/mån
Frihetskontraktet

FR. 2095 KR/MÅN* FR. 2495 KR/MÅN* FR. 2495 KR/MÅN* FR. 2695 KR/MÅN* 

FR. 1795 KR/MÅN* 

Få hela upplevelsen i ett kompakt format 
med hög stilfaktor och generös utrustning.
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Bil- och trafikfrågor RÄTTELSE

I förra utgåvan av 
Motorföraren angavs 
i Färjeguiden felaktigt 
att turen Helsing-
borg-Helsingör görs 
av rederiet HH Fer-
ries. Rederiet har 
ändrat namn sedan 
november 2018 och 
heter numera ForSea 
med webbadress 
www.forsea.se 
Redaktionen ber om 
ursäkt för misstaget.

Begagnade bilar helt enkelt

Ska du sälja din bil?
Vi tar hand om hela affären från första samtal tills att pengarna 
finns på ditt konto. Vi testar, värderar och säljer din bil på kvd.se. 
Gör din intresseanmälan idag på kvd.se/saljdinbil

1. Vilket år gick Sverige över från vänstertrafik till 
högertrafik?
A. 1966.
B. 1967.
C. 1968.

2. Men när infördes vänstertrafik i Sverige?
A. 1734.
B. 1809.
C. 1868.

3. Vilka år blev det lag på att använda godkänt 
säkerhetsbälte i fram- respektive baksätet i per-
sonbilar.
A.1970 i framsätet, året efter i baksätet.
B. 1975 i framsätet, 1986 i baksätet.
C. 1976 både i fram- och baksätet.

4. Vilket år blev det obligatoriskt att använda sä-
kerhetsbälte när man åker buss om det finns bälte 
på sittplatsen?
A. 2007.
B. 2004.
C. 1999.

5. Sedan vilket år är det förbjudet för den som kör 
ett motordrivet fordon att använda handhållen mo-
biltelefon och annan kommunikationsutrustning? 
A. 2016.
B. 2018.
C. Sverige har inget sådant förbud.

Rätt svar på sidan 47

Den klassiska 
bilden från 
Kungsgatan i 
Stockholm när 
Sverige gick 
från vänster- till 
högertrafik, 
men vilket år 
var det? Faksi-
mil från MHF:s 
och Ansvars 
upplysnings-
kampanj.

Vanligare med vinter-
däck under sommaren
Omkring 250 000 personbilar kör med vinterdäck 
under sommaren. Samtidigt visar tester att dubbfria 
vinterdäck förlänger bromssträckan med över 40 
procent under sommartid. Hösten 2018 gjordes 
Däckrazzian i samarbete med bland annat polisen 
och NTF. Ett stort antal bilar i Syd- och Västsverige 
kontrollerades och visade att nästan tolv procent 
körde med vinterdäck. Samtidigt visar de här Däck-
razziorna att användningen av dubbfria vinterdäck 
under sommaren ökar från år till år.

– Så länge vi har riktiga vintrar och somrar i 
Sverige, ska bilen ha rätt däckutrustning för respek-
tive årstid, säger Emil Sundholm på Nokian Tyres 
Sverige.

Mobil alkobom 
testas i Trelleborg
Trelleborgs hamn ställer sig positiv till 
att på försök införa en mobil alkobom. 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth be-
sökte hamnen den 3 maj för att disku-
tera möjligheten att införa en mobil ver-
sion av automatisk nykterhetskontroll. 

– Vi har hittat en smidig lösning att 
behålla trafikflödet och den goda interna 
logistiken ut ur hamnen samtidigt som 
vi har möjlighet att hantera användandet 
av en slumpmässig kontroll via en mobil 
alkobom, säger Jörgen Nilsson, vd i Trel-
leborgs hamn.  

– Som Skandinaviens största RoRo-
hamn är detta ett naturligt steg för 
oss att även inom detta område ligga i 
framkant. Vår gemensamma ambition 
är att ha utrustning på plats innan eller 
efter semestern och därefter ska rutiner 
och handhavande av myndighetsperson 
vara på plats.

Innan den mobila alkobommen kan 
komma på plats ska vissa praktiska sa-
ker lösas, skriver Trelleborgs hamn.

Den som frontalkrockar med en husbil har 
betydligt större risk att mista livet eller skadas 
allvarligt än den som krockar i en personbil. 
Det visar Trafikverkets krocktester, där man 
har testat två olika typer av husbil. I testen 
har husbilarna utsatts för vad som motsvarar 
en frontalkrock med en personbil i 90 km/tim. 
Trafikverkets krocktester är samma frontalkol-
lisonstest som används i Euro NCAP. 

– Resultatet av Trafikverkets tester visar att 
det finns en stor risk att omkomma i en fron-
talkollision med en husbil, säger Matteo Rizzi, 

trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.  
– Konstruktionen i husbilarna är inte tillräck-

lig för att kunna skydda förare och passage-
rare vid krock. En förklaring är att husbilar har 
en relativt kort deformationszon i förhållande 
till sin vikt. 

Sedan år 2014 har antalet nyregistrerade 
husbilar i Sverige ökat med 50 procent. Under 
samma period har sex personer omkommit i 
husbil, fyra av dem under förra året. Cirka 100 
personer har skadats i olyckor med husbilar 
sedan 2014. 

MILJÖVÄNLIG KYLBOX 

MED LADDFUNKTION

Dometic är först 
i världen med att 
lansera en kylbox i 
biokompositmate-
rial. CoolFun SC30B 
rymmer upp till sex 
stycken stående 
6-litersflaskor, är ter-
moelektrisk och har 
26 procent mindre 
koldioxidavtryck än 
konventionella boxar 
tack vare grova fibrer 
från hampaplantan. 
Boxen drivs av 12 el-
ler 230 volt och kyler 
ner till 18 grader 
Celsius under omgiv-
ningstemperaturen. 
I locket finns också 
en usb-port för att 
exempelvis ladda 
mobiltelefonen.

Stora brister i krocksäkerheten hos husbilar
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Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se

Den 1 juni skärptes kraven på vinterdäck för tunga fordon. 
Nu ska tunga fordon ha vinterdäck på samtliga hjul. Trans-
portstyrelsen har därför ändrat reglerna om vinterdäck på 
tunga fordon och släpvagnar. 

Reglerna börjar gälla 2019 och gäller under perioden 1 

december–31 mars när det är vinterväglag. Genom änd-
ringar i trafikförordningen skärps kraven på vinterdäck på 
tunga fordon till att omfatta samtliga hjul och då även på 
släpvagnar till dessa. Tidigare har kravet bara gällt vinter-
däck på drivaxeln.

Svävande övergångs-
ställe får bilister att 
sakta ned
Kan man ”lura” bilister att ta det lugnare i tra-
fiken? På Drottninggatan vid Näbbtorget i Öre-
bro gör kommunen ett försök genom ett över-
gångsställe med 3D-effekt. Från bilisternas 
perspektiv ser det ut som om strecken svävar 
över marken när de passerar övergångsstället. 

– Bilisterna blir mer uppmärksamma och 
det skapar en lugnare trafiksituation, berättar 
Oscar Lewin, trafikplanerare vid Örebro kom-
mun för SVT Nyheter Örebro. 

Att lura eller locka människor att göra rätt i 
trafiken på det sättet, kallas för nudging. För-
söket med övergångsstället i 3D pågår från 8 
juni till 1 september. 

Säkra cykel- 
hjälmar för barn
Lelle och Boo heter Sveriges säkraste cy-
kelhjälmar för barn. Det är västsvenska fö-
retaget TEC som tagit fram dem och nu har 
de testats i Folksams stora cykelhjälmstest. 
Själva hjälmarna är framtagna med fokus på 
barns skalle där ögon, näsa och mun sitter 
lägre än på vuxna.

– De här två hjälmarna ger så bra skydd 
som går att få bland cykelhjälmar på den 
svenska marknaden, säger Helena Stigson 
på Folksam.

Nöjdast 
ägare 
kör Toyota
Toyota har Sveriges 
mest nöjda bilägare. 
Det står klart efter att 
fler än 10 000 svens-
ka privatägare av bilar 
årsmodell 2012–2018 
svarat på Sveriges 
största bilkonsu-
mentundersökning. I 
undersökningen lov-
ordade kunderna sär-
skilt återförsäljarna, 
samt att Toyota har 
en tydlig miljöprägel. 
Undersökningen görs 
varje år av tidningen 
Vi Bilägare.

På Trafiknykterhetens Dag den 14 maj samar-
betade MHF i Mellerud med Besikta. Vi dukade 
upp informationsmaterial inne i hallen och häl-
sade på bilägare som skulle utföra kontroll av 
sina fordon. 

I Mellerud fanns MHF-avdelningen i Brålanda 

med. Johnny Jonsson hade med sig sin husbil, 
fylld med material som åskådliggjorde faran av 
att inte vara nykter i trafiken.

Företrädarna för MHF denna dag var förutom 
Johnny även Evert Norrman, Mellerud.

TEXT & FOTO: EVERT MAGNUSSON

FOTO: FREDRIK KELLÉN/ÖREBRO KOMMUN

Skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon

MHF Mellerud uppmärksammade TN-dagen

FOTO: TRANSPORTSTYRELSEN
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MHF:s riksmanifestation på Trafiknyk-
terhetens Dag hölls den 14 maj i Öst-
ersund. Inga-Lill Johansson berättade 
om när det värsta tänkbara händer. 
Hon förlorade sin son i en rattfylleri-
olycka. 

– Min son kommer aldrig mer hem. 

UNDER 2018 OMKOM 75 personer i alkohol- 
och drogrelaterade olyckor. MHF arrang-
erar varje år Trafiknykterhetens Dag för att 
uppmärksamma de som drabbats av rattfyl-
leriets konsekvenser. MHF:s funktionärer 
gör aktiviteter på många platser i Sverige.

MHF:s riksmanifestation hölls på Stora 
Torget i Östersund. På scenen ledde Ove 
Sandert, regionordförande för MHF Mitt, 
och Sabrina Sandhu, MHF:s projektledare, 
dagens program. 

Region Mitt hade 15 MHF-funktionärer 
på plats som bjöd besökarna på fika, visade 
Vältebilen, demonstrerade Uppvaknandet, 
delade ut enkäter samt MHF-material. 

En fiktiv trafikolycka iscensattes i samar-
bete mellan MHF Mitt, räddningstjänsten 
och polisen. Therese Nestor med band spe-
lade. 

STRÖMSUNDSBON Inga-Jill Johanssons his-
toria lämnade nog ingen i publiken oberörd. 
Med tårarna rinnandes nedför kinderna 
berättade hon om när hon för ett år sedan 
förlorade sin son. Hennes son åkte med en 
alkoholpåverkad förare och omkom.

– Ingen ska behöva vara med om det jag 
och min familj har varit med om – att för-
lora någon man älskar, för att någon idiot 
kör på fyllan, sa Inga-Lill. 

– Det här året har varit jättejobbigt. Ex-
tra hemskt har det varit vid julen, vid min 
sons födelsedag och i april på årsdagen för 
olyckan. 

– Vi är oerhört glada att du ville komma 
hit idag och berätta om det som har hänt, 
Inga-Lill, sa Ove Sandert. 

MHF:AREN BENGTOLOF Bokström visade 
Vältebilen för besökarna. I Vältebilen får 
man testa att se hur det är att slå runt vid en 
krock och sedan försöka ta sig ur bilen, när 
bilen är upp och ned.

– Vältebilen ger en bra demonstration, 
men jag vågar inte åka i den, konstaterade 
besökaren Gunnel Wahlqvist. 

– Hela det här arrangemanget är fantas-
tiskt. Jättebra att man uppmärksammar ratt-
fylleriets konsekvenser. 

MHF:aren Sylvia Ivarsson berättade om 
utställningen Uppvaknandet för besökarna. 
Utställningen demonstrerar hur mycket 
sprit olika alkoholhaltiga drycker innehåller. 

– Det är många som kommer fram och 
ställer frågor, säger hon. 
Hur tycker du att det är att vara ute och 

jobba för MHF? 

– Väldigt intressant. Det har blivit mer se-
dan jag blev pensionär. 

TRAFIKINGENJÖR Carola Jonsson berättade 
om hur Östersunds kommun arbetar mot 
alkohol och droger i trafiken. 

– Östersunds kommun har alkolås i alla 
sina bilar, berättade hon.

– När det gäller de tunga fordonen i 
kommunen, exempelvis hjullastare, så sätter 
vi alkolås i alla nya fordon som vi köper in. 

MHF Mitt arrangerade i samarbete med 
räddningstjänsten och polisen i Jämtland en 
fiktiv trafikolycka. En man (spelad av Eddie 
Edvinsson) kör på en cyklist (Felicia San-
dert) som blir skadad och hamnar liggandes 
framför bilen. 

Passageraren (Vicky Sandert) i framsätet 
blir också skadad vid trafikolyckan. Föraren 
lämnar bilen och springer runt och är för-
virrad och uppenbart påverkad. 

En förbipasserande (Petra Sundgren) för-
söker få kontakt med den skadade cyklisten 
och passageraren samt prata med föraren. 
Den förbipasserande pratar med Ove San-
dert som ringer SOS Alarm. 

Från scenen beskriver Ove Sandert hela 
tiden vad som händer vid olycksplatsen så 
att publiken kan hänga med.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN anländer till platsen 
och börjar med att kolla hur läget är med 
den skadade cyklisten och passageraren. 
Den skadade passageraren går inte att få ut, 
räddningstjänsten måste ta loss taket, stol-
parna och dörren för att få ut personen. 

Polisen tar hand om föraren och tar med 

Manifestation för rattfylleriets offer på Trafiknykterhetens Dag

Fingerad rattfylleriolycka visades för Östersundsborna  

DRABBAD. Inga-Lill Johansson lämnade ingen 
oberörd när hon berättade om hur hon för-
lorade sin son i en rattfylleriolycka. Här med 
Ove Sandert, regionordförande MHF Mitt. 

FIKA. MHF:aren Per-Olov 
Törnkvist bjöd besö-
karna Gunnel och Lillie 
Wahlqvist på kaffe och 
kakor. 

EFTERSUPNING. Här försöker räddningstjänsten och Petra Sundgren prata 
med den rattfulle föraren    (spelad av Eddie Edvinsson). Föraren hävdar 
eftersupning när polisen  kommer. 

STATIST. Felicia Sandert spelade den skadade cyklisten. 

LIVE. Reportern Leif Landin, Sveriges Radio 
Jämtland, intervjuade MHF:s projektledare 
Sabrina Sandhu och Ove Sandert, regionord-
förande MHF Mitt, i direktsändning. 

KOMMUNEN. Trafikingenjör Carola Jonsson be-
rättade om Östersunds arbete mot alkohol och 
droger i trafiken. Här med MHF:s projektledare 
Sabrina Sandhu. 
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Fingerad rattfylleriolycka visades för Östersundsborna  
honom. Han är uppenbart påverkad. Den 
misstänkte rattfylleristen håller en flaska i 
handen när polisen kommer och försöker 
skylla på eftersupning. ”Jag blev så chockad 
av olyckan att jag drack…” 

Eftersupning innebär att en misstänkt 
rattfyllerist som blir stoppad av polisen 
hävdar att den druckit efter färden eller 
olyckan. 

PÅ SCEN INTERVJUADE Ove Sandert Daniel 
Hjalmarsson från räddningstjänsten i Jämt-
land och Jimmy Norberg, gruppchef för 
trafikpolisen i Östersund, som förklarade 
vad som sker under en räddningsinsats. 

Det är svårt att säga säkert om det rör sig 
om eftersupning eller inte när en misstänkt 
rattfyllerist hävdar att den druckit alkohol 
efter en olycka. 

– Det man kan säga är om det är sanno-
likt eller inte att det handlar om eftersup-
ning, förklarar trafikpolisen Jimmy Norberg. 

För att man ska kunna utreda det behöver 
man helst ha tagit ett blodprov och ett urin-
prov vid samma tidpunkt från rattfylleristen 
och sen ett urinprov en timme efter. Det är 
Rättsmedicinalverket som gör analysen. 

– OM KURVAN AV alkohol är stigande i uri-
nen, då kan det röra sig om eftersupning. 
Men om den är sjunkande är det mer troligt 
att det är rattfylleri, säger Jimmy Norberg. 

På Trafiknykterhetens Dag jobbade 
MHF:are från avdelningarna Lit-Häggenås, 
Ragunda-Fors, Hammerdal, Gävle och Hö-
ga Kusten. Funktionärer: Kent Ivarsson, Syl-
via Ivarsson, Annika Nilsson, Sören Persson, 
Eiron Persson, Åke Carlsson, Leif Fors, Per-
Olov Törnkvist, Inge Wiksten, Ulf Gyllen-
berg, BengtOlof Bokström, Petra Sundgren, 
Ove Sandert, Vicky Sandert, Felicia Sandert 
och Eddie Edvinsson. 

JOURNALISTER FRÅN Sveriges Radio Jämt-
land, Länstidningen och Östersunds-Posten 
var på plats och rapporterade om Trafik-
nykterhetens Dag i Östersund. 

Polisen gjorde extra nykterhetskontrol-
ler i samband med Trafiknykterhetens Dag, 
bland annat i Jönköping, Eskilstuna, Sträng-
näs, Piteå och Lindesberg. 

MARI HAGLUND

FIKTIV OLYCKA. Den iscen-
satta trafikolyckan visar 
hur en räddningsinsats 
går till. Här försöker 
räddningstjänsten 
hjälpa den skadade 
cyklisten. 

FINGERAD OLYCKA. Här har räddningstjänsten tagit bort taket på bilen för att få 
ut den skadade passageraren. 

EFTERSUPNING. Här försöker räddningstjänsten och Petra Sundgren prata 
med den rattfulle föraren    (spelad av Eddie Edvinsson). Föraren hävdar 
eftersupning när polisen  kommer. 

INSATSLEDARE. Daniel Hjalmarsson från rädd-
ningstjänsten och Jimmy Norberg, gruppchef 
för trafikpolisen, förklarade för publiken vad 
som sker under en räddningsinsats. 

VÄLTEBILEN. MHF:aren 
BengtOlof Bokström 
instruerar Hanna Wag-
enius, kommunfullmäk-
tiges ordförande, innan 
hon ska testa en tur i 
Vältebilen.

MUSIK. Therese Nestor och hennes band 
spelade och sjöng på Trafiknykterhetens 
Dag i Östersund. 

Lillie och Gunnel var impo-
nerade av arrangemanget. 
De tycker att det är jättebra 
att rattfylleriets konsekven-
ser uppmärksammas. 

FOTO: MARI HAGLUND
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Trafikverkets nya aktionsplan har fo-
kus på rätt hastighet, nykter trafik och 
säker cykling. MHF:s trafiksäkerhets-
chef Lars Olov Sjöström tycker att 
planen är ett bra initiativ för att sam-
ordna svenskt trafiksäkerhetsarbete. 

UNDER 2018 OMKOM 324 personer i vägtrafi-
ken, det är en ökning med 72 personer jäm-
fört med 2017 visar Trafikverkets statistik. 
Det är den högsta dödssiffran på tio år. 

– 2018 blev ett svårt bakslag för trafiksä-
kerheten. Nu är det viktigt att titta framåt 
och samordna svenskt trafiksäkerhetsarbete, 
säger Lars Olov Sjöström.

Trafikverket har tagit fram en aktionsplan 
för säker vägtrafik för åren 2019–2022. I 
planen finns 111 åtgärder med fokus på rätt 
hastighet, nykter trafik och säker cykling. 
Strategin har tagits fram i samarbete med 
14 myndigheter, företag och organisationer, 
MHF är en av dem.

– Initiativet med aktionsplanen är posi-
tivt. Det här är en bred satsning med många 
aktörer som samarbetar. Här tydliggörs 
också MHF:s roll som trafiksäkerhetsaktör, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

Delmålet i Nollvisionen är att det ska 
vara högst 220 döda i trafiken år 2020. För 
att kraftsamla inför det har Trafikverket tagit 
fram aktionsplanen i samarbete med myn-
digheter och aktörer inom trafiksäkerhets-
området. Planen sträcker sig 2019–2022 och 
kommer att följas upp varje år. 

– Det här är den första generationen av 
aktionsplanen, säger Johan Lindberg, som är 
Trafikverkets samordnare för aktionsplanen. 

– Under hösten kommer Trafikverket att 
träffa de aktörer som finns med i planen 
och ha uppföljningsmöten. Då kommer vi 
att lyssna in hur starten har varit. 

SOM EN DEL AV PLANEN ska Trafikverket ge-
nomföra informations- och kunskapshöjan-
de åtgärder till medborgare och trafikanter. 
Förhoppningen är att nå en minskad andel 
alkohol och narkotika i trafiken och en 
ökad hastighetsefterlevnad. För cyklingen 
är målet en mer säker cykling, med fokus på 
att öka användningen av cykelhjälm. 

– Vi tittar på ett upplägg för att jobba 
med hastighet och nykterhet med start i 
höst, i ett första skede sätter vi mest fokus på 
de två områdena, berättar Johan Lindberg. 

Ny aktionsplan för trafiken efter katastrofala olycksåret 2018

Påverkansinsatserna är en del av ett re-
geringsuppdrag som Trafikverket fick i mars.  

– Hur vi ska jobba med frågan är inte 
klart än, säger Johan Lindberg.

– En bit handlar om att förklara de åtgär-
der som görs ute i samhället för medbor-
garna, exempelvis varför polisen gör nykter-
hetskontroller eller varför Trafikverket inför 
80 km/tim på många 90-vägar.    

Den andra delen handlar om att till ex-
empel påverka normerna kring alkohol och 
narkotika i trafiken. 

– Det är en väldigt viktig norm – att det 
inte är acceptabelt att köra bil efter att man 
har tagit alkohol eller droger. Det är viktigt 
att vi jobbar för att den normen befästs, sä-
ger Johan Lindberg. 
Vilka påverkansinsatser vill MHF se när 

det gäller alkohol och droger i trafiken? 

– MHF skulle vilja se en ny Don’t drink 
and drive-satsning, i en ny och aktuell ut-
formning. Det var ett bra projekt, säger Lars 
Olov Sjöström. 

DET VAR TRAFIKVERKET SOM drev projek-
tet som riktade sig till ungdomar och unga 
vuxna och handlade om trafiknykterhet.

– Vi kan inte ta för givet att de starka 
normer som finns om att alkohol och dro-
ger inte hör ihop med bilkörning ska finnas 
kvar, om vi inte jobbar för det, poängterar 
Sjöström. 

– Varje ny generation måste ”vaccineras” 
mot rattfylleri. 

Innan Nollvisionen låg ansvaret på trafi-
kanterna att göra rätt i trafiken och förhin-
dra olyckor. I och med Nollvisionen blev 
det fokus på systemutformarna, exempelvis 

MÅNGA DÖDA. Rekordmånga omkom i trafiken 2018. För att vända den negativa olycksutvecklingen har Trafikverket tagit fram en aktionsplan.  FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS 

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 
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Ny aktionsplan för trafiken efter katastrofala olycksåret 2018

väghållare, trafikplanerare och fordonsindu-
stri. 

– Det var en nödvändig satsning. Men 
det har också inneburit att trafikanterna har 
blivit lite bortglömda i trafiksäkerhetsarbe-
tet, säger Lars Olov Sjöström. 

– I och med den nya aktionsplanen finns 
det en möjlighet att skapa en bra balans 
mellan systemutformare och trafikanter. 

MHF är en av aktörerna bakom aktions-
planen. En av punkterna under nykter trafik 
är att MHF ska arbeta för att polisen ska få 
bättre verktyg för att kontrollera drogpåver-
kade förare med screeningsinstrument. 

– Vi tror att den svenska polisen precis 
som den norska polisen, skulle bli fram-
gångsrikare i insatserna mot drograttfylleri, 
om de fick använda snabbdrogtester, säger 
Sjöström. 

– Då är det viktigt att det finns en stan-
dard som kan ligga till grund för upphand-
ling av den typen av instrument. MHF är 
med och tar fram en svensk standard.

MHF SKA ARBETA FÖR att kommuner och 
regionala aktörer ställer krav på alkolås eller 
motsvarande stödsystem vid upphandling av 
resor och transporter. 

– Arbetet med att säkerställa nyktra trans-
porter vid upphandlingar måste ta ny fart, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

För ungefär tio år sedan togs många ini-
tiativ för att kräva alkolås i exempelvis kom-
munala transporter.

– Det ledde till att en stor del av kommu-
nerna började ställa krav på alkolås i upp-
handlingen av skolskjutsar och färdtjänst, 
berättar han. 

Då var både MHF och Trafikverket starkt 
pådrivande för den utvecklingen. 

– Vi hoppas på ett nytt samarbete för att 
öka användningen av alkolås eller annan ut-
rustning som hindrar rattfylleri. Vi behöver 
fungera som en blåslampa. 

MHF ska också jobba för en lag om 
straffansvar vid eftersupning. Begreppet 
innebär att en misstänkt rattfyllerist häv-
dar att den har druckit efter färden eller 
olyckan. 

Under området rätt hastighet vill MHF 
genomföra försöksverksamhet med ISA-
teknik bland förare som fått sitt körkort 
återkallat på grund av hastighetsöverträdel-
ser. 

När det gäller säker cykling ska MHF 
utbilda nyanlända i cykling och göra reflex-
kampanjer. 

TRAFIKVERKET BEDÖMER att cirka 40–50 liv 
per år kan räddas i vägtrafiken och att anta-
let personer som skadas allvarligt kan mins-
kas med 500 stycken varje år om åtgärderna 
i aktionsplanen genomförs. 

– Det är inte mål, utan effekter som vi 
bedömer är möjliga att uppnå till 2022, om 
vi genomför de åtgärder som finns med i 
planen, förklarar Johan Lindberg.

– Samtidigt är det svårt och komplext att 
bedöma möjliga effekter. 

 Lars Olov Sjöström tror att effekterna är 
möjliga att uppnå. 

– Det är fullt realistiskt. Några av insat-
serna kan ge snabba resultat, medan andra 
är mer långsiktiga. 

På området rätt hastighet vill Trafikverket 
bland annat införa 1 000 fler trafiksäker-
hetskameror på 250 mil, lägga 8–9 miljarder 
kronor på mötesseparering med mera samt 
sänka hastigheten på 250 mil 90-vägar till 
80 km/tim. 

Exempel på åtgärder från andra aktörer: 
• Sveriges Åkeriföretag uppmuntrar den 

privata näringen att på eget bevåg göra al-
koholkontroller vid sina egna in- och ut-
farter. 

• NTF genomför nollvisionsutbildning 
för förtroendevalda i flera kommuner. 

• Polisen vill öka sina insatser inom väg-
trafiksäkerhetsområdet med fokus på hastig-
het och nykterhet. 

MARI HAGLUND

MÅNGA DÖDA. Rekordmånga omkom i trafiken 2018. För att vända den negativa olycksutvecklingen har Trafikverket tagit fram en aktionsplan.  FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS 

FAKTA
MEDVERKANDE AKTÖRER I PLANEN

• Arbetsmiljö-    
   verket
• Folkhälso-
   myndigheten
• Folksam
• Göteborgs stad
• Stockholms stad
• MHF
• NTF

• Polisen
• SAFER
• STR
• SKL
• Sveriges  
   Åkeriföretag
• Trafikverket
• Transport-
   styrelsen

BLÅS. Nykter trafik är ett av 
tre fokusområden i aktions-
planen. 

CYKLING. Säker cykling är ett av tre fokusområden i aktionsplanen. 
FOTO: IF

FLER KAMEROR. Trafikverket satsar på 1 000 fler trafiksäkerhetskameror 
på 250 mil. En åtgärd som ska öka hastighetsefterlevnaden. 

FOTO: TRAFIKVERKET

Johan Lindberg är 
Trafikverkets sam-
ordnare för aktions-
planen. 

FOTO: TRAFIKVERKET
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”Alla produk-
ter från MHF 
Test Labs 
konsument-
tester hittar 
du på mhf.
se”

Under de senaste fem åren har det 
sålts nästan 700 000 alkomätare i 
Sverige. MHF  Test Labs konsument-
tester ger vägledning. 

– Det är många privatpersoner som 
köper en alkomätare för att säker-
ställa att man inte kör bil alkoholpå-
verkad, säger Tomas Jonsson, vd för 
MHF  Test Lab. 

MHF TEST LAB i Tibro är ett av tre ackredi-
terade labb i världen för att testa alkohol-
mätningsprodukter. På uppdrag av MHF 
gör MHF Test Lab konsumenttester. Labbet 
testar ett 50-tal alkomätare per år. Under de 
senaste fem åren har det sålts nästan 700 000 
alkomätare i Sverige för privat och profes-
sionellt bruk. 

– Vi får många samtal med frågor om al-
komätare från både privatperso-
ner och företag, berättar Tomas 
Jonsson.

– Det kan vara att frun vill 
köpa en alkomätare till sin man 
som fyller 50 år. Då vill de ta reda 
på att de köper bra produkter från 
början. 

En bra alkomätare får du för 
mellan 1 500 och 3 000 kronor. 

– Jag tycker att det är ett ansvarsfullt tän-
kande, att människor som dricker alkohol, 
köper en alkomätare och kontrollerar att 
man är nykter dagen efter festen. 

MHF TEST LAB brukar göra ett större kon-
sumenttest av alkomätare till midsommar. 

– Inte i år, vi brukar göra ett test vartan-
nat år. Då gör vi en rejäl dammsugning av 
marknaden, säger Tomas Jonsson. 

– I år kommer vi att göra en del kom-
pletteringstester av några nya mätare. Resul-
taten hittar du på MHF:s hemsida. 

Alla produktomdömen från MHF Test 
Labs konsumenttester hittar du på mhf.se 
under fliken Alkolås och alkomätare. 

– Flera av de större kedjorna vänder 
sig till oss och låter oss göra tester innan 
de släpper sina alkomätare, berättar Tomas 
Jonsson. 

– Tidigare köpte de in ett antal mätare 
och började sälja dem direkt. Nu kommer 

de till oss först, för de har kommit fram till 
att det inte är bra att sälja skräpmätare.  

I konsumenttesterna finns fem produk-
tomdömen: Pålitlig och driftsäker, Pålitlig, 
Vi avråder, Vi varnar samt Bedömning på-
går – Vänta. 

– För att en alkomätare ska få omdömet 
”pålitlig” ska den mäta på rätt sätt. Mätning-
en ska spegla den mänskliga utandningen 
och mäta på den djupa lungluften, förklarar 
Tomas Jonsson. 

– Vi kollar också att tillverkaren har kali-
brerat alkomätaren rätt. 
Hur ofta behöver en privatperson kali-

brera sin alkomätare? 

– En gång per år. 

FÖR ATT EN ALKOMÄTARE ska få omdömet 
Pålitlig och Driftsäker måste mätaren tala 

om när det är dags för kalibrering. 
– Det är viktigt att alkomätaren 

påminner om när tidpunkten är 
framme för kalibrering på ett el-
ler annat sätt. För vi vet att folk 
glömmer bort det. 

MHF Test Lab flyttade in i nya 
större lokaler i Tibro i september 
2018. 

– Vi har mycket bättre klimat-
förhållanden i de nya lokalerna, det fanns 
ingen ventilation i de gamla, berättar Tomas 
Jonsson. 

– Nu har vi också en bättre översikt över 
lokalerna. 

DE NYA LOKALERNA har kompletterats med 
ett särskilt droglabb. Förhoppningen är att 
i framtiden kunna testa utrustning för de-
tektering av droger, som exempelvis snabb-
tester. 

– Tanken är att vi med tester av drogtest-
instrument, skulle kunna guida exempelvis 
företag som vill drogtesta sin personal, så att 
de får bra och pålitlig utrustning, förklarar 
Tomas Jonsson.

– Vi hoppas också kunna utveckla utrust-
ning som kan användas av polisen för att 
göra drogtester i trafiken, på samma sätt som 
man idag gör alkoholtester. 

MARI HAGLUND

Många privatpersoner 
köper egna alkomätare 

NYINFLYTTADE. MHF Test Lab flyttade in i nya lokaler i Tibro hösten 2018. 

PÅLITLIG OCH DRIFTSÄKER. En alko-
mätare som ska få det högsta om-
dömet ska mäta rätt och vara rätt 
kalibrerad, samt tala om när det är 
dags för kalibrering. 

UNDERKÄND. Den äldre benäm-
ningen Underkänd har ändrats till 
Vi varnar. Precis som då, är det 
skräpprodukter som får stämpeln. 

KONSUMENTTESTER. MHF   Test Lab testar ett 50-tal alkomätare per år. Vd 
Tomas Jonsson vid labbets nya lokaler som man flyttade in förra året. 

FOTO: MARI HAGLUND
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Beställ på solarplexius.se

LÄTTMONTERAT 
OCH AVTAGBART 
SOLSKYDD 
SOLARPLEXIUS® är marknadens snabbaste och mest 
lättmonterade solskydd för bilar. Materialet är okrossbart och 
skivorna kan böjas. Monteringen gör du själv på 15 minuter och 
solskyddet kan enkelt plockas bort vid behov. Inget vatten, inget 
klister, inga bubblor, inga repor – perfekt resultat varje gång! 
Vi har över 500 000 nöjda kunder i hela Europa.
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013-870 41 
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Vi har 
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Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	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

Namnlöst-2   1 2016-04-27   11.21

JUBILAR. Sommarens stora MHF-aktivitet 
Ta Paus fyller 20 år. Här Ta Paus 2018 vid 
Höga Kusten-bron. 
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”Jag är impo-
nerad av hur 
många av 
norrmännen 
som känner 
till vad MA 
är.”

B Y M I M S A F E

www.mimsafe.se

MultiCage är skapad med omsorg. 
Med över 30 års erfarenhet vet 

vi vad som krävs. Fokus ligger 
alltid på användaren och därför 

är varje detalj väl genomtänkt. 
I grunden handlar allt endast 

om funktion och säkerhet. 
Och förstås, att erbjuda 

en trygg plats för alla som 
står dig nära.

D E S I G N  F O R M A D  AV  K U N S K A P

Sommarens stora MHF-aktivitet Ta 
Paus fyller 20 år. MHF Malung ska stå 
på rastplatsen Almasjön. 

– Besökarna uppskattar både vårt 
budskap om trafiknykterhet och att bli 
bjudna på fika, säger Gunnar Wärme-
dal, engagerad i MHF Malung. 

I SOMMAR KÖR MHF:s funktionärer Ta Paus 
på 45 platser i Sverige. Ta Paus fyller 20 år 
i år. Semestertrafikanterna uppmanas att ta 
rast när de är ute och åker. MHF bjuder 
besökarna på fika och delar ut informa-
tionsmaterial om faror och distraktioner i 
trafiken som trötthet, alkohol och droger, 
trafikfarliga mediciner samt mobilanvän-
dande.

Ta Paus firar 
20 år i sommar

MHF Malung kör Ta Paus helgen 27–28 
juli på rastplatsen Almasjön vid väg 66 och 
E16, söder om Malung. De brukar vara 
fem–sex MHF-funktionärer. 

– Jag tycker att vi får bra respons från be-
sökarna. De uppskattar att vi bjuder på gra-
tis kaffe och hembakat fika, berättar Gunnar 
Wärmedal. 

– Vårt budskap om att ta paus och nyk-
terhet vid ratten har blivit mer och mer 
uppskattat. Jag tycker att det idag finns en 
större medvetenhet än tidigare om varför 
det är viktigt att vara trafiknykter. 

MHF MALUNG DELAR UT Ta Paus-material till 
besökarna och visar utställningen Uppvak-
nandet. 

– Vi brukar ha med promilleglasögonen, 
det är många som vill prova brillorna. Och 
vi brukar även ha med en alkomätare och 
visa hur den fungerar, säger Gunnar Wär-
medal. 

MÅNGA AV TA PAUS-RASTARNA kommer 
från Norge.

– När de norska besökarna frågar vad 
MHF är för något, då brukar jag fråga om 
de känner till MA Rusfri Trafikk (MHF:s 
systerorganisation i Norge). Jag är impone-
rad av hur många av norrmännen som kän-
ner till vad MA är, säger Gunnar Wärmedal. 

MARI HAGLUND

Fotnot: Alla Ta Paus-platser hittar du på 
mhf.se

Gunnar Wärmedal 
är aktiv i MHF 
Malung. 
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Har du någon gång varit nära att 
somna bakom ratten? I omkring 20 
procent av alla trafikolyckor är trött-
het en bidragande orsak. 

– Det är svårt att bevisa att det är 
trötthet som ligger bakom en trafiko-
lycka, säger Anna Anund, forsknings-
chef vid VTI. 

FYRA AV TIO BILISTER ger sig ibland ut i tra-
fiken, trots att de är för trötta för att vara 
säkra förare, visar en undersökning från för-
säkringsbolaget If. Undersökningen bygger 
på 1 011 intervjuer. 

Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, VTI, har gjort flera studier på trötthet 
i trafiken. Riskgrupper är framförallt unga 
förare, yrkesförare, skiftarbetare och förare 
med sömnstörningar. 

I cirka 20 procent av alla trafikolyckor 
är trötthet en bidragande orsak enligt VTI. 
Samtidigt som det varierar mycket mellan 
olika studier hur vanligt det är att trötthet 
tros ligga bakom en trafikolycka, allt från 10 
till 40 procent. 

– Hur stor olycksrisken är i samband med 
trötthet beror på många olika faktorer, för-
klarar Anna Anund. 

– Att det ska ske en trafikolycka på grund 
av trötthet är ju sannolikt mycket större 
mitt i natten, om en förare har sovit för lite 
och kört under lång tid utan rast. 

TRÖTTHET KAN UPPSTÅ i olika typer av tra-
fiksituationer. Det kan vara jobbigt för en 
bussförare att köra i Stockholm i en stress-
sig trafikmiljö. Men även uttråkning kan 
innebära risker, som att sitta och köra på en 
motorväg i flera timmar. Det kan också göra 
dig sömnig menar hon. Eller köra långa pass 
som yrkeschaufför i lastbil. 
Vad ska man tänka på om man ska ut 

och köra längre sträckor? 

– Att du är utvilad när du börjar köra, att 
du har sovit minst sex timmar och ätit or-
dentligt. Tänk på att ta rast med jämna mel-
lanrum. Var uppmärksam på om du börjar 
bli trött, säger Anna Anund. 

Det allra bästa om du är trött och kör 
mitt i natten, är att stanna vid vägkanten 
och sova 15–20 minuter. Att dricka kaffe 
hjälper också. 

– En del tror att det hjälper att äta godis, 
sjunga eller veva ned fönstret. Det är nog 
mer effektivt mot tristess. 

Trötthet bakom var femte trafikolycka 

Hur ofta du behöver ta rast när du är ute 
och kör finns det inga säkra vetenskapliga 
belägg för. 

Sömnighet bakom ratten påverkar kör-
ningen ungefär lika mycket som 0,5–0,8 
promille alkohol visar forskning, vilket mot-
svarar att dricka 2–3 glas vin.

Trötthet i trafiken regleras av tredje pa-
ragrafen i Trafikförordningen: ”fordon får 
inte föras av den som på grund av sjukdom, 
uttröttning, påverkan av alkohol, andra sti-
mulerande bedövande ämnen eller av andra 
skäl inte kan föra fordonet på ett betryg-
gande sätt.”

DET ÄR MYCKET SVÅRT att bevisa att en tra-
fikolycka beror på att föraren har varit nära 
att somna bakom ratten. För att kunna be-
visa det, krävs det nästan att föraren själv 
erkänner att den har varit trött. 

– För trötthet finns det ingen biomarkör i 
blodet som vi kan mäta, som det gör exem-
pelvis för alkohol. Om en förare har mer än 
0,2 promille alkohol i blodet, då går det att 
bevisa att det rör sig om rattfylleri, förklarar 
Anna Anund. 

Polisen i Kanada använder sig av en check-
lista med frågor som ställs till en förare som 
varit inblandad i en trafikolycka. Checklistan 
används för att det ska bli lättare för polisen 
att bedöma om olyckan kan ha orsakats av att 
föraren har somnat bakom ratten.

I ett VTI-forskningsprojekt testades me-
toden hos polisen i Åtvidaberg och Kisa, 
Mölndal samt Umeå under ett halvår. Anna 
Anund redovisade resultatet i VTI-rapporten 

”Riktlinjer och observationsunderlag för att 
avgöra om en olycka har orsakats av att föra-
ren somnat eller nästan somnat” (2008). 

– Försöket med checklistan var otroligt 
lärorikt. Det blev en ögonöppnare för po-
lisen, innan frågade de inte ens förare om 
en olycka kunde bero på trötthet, berättar 
Anna Anund. 

Checklistan består av två steg, om föraren 
svarar ja på någon av frågorna, går man vi-
dare med nästa steg. 

– I första steget ställer man grundläggande 
frågor som: Hur många timmar har du sovit? 
Har många timmar i sträck har du kört? Har 
du sömnproblem? förklarar Anna Anund. 

– Om då föraren svarar enligt vissa krite-
rier, då går man vidare med nästa steg. I steg 
två gör polisen en mer noggrann undersök-
ning med inriktning på trötthet. 

Hos den svenska polisen har checklistan 
aldrig använts mer än i försöksprojektet. 

ETT OMRÅDE SOM Anna Anund anser att 
det behövs mer forskning på är hur trött-
het kopplat till alkohol påverkar de som kör 
dagen efter att de har druckit. 

– De förare som kör dagen efter att de 
har druckit alkohol, är ofta mycket trötta. 
Det finns en jättestark koppling mellan al-
kohol och trötthet. Alkohol är väldigt job-
bigt för kroppen, säger hon. 

– Det är ett område man skulle vilja göra 
mer forskning på. Vi vet mycket lite om hur 
stor olycksrisk det innebär att köra dagen 
efter att du har druckit kopplat till trötthet. 

MARI HAGLUND

Anna Anund är forsk-
ningschef vid VTI.

FOTO: VTI 
 

GÄSP. Har du varit 
nära att somna 
bakom ratten? Då är 
du nog inte ensam. I 
omkring 20 procent 
av alla trafikolyckor 
tros trötthet vara en 
bidragande orsak. 

FOTO: KATJA KIRCHER/
MOSTPHOTOS

”En del tror 
att det hjäl-
per att äta 
godis, sjunga 
eller veva 
ner fönstret. 
Det är nog 
mer effektivt 
mot tristess.”

Anna Anund, 
forskningschef VTI. 



Att ta bilen med på resa till Estland är både smart och ger dig en härlig frihetskänsla. 
Shoppa loss och fyll bilen med allt du önskar. När du har bilen med dig kan du också 

upptäcka mer av sommaren i Estland. Sandstränderna, marknaderna, de pittoreska öarna. 

Hytten, bilen och sommaren ingår i priset! Club One-medlemmar har rabatt på bilpaket.
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”Ett djur får 
enligt lag 
inte lämnas 
utan tillsyn 
om det finns 
risk för att 
temperatu-
ren i bilen 
kan översti-
ga 25 grader 
eller bli lägre 
än minus 5 
grader.”

Ditt djur har rätt att åka både säkert 
och tryggt, vilket betyder att du ska 
anpassa din körning så att djuret 
känner sig tryggt i bilen. Mjuk kör-
ning utan häftiga accelerationer eller 
snabb kurvtagning är grundstenen 
för att ge sin fyrbenta vän en positiv 
bilupplevelse.

HUNDEN OCH BILEN är för många förknippat 
med fritidsaktiviteter som långa promena-
der, jakt eller brukshundsträning och det är 
något som hunden upplever som positivt. 
Den lär sig ganska snabbt att något kul vän-
tar när husse tar fram bilnyckeln. 

Katter däremot har svårare att se något 
positivt i bilåkandet. Oavsett om du har en 
hund, katt eller något annat djur så har du 
som bilist både skyldigheter att följa och en 
omtanke att leva upp till. Ja, det gäller natur-
ligtvis också om du transporterar tvåbenta 
höns.

ALLA DJUR HAR RÄTT TILL omtanke under 
bilresan och du som ägare belönas med en 
glad och trygg hund, eller vad du nu har 
för djur.

När det gäller regler har du exempelvis 
inte rätt att bara släppa in jycken i bilen och 
låta den klättra runt fritt i hela bilen. Djuret 
du ska transportera ska sitta säkert så att det 
inte far runt i bilen vid en häftig inbroms-
ning eller en olycka. 

Kissen ska naturligtvis inte kunna klättra 
över till husse eller matte och jamande lägga 
sig i bilkörningen eller kolla vad som vänta 
rlängre fram längs vägen.

GRUNDREGELN ÄR ATT det djur du ska trans-
portera ska vara i bilens lastutrymme och 
då på ett sätt som gör att du har kontakt 
med djuret och ser att det mår bra. De flesta 
transporterar sina djur i en kombi av klassisk 
svensk modell och då med hundgaller in till 
passagerarutrymmet. 

Bäst av allt är om djuret har en säkert för-
ankrad bur med en mjuk filt eller liknan-
de att ligga på. Det mjuka underlaget ger 
trygghet precis som en bur som inte kasar 
runt i bilen. Har du hunden utan bur i last-
utrymmet får du inte ha annan last där som 
kan skada hunden under färd. Detsamma 
gäller alla andra djur som fysiskt får plats 
och samtidigt har så mycket utrymme att de 

Så tryggar du resan för familjens fyrbente vän

KATTBUR. Katter måste 
åka i kattbur om de av 
någon anledning ska 
åka i bil. Oftast gillar 
de varken buren eller 
bilen, men oddsen att 
få misse med på noter-
na ökar om buren har 
en mjuk filt i botten.

HUNDBUR. Bilen 
är för de flesta 
hundar något 
positivt och 
det betyder att 
de gärna åker 
med. En bur, 
förankrad, är 
perfekt bak i en 
kombibil.

kan ligga och sitta på ett naturligt sätt.
Har du inte en kombi är det baksätet som 

gäller, inte bagageutrymmet. Kan du då inte 
skärma av baksätet så måste djuret ha en sele 
och den i sin tur förankrad på något sätt så 
att djuret inte far runt, eller kan klättra runt. 

Samtidigt måste selen ha en sådan ut-
formning att djuret kan lägga sig ner eller 
sätta sig upp. Lämpligast är ofta att förankra 
selen i säkerhetsbältets fäste.

DET FINNS SPECIELLA REGLER för att trans-
portera flera hundar i ett släp efter bilen, 
eller på ett lastbilsflak och då handlar det 
ofta om slädhundar. Det är inte så lätt att ha 
ett helt slädspann i en kombi. Då handlar 
det om att de ska ha säkra och enskilda bu-
rar så att de inte råkar i gruff med varandra. 
Burarna ska vara förankrade och placerade 
så att det inte uppstår drag vid transporten.

Så har vi den viktiga frågan om tempera-
turen. Ett djur får enligt lag inte lämnas utan 
tillsyn om det finns risk för att temperatu-
ren i bilen kan överstiga 25 grader eller bli 
lägre än minus 5 grader. 

Här gäller också sunt förnuft. Djuret ska 

helt enkelt inte må dåligt. Det ska ha ven-
tilation så att det kommer in frisk luft. Stor 
hund i liten bil betyder mycket ventilation. 

Djuren ska med jämna mellanrum ha till-
gång till friskt vatten och de ska även har 
tillgång till fräsch mat om resan blir lång. De 
ska rastas med jämna mellanrum och de ska 
ges tillfälle att göra sina behov. 

Minst lika viktigt är att de har kontakt 
med sin husse och eller matte. Djuret behö-
ver både tillsyn och trygghet. Ett djur kan 
exempelvis bli åksjukt och då måste det få 
komma ut och röra sig.

ETT BILFÖRETAG SOM tagit hundens situation 
på allvar är Nissan som presenterat en spe-
cialversion av sin X-Trail. Bilen har tilläggs-
namnet 4Dogs, ett hundmärke på bakluckan 
samt en nyckelring med hundar. Bilen har 
ett polstrat lastutrymme med hundnät och 
massor av förvaringsutrymme för hundpry-
lar som leksaker, koppel, mat, vatten och an-
nat livsviktigt. 

4Dogs har också en trappa upp till lastut-
rymmet, det finns ju taxar, och även en spe-
ciell hunddusch. Bilen har även en kamera i 

DJURANPASSAD. Nissan X-Trail är en fyrhjulsdriven suv, lite större än Qashqai, och en bil med en seriös fyrhjulsdrivning 
om du måste ut på småvägar med din hund och din bil. FOTO: STEFAN NILSSON
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Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City) 
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat. 

350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets 

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

Så tryggar du resan för familjens fyrbente vän

”HUNDKOJA”. Nissan X-Trail 4Dogs är en riktigt genomtänkt bil som visar vad man 
kan göra för sin fyrbente vän och som fungerar utmärkt för hundägare som vill ut i 
naturen. X-Trail 4Dogs har en utdragbar trappa för hundar som inte är så förtjusta i 
att hoppa. Det finns också en hunddusch med egen vattentank.

ANPASSAD. Det finns gott om för-
varingsfack för allehanda hund-
prylar i Nissan 4Dogs.

UTMÄRKT. Bak på X-Trail 4Dogs 
finns en märkning som talar om 
att här åker jycken kungligt och 
husse eller matte gör allt för sin 
fyrbente vän. Likadan märkning 
finns även på bilnyckeln.

lastutrymmet och en display kopplad till en 
kamera vid föraren så jycken och matte ser 
varandra under resan. 

Överhuvudtaget är du som djurägare 
skyldig att se till att ditt djur mår bra och 
kan läsa av hur djuret upplever sin situation. 
Jag har själv haft hundar som älskar att åka 
bil och hoppar in i första bästa fordon med 
öppen dörr. Nu har jag istället en hund som 
är mycket skeptisk till bilåkandet. 

Problemet med de förra hundarna var 
risken att de kom in i någon annans bil och 
lyckades tillskansa sig en mysig bilresa på 
egen tass. Problemet med hunden som inte 
gillar bilåkandet är att han lider varje gång 
han ska in i bilen och det betyder för mig 
som ägare än mer omtanke, än fler raster 
och prat med hunden under resan, samt 
ännu mjukare körning. 

SLUTLIGEN HADE JAG en bohemkatt som 
älskade varma motorhuvar och solvarma 
bilar, men aldrig insåg risken att bilen skulle 
sätta sig i rörelse. Det var med andra ord 
nödvändigt att kolla var katten var innan 
man gav sig iväg. 

Låg han på motorhuven blev han all-
tid lika chockad när motorn startades och 
hoppade ner, men låg han i bilen kunde 
jag komma en bit innan jag hörde riktiga 
avgrundsjamande från baksätet eller lastut-
rymmet och då gällde de att snabbt vända 
hemåt innan man hade en panikslagen katt 
klättrande runt i bilen.

STEFAN NILSSON
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MHF Örebro satsade stort på aktivi-
teter på Folknykterhetens Dag. Lasse 
Ståhlberg är ordförande för MHF 
Örebro. 

– Vi har ett viktigt budskap. Därför 
är det viktigt att vi är ute och visar 
upp oss. 

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG är också Folk-
nykterhetens Dag. MHF Örebro har varje 
år en trafikdag i gallerian Marieberg på 
Folknykterhetens Dag. Nytt för i år var att 
avdelningen också visade upp sig på Tyss-
lingedagen. 

18 funktionärer från MHF-avdelningarna 
Örebro, Kumla-Hallsberg och Degerfors-
Karlskoga gjorde en insats på trafikdagen 
i Mariebergsgallerian. MHF:arna hjälptes 
åt med att blåsa upp ett stort antal blå och 
gula MHF-ballonger som delades ut till alla 
barn. Barnen kunde testa en spårstyrd mi-
nibilbana. 

MHF:aren Karin Jerenfelt gick runt och 
pratade med besökarna och uppmanade 
dem att fylla i tipsfrågor. Den som deltog 

i tävlingen kunde vinna en vecka i MHF 
Örebros Sälenstuga.

 – Det är kul med mycket folk. Jag tycker 
att det är roligt att vara ute och jobba på 
MHF-aktiviteter, säger Karin Jerenfelt. 

– Att vara ute på Ta Paus är också jättekul. 

PÅ SCENEN LEDDE moderator Julia Rosqvist 
ett samtal om rattfyllerifrågor med Mats 
Sjöö, MADD, och riksdagsledamoten Hans 
Eklind (KD). Mycket av samtalet kom att 
handla om eftersupning, som innebär att en 
rattfyllerist hävdar att den har druckit alko-
hol efter olyckan eller färden.

Hans Eklind har skrivit en motion för 
att få till en lag som förbjuder eftersupning. 
Han vill se en lag enligt norsk modell, där 
det är förbjudet att dricka alkohol sex tim-
mar efter trafikolycka. 

– Jag vill se en bredare uppgörelse över 
partigränserna i riksdagen om en lag som 
förbjuder eftersupning. Då har vi större 
chans att få igenom ett sådant förslag, säger 
han. 

– Så länge som rattfyllerister kan hävda 

eftersupning, kan de komma undan med ett 
trafikbrott av grov art. 

Kajsa och PeO Holmberg underhöll be-
sökarna med sång, gitarr och dragspel. Ty-
värr fick arrangemanget avbrytas när brand-
larmet gick i gallerian.

MHF Örebro var med på Tysslingedagen 
i Rånnesta. Tysslingens besökscenter och 
Naturens Teater är centrum för fågelskåd-
ning. Varje år i mars samlas flera tusen sva-
nar vid sjön Tysslingen. På Tysslingedagen 
kunde besökarna bland annat titta på konst 
och hantverk samt se en bilutställning. 

MHF ÖREBRO VAR på plats och bjöd besö-
karna på alkoholfri dryck, delade ut MHF-
material och lät besökarna delta i en tävling 
med tipsfrågor.  

– Det här är första gången vid är med på 
Tysslingedagen, berättar Iréne Thelin, MHF 
Örebro. 

– Jag tycker att det har varit väldigt posi-
tivt. Det är arrangören Lasse Borgström som 
bjöd in MHF. 

MHF visade upp den mobila alkobom-

Många aktiviteter på Folknykterhetens Dag i Örebro

BALLONGER. MHF:aren Karin Svensson delade ut MHF-ballonger till 
barnen i Mariebergsgallerian.

BILUTSTÄLLNING. Besökarna på Tysslingedagen i Rånnesta kunde titta 
på fina och ovanliga bilar – som den här altereden. 

BILBANA. Barnen kunde testa att köra 
med bilar på en spårstyrd bana. 



REPORTAGE MOTORFÖRARENNUMMER 5 2019 23

Namnlöst-1   1 2017-10-10   08.50

VÄLJ ALLTID EN  
KONTROLLERAD  
BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är kvalitetskontrollerad. 
KBV-verkstaden har anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överenskommelser om 
prisuppgift, leverans etc. I oanmälda stickprovskontroller  
granskar KBV kvaliteten på verkstädernas arbete.

Se vilka verkstäder som är anslutna till KBV och tyck till om ditt 
senaste verkstadsbesök på www.kbv.nu.

Många aktiviteter på Folknykterhetens Dag i Örebro
men. MHF har drivit försöksprojekt i ham-
nar, där alla förare får blåsa i en automatisk 
nykterhetskontroll. 

– Vi har haft många goda diskussioner 
med besökare om trygghet i trafiken, säger 
Iréne Thelin. 

– Folk tycker att alkobommen är bra. För 
om människor är nyktra i trafiken, då kan 
andra trafikanter känna sig trygga. 

LASSE BORGSTRÖM ÄR verksamhetsledare 
för Tysslingens besökscenter. Han provade 
att blåsa i den mobila alkobommen. 

– Alkobommarna är en jättebra sak, kon-
staterar Lasse Borgström. 

– Jag har länge velat att MHF Örebro ska 
komma hit och visa upp den mobila alko-
bommen. Det passar bra in med de andra 
aktiviteter vi har på Tysslingedagen, som ut-
ställningen med gamla fina bilar. 

Pierre Ramberg visade upp sin Citroën 
2CV Charleston, som är gul och svart. 

– De modellerna som är gula och svarta 
är mer ovanliga, berättar han. 

MARI HAGLUND 

OVANLIG. Pierre Ramberg visade 
upp sin gula och svarta Citroën 2CV 
Charleston från 1982 på Tysslinge-
dagen. Färgkombinationen på hans 
modell tillhör de mer ovanliga.  

DEBATT. Riksdagsledamoten Hans 
Eklind (KD) vill se en lag som för-
bjuder etersupning. Här i samtal 
med Mats Sjöö och Julia Rosqvist. 

NYKTERHETSKONTROLL. MHF Öre-
bro visade den mobila alkobom-
men i Rånnesta. Lasse Borgström 
testade att blåsa och MHF:aren 
Kurt Thelin instruerade. 

NÖJDA. Mycket positivt, tyckte 
MHF:arna Sölve och Svea Svan-
berg samt Kurt och Iréne Thelin 
om att vara med och visa upp 
MHF på Tysslingedagen. 

FOTO: MARI HAGLUND
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SAMSØ
– den vänliga ön mitt i Kattegatt 

där invånarna värnar om  
att leva miljömedvetet 

GOURMETBOENDE. Paul och Rie 
lockar med mat och rum på  
Vadstrup 1771.
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SAMSØ
– den vänliga ön mitt i Kattegatt 

där invånarna värnar om  
att leva miljömedvetet 

VYER. Nordby Bakker 
– en oas för vandrare 
och livsnjutare.

FÄRGRIKT. Ett besök i konstnären 
och bohemen Ulrik Witts galleri i 
Hårmark är ett måste.
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Visst är det lätt att bli föräls-
kad i Samsø i Kattegatt, mel-
lan Själland och Jylland. Här 
satsar öborna på vindkraft, 
solenergi och biobränslen. 
Allt fler turister väljer att 
cykla – eller ta elbilen. För 
det finns flera laddstationer 
på den gröna ön.

HÅLLBAR TURISM ÄR ett ledord, där man 
som besökare kan hyra elbil för att färdas 
i maklig takt genom det natursköna land-
skapet.

Vägarna är smala och bjuder på en god 
blandning av asfalt och grus. Frånvaron av 
hastighetsskyltar är dessutom högst påtag-
lig, för här tar man det lugnt i trafiken.

Den knappt tre mil långa ön lämpar sig 
dessutom väl för att utforska med cykel. 
Ett utmärkt sätt att uppleva det idylliska 

landskapet, med välmående jordbruk, små 
byar med korsvirkeshus och vidsträckta 
sandstränder.

DEN VANLIGASTE TRAFIKSKYLTEN på Samsø 
varnar dessutom för ”krydsende cyklister” 
och att man som bilist bör tänka på has-
tigheten.

Men även om ön mestadels är platt, finns 
det några riktigt långa backar i norr, där 
landskapet har likhet med österlenska Brö-
sarps backar och naturen vid Ale Stenar.

Här ligger även Nordby. Byn korades 
för några år sedan till Danmarks vackraste, 
med sina smala kullerstensgator och grän-
der, kantade av väl restaurerade korsvirkes-
längor

Och visst har vi hamnat i en idyll när vi 
rullar in med elbilen en varm och solig ju-
lidag, efter att ha anlänt med morgonfärjan 
från Kalundborg till hamnen vid fiskebyn 
Ballen.

Nordby har flera mysiga restauranger 
och kaféer, där lunchen på ”Smagen av 
øen” är en perfekt resa in i den rika mat-
kultur som finns på Samsø. En kombinerad 
butik, kafé och restaurang som frestar med 
ett brett urval av öns delikatesser.

Vi bjuds på en träbricka med ost, 
charkuterier och grönsaker från gårdar i 
närheten, tillsammans med rågbröd. Och 
en sallad med pesto, rödlök, sparris och 
Samsøpotatis.

POTATISEN PÅ ÖN har klar kultstatus och 
räknas som den främsta delikatessen under 
skördetiden.

– Spännande smakkombinationer som 
våra gäster brukar gilla, kommenterar Lars 
Dangaard, som driver stället.

– Och Samsø är hela Danmarks köks-
trädgård. Här växer det så det knakar, något 
vi visar upp under Samsø råvarufestival i 
mitten av juni, fortsätter Lars.

”Samsø är 
hela Dan-
marks köks-
trädgård. 
Här växer 
det så det 
knakar.”

Lars Dangard, 
restaurangägare 

FOTO: CENNETH SPARBYIDYLL. Ballens hamn är den självklara mötesplatsen om sommaren.EXKURSION. Bjarne Manstrup basar för natur-
skolan, och har guidade turer.

Vadstrups trädgård. Rie Toft i ateljén. Ballebjerg i norr. Hö som konst. Fisklunch på Smokehouse.



Fartyget är 
lastat med 

resedrömmar 
om Tyskland 
och Finland

Se våra dagliga avångar från Malmö till Travemünde och 
Kapellskär till Åland och Nådendal. Boka din resa på finnlines.se

Den grönaste vägen
till Danmark.

Resan mellan Helsingborg och Helsingör är inte  
bara den kortaste och den mest miljövänliga vägen  
till Danmark. Det är också 20 trevliga minuter där  
du kan sträcka på benen, äta gott och shoppa till  
sjöpriser upp till 50% billigare än i land.  
Välkommen till en grönare resa över Öresund!  
Läs mer på forsea.se

inkl. bil.
445:-Fr
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Det bästa är att du kan köpa med dig 

det mesta av det som finns på menyn. 
För i butiken, utformad som en gammal 
lanthandel, finns allt från ost, korv och 
nybakat bröd till marmelad, sylt, glass och 
fruktdrycker. Alla produkter med gedigen ” 
Samsø-stämpel”.

Vi hyr sedan cyklar för ett par timmar, 
som ger oss tid att upptäcka naturen vid 
Nordby bakker och Ballebjerg. Ett land-
skap som präglas av sandstränder och ett 
böljande hedlandskap. Här finns flera fina 
vandringsleder och utsiktspunkter.

EN POPULÄR ATTRAKTION är i Samsølaby-
rinten vid Issehoved, som hamnat i Guiness 
rekordbok som världens största granskogs-
labyrint.

Efter trampturen går färden vidare söde-
rut mot aftonens nattlogi på Vadstrup 1771. 
Ett värdshus med kafé och butik. Vadstrup 
drivs av Paul Hammann och bildkonst-
nären Rie Toft, som också har studio och 
galleri på gården.

Den gamla gården ligger mitt på ön, 
med bokskog och ett blommande ängs-
landskap som närmsta grannar. Den har 

anor från slutet av 1600-talet, när den 
svenska armén tagit ön i besittning under 
kriget mot danskarna. En svensk officer 
hade då gården som bas.

– Flera av våra gäster väljer att bo här 
under en vecka för att göra dagsturer, be-
rättar Paul, som till middag denna afton 
bland annat serverar varm hummer med 
tomat, Samsøpotatis med linser och kalvfilé 
med färska grönsaker.

Altanen vetter ut mot ängen, med be-
tande får och hästar i fonden. Aftonsolen 
färgar landskapet i en mild orangeröd ny-
ans, som förstärker det lantliga lugnet.

DET BLIR EN TIDIG kväll, för i morgon 
förmiddag har vi en strandvandring med 
naturguide inbokad. Och efter lunchen 
på restaurang Skipperly i Ballens hamn, 
som sägs servera öns bästa sillbord, ska vi 
träffa Sören Hermansson på Energiakade-
min. Han ska berätta mera om hur Samsø 
kunnat bli självförsörjande på el, och att 
kommunen satsat fullt ut med elbilar för 
sina anställda. En historia väl värd ett eget 
reportage.

CENNETH SPARBYSMAKRIKT. Passa på att smaka på öns delikatesser.
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Ha en skön semester! Vi hjälper dig 
få koll på husvagnen eller husbilen 
innan du åker iväg.

Avslappnad

gasolkontroll
fuktkontroll

#
#

GRÖN Ö MED SJÄLVFÖRSÖRJNING

• Solceller och vindkraftverk 
producerar idag grön el till 
Samsø, och under stora delar 
av året räcker elen till både 
öbornas förbrukning och ex-
port till fastlandet. Men under 
sommarmånaderna sjudubblas 
öns befolkning, och strömmen 
är inte tillräcklig.
• I ett projekt, där även Ma-
deira i Portugal och Orkneyö-
arna i Skottland ingår, kommer 
nu den danska ön att lagra el 
i danskutvecklade litiumbatte-
rier, för att på så sätt stå bättre 
rustat under turistsäsongen.
• Projektet varar till april 2021 
och kostar 82 miljoner danska 
kronor.

Källa: News Øresund
FOTO: CENNETH SPARBY

LITE MER OM:

DAGS FÖR LADDNING. Henrik Mortensen och Anita Koch kör Tesla och gläds åt laddmöjligheterna.
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20” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 567m

Lightforce Sweden AB I 0950 - 120 00 I info@lightforce.se I www.lightforce.se

Lightforces gener i arv till nya produkter
•Hög kvalitet
•Enorm effekt

•Stort urval

0m 200m 400m 600m
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20m

30m

30m
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LITE MER OM:
RESA TILL SAMSØ

• Samsø, med drygt 4 000 invånare, ligger i 
Kattegatt norr om ön Fyn.
• Du reser dit med färja från Kalundborg på 
Sjælland, eller Hou på Jylland.
• Jyllandsrutten tar en timme med Prinsesse 
Isabella, som går på naturgas. Målet är att 
färjan framöver ska segla på lokalt producerad 
naturgas från ön.
• Sjællandsrutten tar ca 90 minuter.
• Mer info på www.tilsamsoe.dk och  
www.samsoelinjen.dk

FOTO: CENNETH SPARBYTRAMPTUR. Passa på att cykla mellan byarna och korsvirkeshusen. Det finns många leder att välja mellan.
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Järnvägsmuseet är stängt för
ombyggnad, men under hela

augusti kan du besöka Tåghallen
i stadsdelen Nynäs, Gävle.

Upplev kulturarvet från järnvägen
med många lok och vagnar!
Ta en fika i Tåghallens café.

Resor med Järnvägsmuseets
egna tåg arrangeras i hela landet,

läs mer på hemsidan!

026-455 14 60
JARNVAGSMUSEET.SE

TÅGHALLEN

ÖPPEN DAGLIGEN

1– 31 AUGUSTI

12.00 –  16.00

Gratis för barn!

Biljettpris vuxen 60 kr

Rälsbuss ingår

ÅK RÄLSBUSS OCH TITTA PÅ
TÅGEN I MAGASINET!

– en del av Statens maritima
och transporthistoriska museer

MER OM ÖN

• Under sommaren finns 
mängder av aktiviteter och 
arrangemang som till ex-
empel sälsafari, fisketurer, 
golf, musik- och matfestiva-
ler. En annorlunda utflykt är 
den med veteranbuss runt 
ön. En renoverad Chevrolet 
Six med stilenligt klädd 
chaufför bjuder på en hel-
dagsfärd i maklig takt.
• Tre gedigna boenden är 
Vadstrup1771, Rumog-
Rooms i Brundby samt 
Ballen Badehotel. Alla med 
restauranger och köksche-
fer som värnar det lokala.
• Och det går att hyra både 
cykel och bil med eldrift.
• På www.visitsamsoe.dk 
finns mer info om att resa, 
äta, bo och göra.

LITE MER OM:

FOTO: CENNETH SPARBYVETERAN. Åk på en guidad busstur runt ön - med klar kultkänsla.



l ä r  av  h i s t o r i e n

f a n t i s e r a  o m  f r a m t i d e n

s k a p a  i  n u e t

destinationhalmstad.se

På gång i 

Halmstad

I trygga händer

Om du hamnar i tvist efter ditt bilköp blir det mycket 
lättare om du gjort affären med en MRF-handlare.  
I nio fall av tio löser vi problemet direkt i bilhallen.  
I undantagsfall går ärendet till Allmänna Reklama-
tionsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som 
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN. 

www.mrf.se/privatperson

LEN
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Drabbad  
eller skyddad
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Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser och bäddmadrasser till 
husvagn, husbil, mm.

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

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

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser, bäddmadrasser och gardiner

till ditt fritidsfordon.

  NYA DYNOR 

   TILL DITT 

FRITIDSFORDON?



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 1 201634 MOTORFÖRAREN NUMMER 5 201934

Reducera miljöpåverkan
Sänkt bränsleförbrukning
Minskade utsläpp
Reducerad risk för haverier

microflex®

Missa inte The Morgan Garage i byn 
Besser på Samsø. Besökaren bjuds 
på en rejäl portion nostalgi och ny-
tänk, med smak av klassiska sport-
bilar.

I ETT PIETETSFULLT RENOVERAT garage har 
fantasten Preben Bograd skapat sitt eget 
universum. Här samsas stilfulla modeller för 
både vuxna och barn med Morgan-bilar 
från 1937 fram till idag.

Morgan Motor Company är världens 
äldsta familjeägda biltillverkare. Det klas-
siska brittiska sporbilsmärket har konstru-
erat och producerat bilar i mer än hundra år 
och följs idag av en stor och hängiven skara 
entusiaster. 

DET BÖRJADE ÅR 1910 med trehjulingar, och 
det dröjde ända till 1936 innan den första 
modellen med fyra hjul lanserades. Den 
fascinerande historien finns att ta del av på 
museet.

– Jag har sedan tonåren haft ett stort in-
tresse för bilar, och i synnerhet engelska 
sportbilar, säger Preben med ett stort leende.

Han har just varit ute på en glidartur med 
sin kopparröda Morgan Aero 8 från 2017.

– Jag beställde den från fabriken hösten 
2015, och fick vänta i närmare två år på 
att få den till Samsø. Men det var det värt. 
Lyssna bara på ljudet, säger han och varvar 
motorn försiktigt. 

En mullrande BMW-V8 på 367 hästkraf-

ter lurar under den vackra huven. Perfekt att 
glida runt med på öns slingriga vägar.

För det är det som är grejen med Pre-
bens samlande. Att levandegöra ett historiskt 
bilmärke, som fortfarande existerar och ut-
vecklas av samma ägarfamilj.

– Jag har samlat på mig en hel del un-
der åren, och har nu sju Morgan-bilar och 
flera miniatyrer, berättar Preben och visar 
oss runt i det som för bara ett par år sedan 
fortfarande var en bilverkstad.

HÄR FINNS INTE BARA bilnostalgia i det stör-
re formatet, utan även pedaldrivna Morgan-
bilar för barn, bensinpump och skyltar från 
sent 1960-tal, en brittisk telefonkiosk som 
visar sig rymma en elegant toalett med vik-
toriansk inredning och en unik M-Organ. 

Det sistnämnda är en orgel med brittiskt 
ursprung som Preben själv renoverat. Tryck-
er du på en knapp spelar den ledmotivet till 
Phantom of the Opera. En kul grej, som väl 
passar in i miljön.

DEN RÖDA SKÖNHETEN som hänger i taket 
är en riktig klenod. En Morgan Plus-4-plus 
från 1963. En ”showcar” med en 2,1-liters-
motor på 105 hästkrafter, tillverkad i endast 
26 exemplar. Och det här är bil nummer 
två i serien.

En annan höjdare är den gula trehjuling-
en från 1937, som Preben gärna kör med till 
livsmedelsaffären under sommarmånaderna.

Allra stoltast är han över Morgan-bilen 

Morganfantasten Preben 
har ett eget bilmuseum

”Jag har 
samlat på 
mig en del 
under åren, 
och har nu 
sju Morgan-
bilar och 
flera minia-
tyrer.”

Preben Bograd,
museiägare.

Super Sports – en 
trehjulig skönhet från 
1937.
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med Le Mans-historia. En Aero8 GTN, som 
kördes i hela 18 timmar längs den mytom-
spunna tävlingsbanan år 2002.

– Och jag får tillbaka så mycket av alla 
besökare som hittar hit. För det här är en ö 

BILMUSEERNA PÅ SAMSØ

• För mer info om The Morgan Garage kolla hemsidan 
www.themorgangarage.com
• Tre kilometer söder om Besser finner du ytterligare ett 
bilmuseum. Samsø Tekniske- och Austin Museum ligger i 
Langemark och har en bred utställning av bilar, traktorer, 
jordbruksredskap och motorcyklar.  Missa inte samlingen 
med närmare 50 Austin-bilar! 
www.samsoetekniskemuseum.dk

• Åtskilliga böcker har skrivits om Morgans historia. Bilen-
tusiasten Staffan Engström gav för några år sedan ut ett 
praktverk om företagets rika historia och bjuder bland an-
nat på nostalgiska bilder i mängd, en översikt av tävlings-
verksamheten med Morgan samt en fyllig berättelse om 
bilklubben Morgan Owners Group of Sweden, som firade 
sitt 50-årsjubileum 2016. Mer info finns på den svenska 
Morganklubbens hemsida. 
www.mogsweden.nu

LITE MER OM:

som gjord för vilsam bil- och motorcykel-
turism. Och vad passar då inte bättre än att 
ägna några timmar på en verkstad med höga 
ambitioner, säger Preben.

CENNETH SPARBY

Att resa med stil och klassisk koffert. Preben har under åren även skaffat några pe-
dalbilar från Morgan.

MORGAN AERO 8 -17. Preben Bograd visar upp sitt 
senaste tillskott framför sitt Morganmuseum. 

FOTO: CENNETH SPARBY
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Mer spänning i nya Forester

SUBARU FORESTER 

E-BOXER, AUT 7-VXL

Pris: 374 900 kr (Bas-
modellen).
Testbilens pris: 
449 900 kr (Summit).
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 995 cm3, Euro6d.
Effekt: 150 hk/110 
kW vid 5 600–6 000 
varv/min.
Vridmo-

ment: 194 
Nm vid 
4 000 varv/min
Sammanlagd effekt 

hybriddrivlina: 167 hk.
Sammanlagt maxi-

malt vridmoment 

hybriddrivlina: 259 
Nm.
Prestanda: Toppfart 
188 km/h, 0–100 
km/h: 11,8 s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
462,5/181,5/173,0/
267,0 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

ej fastställt /2 185/ 
1 870  kg.
Garantier: Nybil 3 år 
(max 10 0000 km). 
Vagnskada 3 år. Lack- 
och ytrostskydd 3 år. 
Rostskydd 12 år (gäl-
ler genomrostning). 
Assistans 3 år.
Förbrukning blandad 

körning:  
6,8 l/100 km enl. 
NEDC.
CO2-utsläpp: 154g/
km (NEDC).
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Komfort 
Säkerhet 
Framkomlig-

             het

Prestanda
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Lägre förbrukning och högre säkerhet 
är trumfkorten när nu även Subaru 
tar steget in i elektrifieringens värld. 
Man överger naturligtvis inte boxer-
motorn, fyrhjulsdrivningen och Fo-
resters genuina suv-egenskaper. 

MEDVINDEN FÖR DIESELMOTORN har bedar-
rat och biltillverkarna tittar nu mer på att 
hitta lösningar för snåla bensinmotorer. Det 
kan vara färre antal cylindrar, mindre cylin-
dervolym eller en hybriddrivlina. 

Subaru gick sin egen väg när dieselvin-
den var stark och skapade sin boxerdiesel. 
Nu gör man likadant och skapar en e-Box-
er, vilket är en bensindriven boxermotor 
som jobbar tillsammans med en elmotor i 
en hybriddrivlina. Först ut är nya Forestern.

Subaru är måna om att Subaruägarna ska 
känna igen sig när det kommer en ny mo-
dell och nya Forester är inget undantag. Det 
syns att det är företagets mer suv-betonade 
modell, trots att bilen är helt ny rakt ige-
nom. 

Det är med andra ord en mer dramatisk 
skillnad under skalet än när det gäller den 
delen av bilen man dagligen möter som 
Subaruägare. Forestern, skogvaktaren på 
svenska, är fortfarande en robust suv med 
konstant och seriös fyrhjulsdrivning.

Den är också en erkänt bra dragbil med 
dragvikten på 1 870 kilo. Det är en okej – 
men inte bäst i klassen.

Grunden för nya Forestern är Subarus 
nya plattform byggd för att kunna husera 
både dagens drivlinor med förbränningsmo-
tor och den nya hybriddrivlinan, samt kom-
mande drivlinor med mer elektrifiering. 

Den nya plattformen sägs sänka tyngd-
punkten och öka vridstyvheten och det be-
tyder bättre vägegenskaper men också bättre 
komfort och krocksäkerhet. 

När det gäller just komforten, lovar Sub-
aru bättre fördelning av värmen i bilen och 
helt nya bättre stolar. Stolarna håller vi med 
om. De känns riktigt bra. Värmen var det 
inte riktigt läge att kontrollera då det stora 
bekymret var att bli av med värmen när vi 
testkörde bilen. Det ordnade dock luftkon-
ditioneringen riktigt bra.

SUBARU UTMANAR VOLVO och har satt upp 
målet att bygga världens mest krocksäkra 
bilar. Tittar man på redan gjorda krocktester 
av Forestern, som ännu inte testats i Euro 
NCAP, och andra Subarubilar, har de goda 
möjligheter att leva upp till målet.

Idag handlar säkerhet både om krock-
säkerhet, teknik som strålkastare och väg-
hållning samt förarstöd. Går vi på strålkas-
tarna, har e-Boxern led-strålkastare både 
för hel- och halvljus. De har även en kurv-
ljusfunktion, men flera konkurrenter har 
de utmärkta Matrix-strålkastarna som bara 
bländar av där det finns ett annat fordon.

När det gäller väghållning briljerar ju Sub-

aru på grus och snö, men den är ingen stads-
racer som ligger som ett strykjärn runt gat-
hörnen. På landsväg är den ett stabilt lok med 
bra fjädringskomfort och trygga vägegenska-
per. Den här bilen är definitivt en långresefa-
vorit i de lägen det finns risk för vintervägar.

SAMMANFATTNINGEN AV bilens vägegen-
skaper gäller även drivlinan. Körningen blir 
både lugn och trygg med bensin/el-hybri-
den som ger en sammanlagd effekt på 167 
hästkrafter och ett sammanlagt vridmoment 
på 259 Newtonmeter. Drivlinan upplevs 
mycket som en dieseldrivlina tack vare att 
elmotorn ger ett massivt vridmomenttill-
skott redan från start.

Precis som de flesta tillverkare idag har 
Subaru en rad funktioner som autobroms 
(även vid backning), filbytesvarnare, av-
ståndshållare och så vidare. Sammanlagt sju 
funktioner finns programmerade i systemet 
som Subaru kallar EyeSight. 

Det finns även en kamera som är vänd 
mot föraren och känner igen vederbörande, 
hälsar artigt när man satt sig i bilen och stäl-
ler in backspeglar och stolar efter tidigare 
önskemål.

Kort sagt är nya Forestern en snålare och 
säkrare bil än föregångaren och den numera 
elektrifierade skogvaktaren tar ännu den 
äventyrlige lite längre ut i skogen eller upp 
på berget än många klasskonkurrenter.

STEFAN NILSSON

NY HYBRID. Subaru Forester e-Boxer är en robust 
och säker suv helt enligt Subarus traditioner men 
med en ny bränsleeffektivare hybriddrivlina.



Bring your bikes

Den mångsidiga cykelhållaren för alla typer av 
cyklar – från elcyklar och fatbikes till barncyklar. 
Thule VeloSpace XT kan kombineras med en 
Thule BackSpace XT lastbox för extra lastutrymme.

Thule VeloSpace XT
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Charmig skogsflanör

SUZUKI JIMNY

Pris: 189 900 kr (In-
clusive: 204 900 kr)
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 462 cm3.
Effekt: 102 hk/75 kW 
vid 6 000 varv/min.
Vridmoment: 130 
Nm vid 4 000 varv/
min
Prestan-

da: Topp-
fart 145 
km/h, 0–100 km/h: 
14,1 s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
364,5/164,5/172,0/
225,0 cm.
Markfrigång: 210 
mm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 170/265/1 300 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skadegaranti: 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år mot genom-
rostning. Assistans 
3 år.
Förbrukning blandad 

körning:  
7,9 l/100 km (WLTP).
CO2-utsläpp: 178 
g/km.
___________________
• Autobroms  
  (Inclusive)
• Alkolås
______________

Liten och 
smidig i ter-
rängen 

             Klar blick- 
             fångare

Liten och 
trång  
Blott tre 

             stjärnor i 
             Euro NCAP:s 
             krocktest
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Liten och nätt med lång historia. 
Suzuki Jimny har hängt med länge. 
Bland en trogen skara ägare har den 
haft sin givna plats som lite av ett 
charmtroll både på och vid sidan av 
vägen. De runda formerna har nu i 
fjärde generationen blivit rakare och 
nog ser den lite ut som en Merce-
des G-Wagen som krympt i 90-gra-
derstvätten?

I MITTEN OCH SLUTET av 1980-talet gjorde 
de succé i Sverige, de små, öppna terräng-
bilarna från japanska Suzuki. Var och varan-
nan körde modellerna SJ 413 och Samurai 
med klatschiga dekaler, nedfälld sufflett och 
reservhjul på bakluckan. Charmiga – själv-
klart. Vältbenägna – javisst. 

Efterträdaren, med fast tak, hette Jimny 
och lanserades i Sverige i slutet av 1998. 
Bladfjädrarna till de stela axlarna var ersatta 
med skruvfjädring och taket var fast och av 
plåt. Reservhjulet gick alltjämt att hitta på 
den sidhängda bakdörren.

Nu, 20 år senare presenteras en helt ny 
generation Jimny, den fjärde i ordningen. 
Motorn har växt några kubikcentimeter 
och är nu på 1,5 liter och ger 102 hästkraf-
ter. Den manuella lådan erbjuder fem växlar 
och de som önskar fyrstegad automat, får 

det för 14 000 kronor extra.
Fördelningslådan är ”riktig”. Med det 

menas att det roterar kugghjul inne i den. 
Lägena som bjuds är bakhjulsdrivning, fast 
fyrhjulsdrivning, samt fyrhjulsdrivning med 
lågväxel som växlar ner två gånger. Allt sköts 
med en spak mellan stolarna.

I STANDARDUTRUSTNINGEN ingår fönster-
hissar, farthållare, vanliga huvudljus och luft-
konditionering. De som väljer Inclusive får 
led-strålkastare, klimatanläggning, lättmetall-
fälgar och navigation via en sjutums pek-
skärm. Vad som också är nytt är autobroms 
och filbytes- samt trötthetsvarnare.

Det krävs lite av en entusiast för att köra 
Jimny – särskilt på väg och då längre sträck-
or. Kupén är trång, sätena små och ratten 
endast justerbar i höjdled. 

BAKSÄTET RYMMER KNAPPT två och då är 
bagageutrymmet så skralt att Suzuki inte 
ens anger någon lastvolym i pressmaterialet 
(85 liter, vilket verkar stämma – fyra stående 
jeepdunkar verkar rimligt). Fälls sätena ryms 
377 liter genom en lättlastad, fyrkantig öpp-
ning.

Fem växlar och liten motor gör färden 
surrig i alla hastigheter över 70–80 km i 
timmen. Kort hjulbas och smal spårvidd 

gör att man får passa ratten, särskilt på spå-
rig vägbana. Sidvindskänslig är Jimny också. 
Hur bilen beter sig i halt vinterväglag vill vi 
inte ens tänka på – inte med en ovan förare 
i alla fall. 

DET ÄR SNARARE VID SIDAN av vägen som 
Jimny briljerar. Få bilar, om ens någon, är 
lika smidig och lättmanövrerad när det blir 
trångt och bökigt. En tämligen avancerad 
terrängbana sätter – om inte annat våra 
terrängovana journalistkollegor – på hårda 
prov. Själva myser vi i offroadspåren tillsam-
mans med vår instruktör som ”till vardags” 
kör Dakarrallyt.

– This is not your first time, is it? säger 
Dakarveteranen Etienne Richter och ler.

Och det är just här bland träd, djupa spår 
och branta backar som Jimny är i sitt esse 
– precis som sina föregångare. Till formen 
en MB G-Wagen som krympt i tvätten och 
det till en fjärdedel av priset för tysken.

När vi står där och balanserar med ett 
framhjul högt upp i luften kan vi inte 
låta bli att leka med tanken – lite längre 
skruvfjädrar, större hjul och en integrerad 
2,5-tonsvinch i nosen samt en korg för ut-
rustning på taket. Vilken härlig liten även-
tyrsbil det skulle bli.

MIKAEL LINDBERG

HÖG LEKFAKTOR. Det är vid sidan av väg-
nätet som Jimny gör sig allra bäst. Li-
ten och smidig likt sina föregångare. På 
väg är den surrig och spårkänslig, men 
ack så charmig. Tre stjärnor i krocktest 
lägger dock sordin på upplevelsen.

BRUKSKARAKTÄR. Hårda 
plaster som är lätta att 
hålla rent. Inclusive bju-
der på navigation och 
klimatanläggning. Ku-
pén är liten, men med 
god takhöjd. Två spakar 
mellan stolarna betyder 
direktkoppling ner till 
bägge växellådorna.
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De statliga vägnäten är ofta gamla 
och kräver en hel del underhåll. Infra-
strukturminister Ines Uusmann sade 
på 1990-talet att största delen av det 
svenska vägnätet består av kovägar, 
och så kommer det att förbli. Vilka 
vägar ska byggas – och vilka ska un-
derhållas?

KONSULTBOLAGET WSP har räknat ut att den 
så kallade ”infrastrukturskulden” är cirka 
300 miljarder kronor. Kalkylen baseras på 
att andelen av BNP som investeras i infra-
struktur är betydligt lägre idag än på 1960- 
och 1970-talet – en period då många vägar 
och järnvägar byggdes ut.

– När det gäller det löpande slitaget på 
vägar och järnvägar, krävs det enligt vår be-
dömning investeringar på tiotals miljarder 
kronor per år. I expanderande storstadsre-
gioner ökar dessutom kraven på nyinveste-
ringar i vägar och järnvägar, säger Fredrik 
Bergström, analyschef på WSP.

UPPSKATTNINGEN AV hur mycket pengar 
staten bör satsa på det allmänna vägnätet går 
isär. I Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 skriver Trafikverket att om vä-
garna är tillräckligt starka och beständiga, 
handlar det om investeringar i det struktu-
rella nätet på ett par procent av den natio-
nella planen. 

Enligt Johan Granlund, vägteknikexpert 
på WSP, baserar Trafikverket sina undersök-
ningar på det strukturella skicket. Om man 
istället tittar på det funktionella skicket, är 
vägarna ofta guppiga och svåra att köra på. 

– Det finns en betydande olycksrisk och 
arbetsmiljön för yrkesförare är mycket dålig 
på sina ställen. Underlaget för Sveriges Äke-
riföretags yttrande över Trafikverkets förslag 
till Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 visar på det. 

Ett exempel på olycksrisk är singelolyck-
or med dödlig utgång. De inträffar betydligt 
oftare i ytterkurvor än i innerkurvor. Enligt 
en analys av Johan Granlund är slutsatsen 
att olyckorna kan gå ner tio procent om 
ytterkurvorna blir lika trafiksäkra som in-
nerkurvorna.

Infrastrukturåtgärderna i det stora all-
männa vägnätet handlar dock främst om 
underhåll och förbättring. 

Vägunderhåll – en fråga om prioriteringar

– Ett typiskt intervall för att asfaltera om 
en vägbana är vart tjugonde år. Trafikver-
ket lägger asfalt på fem procent av vägnätet 
varje år. Det tar sammanlagt tjugo år att as-
faltera om alla vägar, enligt Johan Granlund.

VÄGBANANS LUTNING är en väsentlig faktor 
när man bygger ny väg. Många byggbolag 

saknar kunskaper och missar det. Fel lutning 
leder till dålig vattenavrinning. 

– Ungefär nio av tio vattenplaningso-
lyckor sker på liknande platser. Tillbuden 
inträffar nästan alltid i början eller slutet av 
en ytterkurva, eller i en ytterkurva som inte 
lutar rätt eller inte har åtgärdats, förklarar 
Johan Granlund.

OLIKA UPPFATTNING. 
Var ska pengarna in-
vesteras? I järnvägar, 
nya vägar eller un-
derhåll av befintliga 
vägar? Meningarna 
går isär beroende på 
vem man frågar.

FOTO: GLEN TAMARA
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KORTFAKTA
VÄGFINANSIERING

• Våren 2018 an-
tog regeringen en 
nationell plan för 
transportsystemet 
perioden 2018 till 
2029. Ramen är 
622,5 miljarder kro-
nor, en ökning med 
100 miljarder kronor 
från tidigare.
• Enligt Trafikverket 
satsade staten år 
1995, omräknat till 
2016 års priser, cirka 
24 miljarder kronor 
på vägnätet. År 2017 
hade anslaget mins-
kat till drygt 18,5 
miljarder kronor. 
• Ett sätt att räkna 
är att jämföra hur 
mycket pengar 
staten lägger på 
vägarna i förhållande 
till trafikmängden. År 
1995 satsade staten 
365 kronor per for-
donsmil, omräknat 
till 2016 års priser. 
År 2016 hade ansla-
get minskat till 224 
kronor – utgifter för 
drift, underhåll och 
investeringar.

Källa: Trafikverket

Vägunderhåll – en fråga om prioriteringar

Om vägbanan byggts om och lutningen 
blivit fel stannar vattnet kvar på vägen. 
Varje gång ett fordon närmar sig en yt-
terkurva, det vill säga den kurva som har 
längst körsträcka, bör man alltså vara för-
siktig.

Johan Nyström, forskningsledare på VTI, 
menar att WSP i sin bedömning inte tar 

”Ett typiskt intervall 
för att asfaltera om 
en vägbana är vart 
tjugonde år.”

Namnlöst-5   1 2019-06-11   15.00
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upp varför staten bör lägga en så stor andel 
av BNP på infrastruktur. 

– Jag har ett underifrånperspektiv, ser den 
infrastruktur som finns och hur den kan 
utvecklas. Det är viktigt att prioritera sam-
hällsekonomiskt lönsamma projekt istället 
för de mindre lönsamma, något man ofta 
missar när man ser problemet i ett makro-
ekonomiskt perspektiv, menar Johan Ny-
ström. 

OM DET BARA HANDLAR om att få fram 
pengar, men inte vad pengarna ska gå till, 
kan man ödsla hur mycket skattemedel som 
helst på höghastighetsbanor och 
järnvägstunnlar. Ett exempel är tun-
neln genom Hallandsåsen som skul-
le kosta drygt en miljard. Slutsum-
man blev 11,9 miljarder. De min-
dre och billigare projekten vanliga 
människor behöver, uppmärksam-
mas inte tillräckligt av politikerna.

DEN STORA underhållsskulden för 
infrastrukturen är inte heller grun-
dad på fakta. Vägunderhållet är nog 
eftersatt, men vad finns det för stöd för det 
påståendet? 

– Ett felfritt vägnät skulle bli för dyrt för 
samhället. All teknisk data finns, men upp-
gifterna är inte sammankopplade med kost-
naderna för vägunderhållet, förklarar Johan 
Nyström.

Regeringen har därför gett Trafikverket i 
uppdrag att sammanställa data. 

Professor Maria Börjesson forskar på tra-

fikekonomi på VTI. Hon anser att det stat-
liga anslaget till vägar och järnvägar täcker 
behovet.

– Problemet är att politikerna inte foku-
serar på de resurser som krävs för att under-
lätta vardagsresandet för vanliga människor 
och företag. Sådana projekt är mindre iö-
gonfallande, men ger ofta stor samhällsnytta. 

DE PROBLEM SOM FINNS för vägar och järn-
vägar är enkla att åtgärda, medan system för 
höghastighetståg kostar enormt mycket och 
har liten betydelse för vanliga människors 
resande. 

– Trafikverkets underlag visar att 
skattebetalarna får tillbaka 25 öre per 
satsad krona. Investeringskostnaden 
på 200–300 miljarder äter upp in-
frastrukturbudgeten under ett par 
decennier, förklarar hon. 

WSP:s kalkyler för infrastruktur-
skulden tycker hon är märkliga. 

– Transportsystemen byggdes upp 
från grunden när bilen fick ett ge-
nombrott på 1960- och 1970-talet. 
Vi har ett väl utbyggt transportsys-

tem, så nyttan av ytterligare satsningar kan 
bli väsentligt mindre, säger Maria Börjesson.

– Det viktigaste är att underhålla den in-
frastruktur vi har och använda den så smart 
som möjligt, fortsätter hon.

Enligt Lars-Fredrik Andersson, docent i 
ekonomisk historia vid Umeå universitet, 
har statens anslag till vägnätet, räknat i fasta 
priser, sedan 1995 per kilometer minskat 
med 30 procent. Investeringarna i det all-

männa väg- och järnvägsnätet har minskat 
de senaste decennierna, både i löpande och 
reala kostnader. 

Han har granskat den officiella statistiken 
på investeringar i väg- och järnvägsnätet. 

– Det har var it bespar ingar under 
1990-talet, men även efter 2014. Väg- och 
järnvägsnätet har inte följt den ekonomiska 
utvecklingen, vilket lett till en försämring av 
transportnätet. Det finns ett antal flaskhalsar, 
menar Lars-Fredrik Andersson. 

TRANSPORTSTYRELSEN KONSTATERAR i en 
granskning av vägnätet att kapaciteten är för 
låg i förhållande till det som ska transporte-
ras, människor, gods och liknande. Anslaget 
är för litet jämfört med tidigare och investe-
ringsgraden för låg. Skulden ökar successivt.

Enligt Trafikverket motsvarar inte anslaget 
till vägunderhåll den trafikutveckling vi har 
att vänta. Effekten kan bli att hårt trafike-
rade vägar och vägar med stor betydelse för 
näringslivet prioriteras. Förslaget till natio-
nell plan visar att det lågtrafikerade vägnätet 
kommer att få en negativ tillståndsutveck-
ling – robusthet, komfort och vägkapital 
kan påverkas negativt.

– Bristande kommunikationer och dåligt 
underhållna vägar försvårar både arbets-
pendling och nyetablering av företag. Följ-
den är att ingen vill satsa på landsbygden, 
vilket påverkar framtidstron hos dem som 
bor där, menar Rikard Eriksson, professor 
Institutionen för geografi och ekonomisk 
historia vid Umeå universitet.

 YLVA BERLIN

FEL FOKUS. Problemet är att politikerna 
inte fokuserar på de resurser som krävs 
för att underlätta vardagsresandet för 
vanliga människor och företag, menar 
Maria Börjesson, forskare på trafikeko-
nomi, VTI. 

OLIKA PERSPEKTIV. Johan Nyström, forsk-
ningsledare på VTI, menar att WSP i sin 
bedömning inte tar upp varför staten bör 
lägga en så stor andel av BNP på infra-
struktur ”De ser på saken ur fel perspek-
tiv”, menar han. 

DÅLIG VÄGSTANDARD. Det finns en bety-
dande olycksrisk och arbetsmiljön för yr-
kesförare är mycket dålig på sina ställen, 
säger Johan Granlund, vägteknikexpert 
på WSP som hänvisar till Sveriges åke-
riföretags yttrande till Nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029.

FLERA FLASKHALSAR. 
Väg- och järnvägs-
nätet har inte följt 
den ekonomiska ut-
vecklingen, vilket lett 
till en försämring av 
transportnätet. Det 
finns ett antal flask-
halsar, menar Lars-
Fredrik Andersson, 
docent i ekonomisk 
historia vid Umeå 
universitet. 

KOSTSAMT SLITAGE. För det löpande sli-
taget på vägar och järnvägar krävs det 
enligt vår bedömning investeringar på 
tiotals miljarder kronor per år, säger 
Fredrik Bergström, analyschef på WSP. 

FOTO: WSP FOTO: VTI FOTO: VTIFOTO: ELIN FRISENDAHL

FOTO:  
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”Problemet 
är att poli-
tikerna inte 
fokuserar på 
de resurser 
som krävs 
för att under-
lätta var-
dagsresandet 
...”
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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 5/8. Märk kuvertet ”Krysset 5/19”.

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

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

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

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON, FOTO: CENNETH SPARBY
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Motorföraren i backspegeln
Mars 1991 blev tämligen händelserikt. 
För det första sänktes ersättningsreg-
lerna de tre första sjukdagarna till 65 
procent av lönen. Det innebar en kraf-
tig minskning av sjukskrivningarna. 
Som av en händelse ökade samtidigt 
ledigheten för vård av sjukt barn, nå-
got som gav 80 procent av lönen …

I Karlskrona sjösattes experiment-
fartyget HMS Smyge, som hade låg 
radarprofil för att undgå upptäckt. 
Erfarenheterna från experimentet låg 
sedan till grund för fartygen i Visby-
klassen som kom år 2000.

Den sjunde mars, 1991, erkänner 
till slut Sovjetunionen sig skyldiga 
till att ha skjutit ner den svenska DC-
3:an som försvann över Östersjön 
den 13 juni 1952. Idag kan de bärgade 
resterna ses på Flygvapenmuseum i 
Linköping.

Samma månad kommer Motorfö-
raren ut och tidningen har nu funnits 
i 64 år.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Omslaget pryds av en Volvo N12-lastbil i klassisk grönvit skrud. Bilen är faktiskt 
till färg och utseende, med extraljusen på sidorna, skrämmande lik den Volvo kas-
settbil jag själv fick åka med i som 15-åring. Till och med avgasrörets dragning 
bakom hytten stämmer, ett rör som gav härlig turbosång vid varje växling. Men 
troligen är det bara en liknande lastbil, eller? 

Omslagsbilden kan i alla fall inte ha något att göra med reportaget om Scania 
och deras kommande dieselmotorer som överlägsna drivkällor i framtidens lastbilar 
och bussar. Snarare handlar det nog om en genrebild för reportaget om Sveriges 
transportpolitik inför 1990-talet. En politik där trafiken skulle få 100 miljarder 
kronor under tio år. I vilket fall ger en snabb slagning på de tre synliga fordonen, 
att ingen av dem finns kvar idag – registreringsnumren pekar på helt andra, nya 
bilar.

För övrigt flaggas på omslaget var man tankar billigast, en nog så aktuell fråga 
även idag – i Bensinupproret 2.0:s anda. Sidan 12 är dock fel, för svaret hittas på 
sidan tio i tidningen. Då, med fulla kortrabatter, gick det att tanka en liter blyfri 
95-oktanigt för 6,38 kronor som billigast.

Saab och Volvo duellerade ofta i svensk motorpress. 
Här handlade det om lyxvarianterna Saab 9000 CD 
2,3 T mot Volvo 960 i Motorföraren. Bägge vag-
narna skulle i sin tur mäta sig mot konkurrenter 
som Mercedes och BMW.

Motorn i Saaben var ny och på 2,3 liter som 
levererade 200 hästkrafter ur fyra cylindrar. Volvos 
960 var utrustad med en rak sexa på 204 hästkrafter. 
Bägge bilarna klarade lätt 200 km/h, och snabbast 
var Trollhättebilen med sina 225 km/h.

Både 9000 och 960 levererade utmärkt komfort 
och flest stolsinställningar bjöds i 960. Bägge bilarna hade också fina och 
trygga vägegenskaper. Längsta strået på kurvig väg drogs av Saab – det går att 
köra riktigt fort med den, löd kommentaren.

Vinsten i duellen plockas hem av Saab med motiveringen att den inte bara 
är billigare än Volvon, men också för att den känns bättre på vägen.

Året innan (1990) avled 16 barn i bilolyck-
or. Tio av dem för att de inte var fastspända 
och två för att de var fastspända på ett fel-
aktigt sätt. Alla tolv hade överlevt om suttit 
bältade på rätt sätt. För första gången noteras 
också en minskad användning av bilbälten 
i baksätet. Bland barn i baksätet minskade 
användandet från 81,4 procent till 79,5. 

Orsaken, som är minst lika aktuell idag, 
berodde på stress. Då, 1991, var slarvet störst 
vid korta körsträckor. Andra orsaker som re-
portaget lyfter fram är felaktigt användande 
av bilbarnstolar.

16 döda barn i bil
Jodå, MHF Ungdom höll på 1990-talet i slotracing, 
en slags elektrisk spårstyrd bilbana som körs på tid. 
Östgötska mästerskapen gick i Mjölby och snabbast 
i G 15-klassen blev 14-åriga Helene Sandberg, MSK 
Kvarnvingarna. Det vinnande konceptet var att be-
hålla lugnet och köra jämnt, något grabbarna inte 
lyckades lika bra med.

I den motorstarkare klassen G 27, var det riktigt 
jämnt i finaltävlingen. Till slut blev det Ulf Karlsson 
från Linköpings MHF som kunde titulera sig mästare.

Bägge mästarna poserar också på bilden från täv-
lingen och vi undrar lite stilla hur mycket slotracing 
som körs idag.

Mjölbytjej slog grabbarna

Duell i lyxklass

NUMMER 5 2019
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KÖPES

CURTA RÄKNESNURRA, 
Halda speedpilot, Trip- och 
Twinmaster, tidtagarur, 
mekaniska herrarmbands-
ur, Marshall extraljus 
köpes. Tel 033-24 16 20, 
073-038 18 08. 

UTHYRES

VÄSTKUSTSOMMAR I 
VACKRA LJUNGSKILE. 
Trevlig stuga, ca 2 km norr 

om Ljungskile, uthyres. 
42 m²; 1 rum; 4 bäddar (2 
sängar + 1 våningssäng), 
hall, kök (spis, ugn, mikro, 
kyl, frys, kaffebryggare 
osv) toa/dusch. 
16 km sö. om Uddevalla, 

70 km norr om Göteborg. 
2 km till hav och samhälle, 
1 km till insjö, 6 km till 
golfbana på Lyckorna, 3 
km till kajak/kanotuthyr-
ning, ca 6 km till Bredfjäl-
let/markerade vandrings-
leder.
Rök- och djurfri. Flera 
uteplatser att välja mellan, 
vacker utsikt mot Ljung-
skileviken. Stugan ligger 
på ägarens tomt.
I Ljungskile finns många 

butiker, kaféer, res-
tauranger bland annar 
restaurang Laxbutiken, 
interiörbutiker, Resteröds/ 
Kriss factory outlet. Se 
gärna Ljungskilefilm på 
You tube: Discover Ljung-
skile.
Tips på utflyktsmål: Lise-
berg/Göteborg, Smögen, 
Fjällbacka, Grebbestad, 
Marstrand, Lysekil/Havets 
Hus, Tanum/Hällristningar, 
Nordens Ark; djurpark för 

utrotningshotade djur, 
Skärhamn/Akvarellmu-
seet.
Ledig från söndag 16/6 till 
18/8. Uthyres söndag till 
söndag. Pris: 3 000 kr per 
vecka. 
Tel: Lena Abrahamsson 
073–330 65 71 E-post: 
lenaaabrahamsson@hot-
mail.com

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 5 augusti. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar bil- & trafikfrågor

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är 

vinsten. Lycka till!

 Göran Bergh,

Oskarshamn

Kerstin Hjalmarsson,

Mattmar

S.I. Bengtsson,

Röke

Evert Magnusson,

Mellerud

Eva Sjögren,

Täby

VINNARE KRYSSET NR 4

1B. Den 3 september 1967 gick Sverige 
över från vänstertrafik till högertrafik. 
Tolv år tidigare, 18 oktober 1955, 
hade en rådgivande folkomröstningen 
om högertrafik hållits. 82,9 procent 
röstade för fortsatt vänstertrafik, men 
riksdagen bestämde ändå att Sverige 
skulle gå över till högertrafik för att 
harmonisera med övriga av Europa, där 
bara Storbritannien, Irland, Malta och 
Cypern fortfarande kör till vänster.

2A. Sedan 1718 fanns en kunglig 
förordning i Sverige att postvagnar 
skulle hålla till höger vid möte på väg. 
Förordningen ändrades av okänd orsak 
1734 och det fastställdes att Sverige 
hade vänstertrafik. 1868 upphörde 
den förordningen, men vänstertrafik 
fortsatte ändå att gälla på vägarna, men 
1916 bestämdes vänstertrafik igen i en 
förordning.

1931 diskuterade riksdagen första 
gången om att införa högertrafik, men 
det dröjde alltså till 1967 innan Sverige 
bytte från vänster till höger.

3B. Redan från årsmodell 1970 måste 

personbilar i Sverige ha säkerhets-
bälten i framsätet och året efter även 
i baksätet. Från 1975 blev rullbälten 
obligatoriska både fram och bak, utom 
på mittplatsen bak där tvåpunktsbälte 
var godkänt. Samma år, 1975, blev det 
också lag om att använda säkerhets-
bälte i framsätet. Sedan dröjde det till 
1986 innan det blev lag även i baksätet. 
Under åren har det funnits vissa undan-
tag, bland annat inget bälteskrav för 
yrkeschaufförer till 1999.

4C. Sedan 1 januari 1999 måste alla 
som åker buss och sitter på ett bäl-
tesutrustat säte använda bältet. Och 
sedan 1 januari 2004 måste alla bussar, 
utom de som tillverkats för tätortstra-
fik, ha säkerhetsbälte på alla platser 
– och bältet måste användas på dessa 
platser.

5B. Från och med den 1 februari 2018 
får du som kör ett motordrivet fordon 
inte använda handhållen mobil eller an-
nan kommunikationsutrustning. Bara 
användning av så kallad handsfree är 
tillåtet.



POSTTIDNING B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Att få 30m2

parkeringsplats...
...är bara en av de stora små sakerna när du reser med oss.

*Prisexempel gäller Trelleborg–Sassnitz enkel väg för 1 pers inkl husbil/husvagn max 6m lång. Extra person i bilen från 79:-. Barn reser för halva priset. Priser för övriga destinationer/fordon se stenaline.se. Begränsa antal    
  platser. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. 

stenaline.se

Husbil + 1 pers • Trelleborg–Sassnitz

Europa
 från449:-


