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Krafttag mot 
återfallsrattfyllerister

Toyota Supra gör comeback



Hur säker är din bil?
Folksams stora rapport är här !
Bilmodellen har stor betydelse vid en olycka.  
Läs vår nya rapport där vi listar de säkraste  
bilarna som får Folksams märkning ”Bra val”.

folksam.se/hursakerarbilen
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Bengt utvecklade 
Ta Paus-rörelsen 
För 20 år sedan lade MHF-räven 

Bengt Swahn från Ljungby grunden 
till det moderna Ta Paus-konceptet, 
som varje sommar sedan dess lett 
till betydande insatser på rastplat-
ser runt om i landet. Sidan 18

Tommy prisades 
för trogen insats
I mer än 50 år har Tommy Nilsson 

varit engagerad i MHF. Därför fick 
han motta MHF:s förstjänstmärke i 

guld under det senaste förbundsmö-
tet. Sidan 20

Wales bjuder på 
charmig Atlantkust 
Motorförarens resereporter tar oss 

med till Wales – en onödigt bortglömd 
del av de brittiska öarna där det bjuds 
såväl bedårande vyer som oväntade 
kulinariska äventyr.  Sidan 24

Husbil som borgar 
för semestermys
Det har med rätta varnats för brist-

fällig krocksäkerhet i husbilar, men 
Mercedes Marco Polo, baserad på nya 
V-klass, spelar i en helt egen division. 
Både säker och mysig. Sidan 36
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Toyota med hög 
vill ha-faktor
Aldrig tidigare har det varit så 
svårt för Motorförarens chef-
redaktör att lämna tillbaka en 
testbil som med nya Toyota 
Supra. 
 FOTO: MIKAEL LINDBERG
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Nonchalansen är genuin

En av våra stora motortidningar redovisade under 
sommaren en tysk undersökning från den tyska 
tidningen Auto Bild och företaget Schwacke.

”Det pratas mycket om bensinpriset just nu. 
Men faktum är att det finns en mycket större faktor 
när det gäller att sänka milkostnaden för bilen, och det 
är andrahandsvärdet”, skriver man.

Allra bäst, enligt undersökningen, är Range Rover 
Evoque P250. Den har 66 procent kvar av bilens värde 
efter fyra år. En Hyundai i10 1,2 har å andra sidan bara 
56 procent av sitt värde kvar.

JAG TYCKER ATT OM man nu ska ställa andrahandsvärdet 
i relation till milkostnad och jämföra med bränslepriser, 
måste man redovisa det i kronor och inte i procent. 

Varför? Jo, ingen av oss har procent på kontokortet, i 
plånboken eller på banken. Där har vi kronor – oavsett 
om vi är rika eller fattiga.

En Hyundai i10 1,25 bensin har ett riktpris på 
114 900 kronor. Enligt undersökningen har den 
64 300 kronor kvar i värde efter fyra år. I kronor är 
värdeminskningen cirka 50 000.

En Range Rover Evoque Signature FE D180 4 WD 
kostar 505 600 kronor. 66 procent i andrahandsvärde 
på denna betyder 333 600 kronor vilket innebär en 
värdeminskning på 172 000. 

Det är mer i värdeminskning än vad lilla Hyundaien 
kostar som ny och det här är en viktig aspekt av kost-
naden för bilägandet. Givetvis handlar det också om 
ägarens önskemål och behov. För många är det värt att 
lägga pengar på storlek, framkomlighet, bekvämlighet, 
säkerhet. För andra betyder sådant mindre.

Som bilägare har du dessutom service och reparatio-
ner och inte minst de dagliga utgifterna som bränslet, 
skatten och försäkringen på bilen.

Försäkringar kan du ganska enkelt jämföra idag. 
Skatten vet du vad den kostar då du köper bilen, men 

den kan ändras snabbt. Bränslepriset går oftare upp än 
ned.

Från MHF:s sida har vi vid två tillfällen tillskrivit 
gruppledarna för våra åtta riksdagspartier att inte gö-
ra bilägandefrågor till valfrågor. Istället ska partierna 
försöka komma överens om långsiktiga spelregler för 
svenska bilägare. 

I våra brev använde vi exemplet med etanolbränslet 
där man först tog bort skatten, därefter lade på ny skatt 
för att sedan lyfta bort skatten igen. Sådant trixande är 
inte långsiktigt. Det blir bara snurrigt.

Anneli Karlsson (S), Tobias Billström (M), Mattias 
Karlsson (SD), Mia Sydow Mölleby (V), Anders W 
Jonsson (C), Andreas Carlson (KD), Janine Alm Ericson 
(MP) och Christer Nylander (L), som är gruppledare 
för respektive parti i riksdagen, talar ofta om det civila 
samhället och de ideella organisationernas betydelse 
för Sverige. 

Men när en betydande trafiksäkerhetsorganisation 
som MHF skriver ett vänligt brev, kunde någon av 
dem i alla fall svarat: ” Tack för ert inspel”. 

Men icke. Inte ett ljud. Nonchalansen är genuin.

KAN DEN OSÄKERHET som politikerna utstrålar i frågan 
vara en viktig anledning till att Sverige fortfarande har 
en av Europas äldsta bilparker? 

Min slutsats är: Troligtvis. 
30 procent av de som dör i trafiken dör i bilar 

äldre än årsmodell 2 000. Min uppfattning är att det 
här hänger ihop. Därför har politikerna ett ansvar för 
att många fortfarande dör och skadas allvarligt i den 
svenska trafiken. 

Ge bilägarna långsiktiga spelregler för att de ska våga 
satsa på nyare, miljövänligare och säkrare bilar. Nollvi-
sionen är på riktigt. Era fina ord om det civila samhället 
klingar dessutom bättre om ni faktiskt svarar när det 
civila samhället hör av sig till er.

”Från MHF:s 
sida har vi 
vid två tillfäl-
len tillskrivit 
grupple-
darna för 
våra åtta 
riksdagspar-
tier att inte 
göra bilägan-
defrågor till 
valfrågor.”
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Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/9 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 
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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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SÄLLAN HAR JAG VARIT ute med en testbil 
där mobilkameror använts lika flitigt bland 
mina medtrafikanter, eller att helt främman-
de människor kommit fram och frågat om 
det verkligen är ”den nya Toyota Supran”.

Därefter rabblar de långa, lyriska haranger 
med hårda fakta kring motor och prestanda.

Men plötsligt blir de helt tysta, som om 
de inte förstår vad jag säger. Orden är bara 
tre – Vill du provsitta?

Och varför inte bjuda på en provsittning 
bakom ratten, ge dessa entusiastiska männ-
iskor några minuter att få drömma sig bort i 
en skålad sportstol? Det kostar mig ingenting. 

En sådan händelse har etsat sig fast i min-
net. Det var utanför Gävle vid en hotell-
parkering nu i juli. Jag och min bättre hälft 
hade precis parkerat. Bakom oss dyker det 
upp en yngling på cykel.

Försynt frågar grabben, som kan vara runt 
16–17 år, om han får ta en bild på bilen. 

– Jodå, inga problem. Förresten, om du 
vill provsitta, kan jag ta en bild när du sitter 
bakom ratten. 

GRABBEN BLIR HELT TYST, kliver snabbt in 
i bilen och jag knäpper ett par rutor med 
hans mobiltelefon.

Sedan sker något jag inte riktigt kan sätta 
fingret på. Kanske är det killens lycka att 
sitta bakom ratten i en drömbil som får mig 
att säga – vill du åka med en sväng?

Det känns som grabben behöver det, att 
just han ska få något extra att minnas. Han 
undrar försiktigt om han får filma, och att 
bara hans mamma ska få se filmen.  Visst, 
och jag frågar om är det är okej att ”kliva 
på” med bilen. Grabben får fram ett tyst ja.

Vägen är fri och på några sekunder når 
hastighetsmätaren tresiffrigt. Själv försöker 
jag föreställa mig killens känsla att tryckas 
hårt in i ryggstödet.

Lite längre bort går det att vända och på 
frågan – en gång till? – nickar han frenetiskt.

Hela turen tar kanske fyra minuter. Själv 
rannsakar jag mig – det har gått fort, till-
räckligt fort för att vara olagligt, om än sä-
kert.

Grabben sträcker artigt fram handen för 
att säga tack och det han sedan säger fastnar 
i minnet.

– Det här var den bästa dagen i mitt liv.
Jag slutar plötsligt att rannsaka mig själv.

Mig kostar det ingenting

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Kanske är 
det killens 
lycka att 
sitta bakom 
ratten i en 
drömbil som 
får mig att 
säga – vill du 
åka med en 
sväng?”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Tråkigt nog måste jag konstatera att 
världen skulle klara sig bra mycket 
bättre utan män i trafiken och ut-
an mäns möjlighet att sprida sina 

synpunkter i sociala medier. Det räcker 
med att kolla olycksstatistiken för att inse 
att män inte klarar att samarbeta i trafiken.

Ja, jag erkänner att jag själv är man, men 
kanske just därför ser jag hur män ska-
par situationer i trafiken som kan leda till 
olyckor helt enkelt för att vi är mer risk-
benägna än kvinnor. Så är det och så har 
det alltid varit.

Män sprider sitt hat och visar sin okun-
nighet på nätet lika flitigt som de tävlar 
i trafiken och gör vissa tecken åt varan-
dra. Så har det också varit så länge vi haft 
trafik. Detta oavsett om vi kört häst och 
vagn, Saab eller Land Rover.

DET TRÅKIGA ÄR ATT hatet i trafiken liksom 
hatet på nätet och i media ökar och blir på 
något sätt accepterat. På samma sätt som 
att fotbollshuliganerna av någon anledning 
ses som en normal del i fotbollskulturen.

Jag tänker på Donald Trumps hätska ut-
spel mot kvinnliga politiker som utmanar 
honom. De använder skarpa argument och 
han står som en grottman och försvarar sig 
med att de ska åka hem.

År ut och år in läser vi debattörer, ofta 
ledarskribenter på dagstidningar, som säger 
att elbilar blir ett problem då de ökar be-
hovet av el på marginalen. Det krävs helt 
enkelt mer el för att vi ska kunna köra 

elbil och det betyder mer kolkraft enligt 
komplett okunniga och ointresserade de-
battörer.

Detta trots att problemet vi har idag inte 
stavas brist på el. Vi kan redan nu produ-
cera förnybar el i större skala och tekni-
ken finns för att producera förnybar el så 
att vi klarar vår försörjning helt utan fossil 
energi. 

PROBLEMET ÄR BARA att den förnybara 
elen, som vi tvingas att bygga vår energi-
försörjning på då de fossila energiresurser-
na förr eller senare tar slut, inte kan styras 
att producera i fas med efterfrågan. 

I det läget kan vi välja att sparka igång 
kolkraftverk vid behov eller att luta oss 
mot elbilarna och exempelvis Nissans 
V2G-teknik. 

V2G står för Vehicle to grid och betyder 
att elbilarnas batteri används i större skala 
för att lagra energi vid hög produktion 
och låg efterfrågan och skicka tillbaka en-
ergin i nätet vid låg produktion och hög 
efterfrågan. Tekniken finns redan idag och 
används bland annat i Köpenhamn.

BILHATARNA HATAR BLINT och vill inte se 
sanningen. Bilhatarna är lika okunniga 
som Donald Trump och lika envisa med 
att upprepa sina falska påståenden. Tråkigt 
nog är det nästan bara män som hatar blint 
och okunnigt.

STEFAN NILSSON

debattör, Växjö

Var kommer hatet ifrån?

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

DILEMMA. Den förnybara elen kan inte styras att producera i fas med efterfrågan.
FOTO: STEFAN NILSSON



Fogelsta är Sveriges största släpvagnsmärke och en del av Brenderup Group, som i sin tur är Sveriges 
största släpvagnstillverkare. Och storleken har faktiskt betydelse. Den garanterar en hög kvalitet,
trygg service och tillgång till reservdelar. Det kan ju vara skönt att veta innan man drar iväg.

SLÄPVAGNAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

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

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se
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Bil- och trafikfrågor

FÖRSTA PERMANENTA 

ALKOBOMMEN I HAMN 

Den 12 augusti 
invigde infrastruktur-
minister Tomas Ene-
roth en automatisk 
nykterhetskontroll i 
Göteborgs energi-
hamn. Det är den 
första permanenta al-
kobommen som har 
satts upp i en hamn, 
sedan Trafikverket 
fick ett regerings-
uppdrag 2017 om att 
införa alkobommar 
i ett 20-tal svenska 
hamnar.

Olje- och energi-
produkter lastas och 
lossas i Göteborgs 
energihamn. Trans-
porterna till och från 
hamnen sker med 
lastbilar och tankbilar. 

Namnlöst-1   1 2017-10-02   09.01

Biltillverkarna lägger pannan i djupa veck för att komma 
på namn på sina elbilar som nu kommer på bred front, 
men har du koll på elbilsnamnen?

1. Vilken tillverkare kallar sina elbilar e-tron?
A. Mitsubishi.
B. Volkswagen.
C. Audi.

2. Vilken tillverkare har en elbilsmodell som heter i3?
A. BMW.
B. Mercedes.
C. Honda.

3. Och vem har modellerna S, 3 och X?
A. Volvo.
B. Toyota.
C. Tesla.

4. Volkswagen ska lansera en rad nya elbilar. Vad blir deras 
gemensamma ”familjenamn”?
A. EVW.
B. e-V.
C. ID.

5. Även Mercedes satsar på elbilar. Vad är namnet på den 
första? 
A. EV-klasse.
B. EQ.
C. EGLE.

6. Jaguar har också en elbil på 
marknaden. Vad heter den? 
A. I-Type.
B. ev-Type.
C. I-Pace.

(Rätt svar på sidan 47.)

Fler körkort återkallas för rattfylleri
Under första halvåret 
återkallades 18 352 kör-
kort. Det är en ökning 
jämfört med samma 
period 2018, då antalet 
var 17 779 stycken. Det 
visar Transportstyrelsens statistik. 

Antalet körkort som återkallas på 
grund av rattfylleri ökade med 13,8 pro-
cent jämfört med förra året. 3 358 kör-
kort drogs in till följd av rattfylleri mellan 
januari och juni. Under motsvarande 

period 2018 var antalet 
2 951 stycken. 

– Alkohol och droger 
hör inte hemma i trafiken. 
Personer som kör påver-
kade utsätter både sig 

själv och andra för livsfara. Över 3 000 
återkallelser på ett halvår visar tyvärr 
att påverkade förare är en allt för vanlig 
företeelse på våra vägar, säger Dinko 
Odobasic, enhetschef på Transportsty-
relsen.

Olyckor med 
mopedbilar ökar 
Trafikolyckor med mopedbilar har ökat 
flera år i rad. I slutet av juli i år, hade det 
redan inträffat fler olyckor med person-
skador än under hela 2016. Det visar 
statistik från olycksdatabasen Strada, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot.  

Det är framförallt olyckor med lindriga 
personskador som ökar. Från 26 stycken 
2016 till 52 förra året.

Det finns cirka 10 000 mopedbilar i 
trafik. Under 2018 nyregistrerades 1 645 
mopedbilar uppger Moped- och Motor-
cykelbranschens Riksförbund. 

Även försäkringsbolagen märker av 
en ökning. Länsförsäkringar ser ut att 
gå mot ett rekordår vad det gäller ska-
deanmälningar på mopedbilar. Störst är 
ökningen på Länsförsäkringar Älvsborg 
i Västra Götaland. Där har ökningen gått 
från 48 skadeanmälningar 2017 till 77 
stycken under första halvåret i år.

– Vi ser väldigt allvarligt på det. De 
är inte gjorda för att köra i höga has-
tigheter, så en krock kan få ödesdigra 
konsekvenser, säger Hannah Enesten 
Andersson till Ekot. Hon är produktan-
svarig för privatmotor på Länsförsäk-
ringar Älvsborg. 

Dålig barn- 
säkerhet i husbilar
Trafikverket gjorde för första gången i 
våras krocktester med husbilar. I sam-
band med det testade Folksam barnsä-
kerheten. Krocksäkerheten hos husbilar 
har tidigare inte säkerställts på samma 
sätt som hos personbilar. 

Resultatet visar att bilbarnstolar kan 
vara svåra eller omöjliga att montera på 
rätt sätt i husbilar. Dessutom syntes en 
ökad skaderisk för barn i baksätet på 
grund av stora skador i förarutrymmet.

− Att barnsäkerheten i husbilar är 
så eftersatt är under all kritik. Den låga 
säkerhet som är accepterad i husbilar 
skulle aldrig vara tillåten i en vanlig 
personbil. Det är dags att tillverkarna av 
husbilar tar ett större ansvar för barnens 
säkerhet, säger Anders Kullgren, forsk-
ningschef på Folksam.

Resultatet visade att relativt stora 
deformationer i förarutrymmet ökar ska-
derisken för barn i baksätet. 

– De flesta husbilar saknar dessutom 
nyckelavstängning av krockkudde. 
Eftersom passagerarplatsernas utform-
ning bak i en husbil skiljer sig avsevärt 
från en vanlig personbil uppstår en del 
säkerhetsbrister, säger Anders Ydenius, 
trafikforskare på Folksam.

FOTO: IF
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Teknik som möjliggör att fordonet själv 
tar över kontrollen när föraren är oupp-
märksam har under de senaste åren 
sparat många liv. Dessa funktioner och 
system i fordonen har också lett fram till 
att fordonen mer och mer närmar sig ett 
självkörande läge. 

För att självkörande fordon ska bli verklig-
het i samhället krävs mycket forskning och 
testning. AstaZero är en testbana utanför 
Borås som stod färdig 2014, då med fokus 
på utveckling av aktiva säkerhetssystem 
i fordonen. Utvecklingen har gått i en 
rasande takt sedan dess och AstaZero har 
inte bara välkomnat fordonstillverkare 

www.astazero.com

utan även andra aktörer och samarbets-
partners. Fokus ligger på ett fungerande 
autonomt transportsystem.

- Vi är inte bara till för de etablerade fordons-
företagen. En sådan här utmaning inkluderar 
hela samhället och vi hoppas även locka till 
oss kompetenser som vi normalt inte ser på 
en testbana, som stadsplanerare, beteende-
vetare och psykologer, säger Peter Janevik, 
VD för AstaZero.

Så mycket mer än bara fordonen ska 
passa i detta självkörande pussel. Hur 
ska städerna utformas när inte längre 
parkeringsplatser och breda filer med 
vingelutrymme behöver prioriteras?                         

Hur säkras trafiken mot hackers? Vad 
händer vid teknikskiften? Och hur blir 
det med den personliga integriteten? En 
testbädd som AstaZero med dess spets-
kompetens möjliggör de experiment och 
tester som annars hade varit svåra att 
applicera i en verklig miljö.

AstaZero samlar kompetens i världs-
klass. Med ett ägande i form av RISE och 
Chalmers Tekniska Högskola och ett tätt 
samarbete med industrin står AstaZero 
helt oberoende och kan vara ett unikt nav 
för forskning, fordons- och samhällsut-
veckling. 

- Vi är den ledande testbädden i världen som 
specialiserat sig mot aktiv säkerhet och auto-
matiserade fordon. Initiativet AstaZero är en 
seger inte bara för den svenska fordonsindu-
strin utan även för den nationella samarbets-
förmågan, fortsätter Peter Janevik.

På AstaZero följer man inte utvecklingen, 
där driver man den snarare framåt. 

Trots deformationszoner, bälten, krockkuddar, laminerade rutor och en uppsjö andra pas-
siva säkerhetsåtgärder, dör varje år 1,2 miljoner människor i trafiken. Det är inte ovanligt 
att uppemot 50 miljoner blir allvarligt skadade under samma tid. Med tanke på den resul-
terande samhällsbelastningen är det tydligt att den här utvecklingen inte kan fortsätta. 

Autonom trafik för ett säkrare samhälle

ANNONS
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Tänk om den som tas för fortkörning 
kunde få behålla sitt körkort genom 
att delta i ett villkorat körkortspro-
gram. I en ny förstudie har MHF 
undersökt möjligheterna med ISA-
teknik.   

UNDER 2018 ÅTERKALLADE Transportstyrel-
sen 18 234 körkort på grund av en väsent-
lig överträdelse, det vill säga fortkörning (i 
de flesta fall). Det betyder att hastighetsö-
verträdelse är orsaken till drygt hälften av 
alla körkortsåterkallelser. 

MHF har i en förstudie undersökt möj-
ligheten och förutsättningarna för att införa 
ett villkorat körkortsprogram med ISA-tek-
nik för personer som fått sitt körkort indra-
get till följd av hastighetsöverträdelse. Den 
3 september på Tylösandsseminariet kom-
mer MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström och Tomas Jonsson, projektledare 
på MHF, att berätta om resultaten av för-
studien. 

– Vi har försökt ta reda på förutsättning-
arna för att genomföra ett svenskt försök 
med ett villkorat körkortsprogram för per-
soner som fått körkortet återkallat för fort-
körning, berättar Lars Olov Sjöström. 

– I vår förstudie har vi undersökt vad det 
finns för erfarenheter av att använda ISA-
teknik för att påverka körbeteende för has-
tighetsefterlevnad. 

INTELLIGENT SPEED ADAPTION (ISA) är en 
term för en rad tekniska system som hjälper 
förare att välja hastighet som överensstäm-
mer med aktuell hastighetsbegränsning. Med 
hjälp av GPS-teknik registrerar ISA-systemet 
fordonets hastighet och jämför den med gäl-
lande hastighetsbegränsning just där fordonet 
befinner sig. På displayen visas i realtid gäl-
lande hastighetsbegränsning på vägen. Om 
hastighetsgränsen överskrids avges en ljud- 
eller ljussignal. 

I MHF:s förstudie ingår en litteraturstu-
die där man har tittat på tidigare försök med 
ISA. 1999–2002 genomfördes storskalig för-
söksverksamhet med ISA i Borlänge, Lid-
köping, Lund och Umeå. Det var vid den 
tidpunkten världens största ISA-försök och 
omfattade 5 000 fordon. Projektet finansie-
rades av dåvarande Vägverket. Resultaten 
från försöken var positiva. 

Forskningsprojektet Grönt ljus genom-

fördes 2011–2012 med ISA-teknik som 
ett samarbete mellan Folksam, SalusAnsvar, 
MHF och Trafikverket. Projektet inleddes 
med att cirka 2 500 medlemmar i MHF i 
åldern 22–66 år och boende i södra Sve-
rige erbjöds att delta i försöket. Erbjudandet 
innebar en möjlighet att sänka sin bilpremie 
upp till 30 procent om man inte överskred 
gällande hastighetsgränser. Idag finns flera 
försäkringslösningar av den typen. 

– Både det svenska försöket i fyra städer 
1999–2002 och erfarenheterna från projek-
tet Grönt ljus visar att det faktiskt går att 
ändra förares körstil i trafiken, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– ISA-teknik ger möjligheter att komma 
till rätta med problemet med höga hastig-
heter. 

SVENSKARNA ÄR DÅLIGA på att hålla gäl-
lande hastighetsgränser och det är en av 
de stora utmaningarna för trafiksäkerheten. 
Trafikverket bedömer att nära 80 liv per år 
skulle sparas om alla höll hastighetsgrän-
serna. 

MHF har gjort två olika enkätunder-
sökningar i förstudien. Den ena enkäten 
gjordes med förare som har fått sitt körkort 
återkallat på grund av hastighetsöverträdelse 
under 2018. 

Den andra enkäten skickades till riks-
dagsledamöter i trafikutskottet. Totalt har 51 
förare och elva ledamöter i trafikutskottet 
svarat på enkäten eller telefonintervjuerna.  

– Alla som har fått körkortet återkallat, 
har svarat att de skulle ha uppskattat om 
möjligheten med villkorat körkort med ISA 
funnits, berättar Lars Olov Sjöström. 

– Därför tror vi att ett ISA-program skul-
le få många deltagare. 

DE LEDAMÖTER i trafikutskottet som svarat 
är försiktigt positiva till förslaget. 

– Ledamöterna är angelägna om att ett 
villkorat körkortsprogram ska utformas på 
ett bra sätt, med tanke på rättssäkerhet och 
personlig integritet. 
Varför valde ni att skicka ut enkäter och 

göra telefonintervjuer med de här två 

grupperna? 

– För att ändra körkortslagstiftningen 
krävs förståelse och politisk vilja från våra 
beslutsfattare, säger han. 

– Dessutom har det stor betydelse om 

Ny MHF-studie undersöker villkorat körkort för fortkörare

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

SÄKER KÖRSTIL. Här är ett exempel på ISA-teknik. Om föraren håller en säker    körstil lyser lampan 
grönt. Det är försäkringsbolaget Folksams projekt Köra Säkert. 

FARTDÅRAR. Hälften av alla körkort som återkallas, gör det till följd av has-
tighetsöverträdelse. Svenskarna är dåliga på att följa hastighetsgränserna. 
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Ny MHF-studie undersöker villkorat körkort för fortkörare

ISA-TEKNIK. Tomas Jonsson har varit med och gjort MHF:s förstudie, som undersökt om ISA-
teknik skulle kunna användas i ett villkorat körkortsprogram för fortkörare. 

SÄKER KÖRSTIL. Här är ett exempel på ISA-teknik. Om föraren håller en säker    körstil lyser lampan 
grönt. Det är försäkringsbolaget Folksams projekt Köra Säkert. 

FARTKAMERA. Hastig-
hetsefterlevnaden 
är en de stora utma-
ningarna för trafiksä-
kerheten. Cirka 80 liv 
per år skulle kunna 
sparas om alla höll 
hastighetsgränserna. 

FOTO: IF 

FOTO: FOLKSAM 

det finns en acceptans från målgruppen för 
insatsen, det vill säga personer som har fått 
körkortet återkallat efter hastighetsöverträ-
delse. 

Av de förare som fått körkortet indraget 
för fortkörning och deltagit i enkäten, upp-
ger 94 procent att det har påverkat deras 
vardag negativt att bli av med körkortet. 11 
procent uppger också att de har kört bil nå-
gon gång under återkallelsetiden. 

– Det är många som behöver sitt körkort 
för att ta sig till jobbet och för att utföra sitt 
arbete, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– En del av de som svarade på vår enkät, 
hade till och med förlorat jobbet på grund 
av körkortsåterkallelsen. 

ATT BLI AV MED körkortet ställer till stora 
problem för många – man kan kanske inte 
skjutsa sina barn eller åka och handla mat. 

– Bilen är en nödvändighet för många, 
för att få livet att fungera.  
Vad skulle kunna vara nästa steg efter 

MHF:s förstudie? 

– Vi tänker oss att nästa steg skulle kunna 
vara ett försöksprojekt i några län under en 
begränsad tidsperiod, förklarar han. 

– Under försöket skulle förare som ris-
kerar att få sitt körkort återkallat efter en 
hastighetsöverträdelse, kunna ansöka om att 
delta i försöket och få köra med ett villkorat 
körkort. 

SEDAN 2012 FINNS DET permanent ett villko-
rat körkortsprogram med alkolås för perso-
ner som har dömts för rattfylleri. Program-
met inleddes med en försöksperiod 1999. 
Sedan starten har Transportstyrelsen beviljat 
över 12 000 körkort med villkor alkolås. Un-
gefär åtta av tio av de som påbörjar alkolås-
programmet genomför det och återfår däref-
ter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden.

MHF tror att det finns samhällsekono-
miska vinster med att den som har fått sitt 
körkort indraget kan fortsätta att arbeta. 

– Om man kan fortsätta leva sitt liv som 
vanligt med ett villkorat körkort, samtidigt 
som man tränas i att följa hastighetsgränser-
na, det tjänar både individen och samhället 
på, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– I samband med ett försök kan man 
också mäta de samhällsekonomiska effek-
terna inför en eventuell permanentning. 

MARI HAGLUND
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Årets Tylösandsseminarium är det 
63:e i ordningen och sällan har ett 
viktigare tema använts som uppma-
ning. Det lyder: Resultat – tack!

Det ökande antalet trafikdöda un-
der fjolåret är angeläget att råda bot 
på, och årets program kommer att 
fokusera på ett antal viktiga punkter.

ÅRETS MODERATOR under Tylösandssemi-
nariet blir gästprofessorn i transportsystem 
vid Linköpings universitet – Jonas Eliasson. 
Jonas har tidigare varit trafikdirektör vid 
Stockholms stad och vid sin sida står Bil 
Swedens vice vd Jessica Almenäs.

Det blir ett starkt radarpar som kommer 
att navigera kring tuffa frågor kring som 
bland annat Nollvisionen, säkerhet i trafiken 
och trafiknykterhet.

BLAND ÅRETS TALARE hittas bland andra 
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 
som tar upp det ökade antalet omkomna 

Starkt önskemål på årets konferens

i trafiken, och vilka kraftfulla insatser som 
behövs både på kort och lång sikt för att 
rädda fler liv.

MHF:s LARS OLOV SJÖSTRÖM berättar om 
resultaten av förstudien kring ISA-projektet 
kring villkorat körkort. Mer om vårt ISA-
projekt går att läsa i den här utgåvan på si-
dan 10–11.

De som arbetar på och utmed vägen le-
ver farligt. Ett antal dödsolyckor har inträffat 

vid vägarbeten och Arbetsmiljöverkets Gus-
tav Sand Kantstrup tar upp hur de arbetar 
för att förebygga olyckor och på så vis bidra 
till Nollvisionen.

Går det att drogtesta förare genom ut-
andningsprov? Det har länge varit omöjligt, 
men under senare år har ny teknik för ut-
andningsprov tagits fram. Olof Beck, profes-
sor på Karolinska Institutet, och Nina Gual, 
kommunpolis i Nyköping, berättar om en 
forskning som visar på mycket lovande re-
sultat.

FÖRUTOM FÖREDRAGSHÅLLARE kommer 
Tylösandsseminariet bjuda på utställare av 
spännande produkter och nyheter, samt pa-
rallella seminarier för dem som vill fördjupa 
sig kring vissa frågor och analyser.

Seminariet avslutas med en önskelista 
och konkreta uppdrag till vår sista gäst, In-
frastrukturminister Tomas Eneroth, under 
ledordet Resultat – tack.

MIKAEL LINDBERG

DAGS IGEN! Den 3–4 
september är det 
dags för årets vikti-
gaste trafikforum – 
Tylösandsseminariet. 
Då kan det bli tuffa 
frågor från modera-
torn, där ett enkelt 
Ja eller Nej visar 
seminariehållarnas 
åsikter. 
FOTO: MIKAEL LINDBERG

NRS utvecklar och levererar säkra räcken 
till den Nordiska marknaden

nordicroadsafety.com • Tel: 060 144 144 • Svetsarvägen 4 • 861 36 Timrå



För 60 år sedan introducerade Volvo trepunktsbältet, en innovation som räddat mer 
än en miljon liv. Det tar två sekunder att spänna fast sig, och dessa två sekunder kan 
förändra ditt liv. Säkerhetsbältet – en hyllning till livet. Glad 60-årsjubileum.

Läs mer om våra säkerhetslösningar på volvotrucks.se/safety

En hyllning till livet
Säkerhetsbältet 60 år
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”Det är inte 
ovanligt 
att polisen 
också kan 
klara upp 
narkotika-
brott, stölder 
samt hitta 
efterlysta 
personer i 
samband 
med kontrol-
lerna. ”

Polisen gjorde en halv miljon nyk-
terhetskontroller i trafiken under det 
första halvåret, en minskning jämfört 
med 2018. Lars Olov Sjöström är 
MHF:s trafiksäkerhetschef. 

– Det är tydligt att polisen, trots alla 
löften om bättring, inte tar sitt ansvar 
för de viktiga insatserna mot rattfyl-
leri. 

MELLAN JANUARI OCH JUNI gjorde polisen 
ungefär 500 000 utandningsprov i trafiken, 
en minskning jämfört med året innan då 
siffran var 593 700. Det visar polisens preli-
minära statistik. 

– Det är tydligt att polisen, trots alla löf-
ten om bättring, inte tar sitt ansvar för de 
viktiga insatserna mot rattfylleri, konstaterar 
Lars Olov Sjöström. 

– Även om vi räknar med en tidsmässig 
eftersläpning i rapporteringen av utand-
ningsproven, står det klart att den negativa 
utvecklingen fortsätter. 

NYKTERHETSKONTROLLERNA har minskat 
stadigt över tid och har under de senaste 
åren legat på runt 1,1 miljoner per år. 

– Trafikanternas allmänna uppfattning är 
att idag är polisen ganska sällan ute i trafi-
ken och kontrollerar förare, säger Lars Olov 
Sjöström. 

Nykterhetskontrollerna 
fortsätter att minska

– Det intrycket har inte förändrats av 
Polismyndighetens strategi för trafiken från 
2016.

När polisen gör trafikkontroller, upptäck-
er polisen ofta flera brott. 

– Det är inte ovanligt att polisen också 
kan klara upp narkotikabrott, stölder samt 
hitta efterlysta personer i samband med 
kontrollerna. Det talar för att trafikkontrol-
lerna bör ha hög prioritet i polisarbetet. 

Mellan januari och juni anmäldes 7 527 
drograttfylleribrott och 6 143 brott av ratt-
fylleri och grovt rattfylleri. Det visar pre-
liminär statistik från Brottsförebyggande 
rådet. 

FORSKNINGEN PEKAR PÅ att om man ökar 
antalet utandningsprov leder det till en hö-
gre upplevd upptäcktsrisk, vilket i sin tur 
leder till en högre allmänpreventiv effekt. 
Det visar rapporten Förstudie om antal al-
koholutandningsprov i trafiken, som Statens 
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
har gjort.

– VTI:s studie visar att ett ökat antal ut-
andningsprov leder till en högre upplevd 
upptäcktsrisk. Det leder i sin tur till positiva 
förebyggande effekter, förklarar Lars Olov 
Sjöström. 

– Det finns exempel från olika delar av 
världen på att en tydlig ökning av nykter-

hetskontrollerna ger mätbara effekter på tra-
fiksäkerheten. 

Trafikverket har tagit fram en aktionsplan 
för säker vägtrafik för åren 2019–2022. Pla-
nen fokuserar på rätt hastighet, nykter tra-
fik och säker cykling. 14 aktörer medverkar 
och en av dem är Polisen. 

Några av polisens åtgärder: 
• Polisen ska öka insatserna inom trafiken 

med fokus på hastighet och nykterhet. 
• Polisen ska göra utandningsprov på plat-

ser spridda i tid och rum och på det sättet 
höja den upplevda upptäcktsrisken, för att 
nå en högre allmänpreventiv effekt. 

• Varje förare som stoppas ska få blåsa i 
polisens sållningsinstrument för rattfylleri. 

• Riktade kontroller ska göras vid speci-
fika platser och tider där det finns risk för 
att det förekommer onyktra förare. 
Vad anser MHF om polisens åtgärder i 

aktionsplanen? 

– Alla de här åtgärderna är angelägna. 
Men jag är förvånad över är att polisen inte 
har satt upp några mätbara mål för sina åt-
gärder, säger Lars Olov Sjöström. 

– Om polisen ska öka sina insatser när 
det gäller nykterhet och hastighet, då borde 
ökningen gå att mäta, exempelvis antalet ut-
förda nykterhetskontroller och hastighets-
kontroller. 

MARI HAGLUND

Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef, 

MHF

NEGATIV UTVECKLING. Den nedåtgående trenden för polisens 
nykterhetskontroller fortsätter. Mellan januari och juni 
gjorde polisen en halv miljon utandningsprov. 

FOTO: LENNART ANGERMUND/MOSTPHOTOS
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”Idag är det 
inte ovanligt 
att notoriska 
rattfylleris-
ter hinner 
köra onyktra 
många gång-
er om, innan 
de lagförs för 
första brot-
tet.”

Notoriska rattfyllerister kan idag fort-
sätta köra trots att de saknar körkort 
och att polisen beslagtagit bilen. 
Regeringen håller på och ser över 
lagstiftningen för att hitta fler verktyg 
som kan sätta stopp för återfallsför-
brytare i trafiken. 

I AUGUSTI 2018 tillsattes en översyn av straff-
skalorna för rattfylleri och olovlig körning. 
Regeringen tog initiativet efter att två per-
soner dödats av en drograttfyllerist i en 
trafikolycka i juni 2017. Olyckan skedde i 
Fliseryd i Mönsterås kommun. Den drog-
påverkade mannen hade rapporterats för ett 
40-tal brott en kort tid innan olyckan. 

– Idag är det inte ovanligt att notoriska 
rattfyllerister hinner köra onyktra många 
gånger om, innan de lagförs för första brot-
tet. De här personerna har en extremt hög 
återfallsrisk, konstaterar Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Det är inte heller ovanligt att de här 
individerna fortsätter köra trots att de har 
indraget körkort, polisen har beslagit bilen 
och att de har åkt fast för rattfylleri och an-
dra trafikbrott flera gånger om. 

UTREDNINGEN SKA TITTA PÅ hur rättspraxis 
ser ut vid rattfylleri och olovlig körning. I 
uppdraget ingår även att utreda hur sjöfyl-
lerilagen som kom för drygt tio år sedan har 
fungerat. 

I översynen av straffskalorna vill reger-
ingen att maximistraffet för rattfylleri och 
grov olovlig körning höjs till fängelse i ett 
år. Det regeringen vill komma åt är möjlig-
heten att häkta återfallsförbrytare och på det 

Skärpta påföljder ska stoppa notoriska rattfyllerister

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transport-
politiken. Vi utvärderar föreslagna och genomförda 
åtgärder inom transportpolitiken och ansvarar för 
officiell statistik inom områdena transporter och 
kommunikationer. 

Trafikanalys bildades 2010 och har huvudkontor i 
Stockholm samt kontor i Östersund.

www.trafa.se

sättet hindra dem från att återfalla i brott. I 
dagens läge får man bara häkta en misstänkt 
person om brottet har minst ett års fängelse 
i straffskalan. Rattfylleri och grov olovlig 
körning har bara sex månaders fängelse som 
maxpåföljd. 

– Regeringen vill öka möjligheten att 
häkta notoriska rattfyllerister och trafik-
brottslingar och hindra dem från att återfalla 
i brott, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– En åklagare kan begära häktning av en 
misstänkt person, om det finns risk för att 
personen ska återfalla i brott. 

HÖSTEN 2018 KÖRDE en man ihjäl en 14-årig 
flicka i Orsa. Mannen dömdes till 2,5 års 
fängelse för bland annat grovt vållande till 
annans död. Han hade tidigare dömts för 
rattfylleri 14 gånger. I två av de fallen döm-
des han till fängelse. 

– De personer som lagförs för rattfylleri 
av normalgraden, får oftast strafföreläggande 

som påföljd, ytterst få döms till fängelse, sä-
ger Lars Olov Sjöström. 

DEN VANLIGASTE PÅFÖLJDEN vid grovt ratt-
fylleri är fängelse. I ungefär 50 procent av 
fallen blir domen fängelse. 21–24 procent 
får skyddstillsyn eller villkorlig dom visar en 
MHF-undersökning från 2018. 

– Skärpta påföljder är inte det enda som 
är viktigt. Vi vet att många av rattfylleris-
terna har alkoholproblem och behöver re-
habiliteringsinsatser. 
Hur ska man komma åt de notoriska ratt-

fylleristerna? 

– Det är alltid viktigt med polisens kon-
trollverksamhet i trafiken och det kan leda 
till tidigare upptäckt av förare med alkohol-
problem. Då finns en möjlighet att ingripa 
långt innan dessa personer blir notoriska 
rattfyllerister, säger han. 

Utredningen ska också ta ställning till om 
det behövs ett utvidgat eller starkare straff-

RATTFYLLERI. Regering-
en håller på och ser 
över lagstiftningen, 
för att hitta fler verk-
tyg som kan sätta 
stopp för notoriska 
rattfyllerister och an-
dra återfallsförbrytare 
i trafiken. 

DÖDSOLYCKA. Många 
rattfyllerister hinner 
köra många gånger 

och många mil innan 
de blir stoppade av 

polisen. Med skärpta 
påföljder hoppas 

regeringen kunna 
stoppa fler och på 

så vis rädda liv. 
FOTO: CHERMEN OTARAEV/MOSTPHOTOS 
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Skärpta påföljder ska stoppa notoriska rattfyllerister

rättsligt skydd mot återfall i trafikbrott som 
olovlig körning, rattfylleri, vårdslöshet i tra-
fik eller smitning från olycksplats. Det ska 
dessutom övervägas om det behövs ett nytt 
samlat trafikbrott. 

– Jag tycker att det är bra ett initiativ. Den 
här typen av lagstiftning finns i andra län-
der, exempelvis i USA, berättar Lars Olov 
Sjöström. 

– Där fungerar det så att för varje gång du 
återfaller i brottet, skärps straffpåföljden. På 
det sättet markerar samhället mot att begå 
samma brott gång på gång. 

REGERINGEN SKRIVER i uppdraget att det är 
mycket angeläget att förhindra upprepade 
fall av trafikbrott och att det är viktigt att 
det finns bra verktyg för att göra det. Det 
är inte bara en fråga om brottsbekämpning, 
utan det handlar också om att rädda liv. 

– Regeringen vill rikta in sig på den 
grupp brottslingar som begår många trafik-

brott och som återfaller i brott, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– Man ser notoriska rattfyllerister som en 
högriskgrupp och om man lyckas stoppa 
dem, betyder det mycket för den totala tra-
fiksäkerheten. 

I UPPDRAGET INGÅR ÄVEN att utreda sjöfyl-
lerilagen som kom 2010. 

– Nuvarande lagstiftning om sjöfylleri har 
funnits i närmare i tio år, berättar Sjöström. 

– Då kan det finnas anledning att un-
dersöka hur lagen har fungerat i praktiken 
och om den har gett de effekterna som man 
önskade. 

2010 infördes en gräns på 0,2 promille 
för sjöfylleri och 1 promille för grovt sjö-
fylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan 
framföras i minst 15 knop eller har ett skrov 
som är minst tio meter. Kustbevakningen 
och polisen får göra slumpmässiga nykter-
hetskontroller till sjöss. Under 2018 gjorde 

Kustbevakningen 3 946 nykterhetskontrol-
ler på sjön vilket ledde till 115 anmälda sjö-
fylleribrott. 
Hur har sjöfyllerilagen fungerat? 

– Framförallt har den fungerat som en 
markering, att alkohol och framförande av 
båtar inte hör ihop, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

– Därmed har den sociala kontrollen på 
sjön ökat. Fritidsbåtsägarna planerar i större 
utsträckning än tidigare sina resor, för att 
undvika sjöfylleri. 
Hur ser MHF på sjöfyllerilagen – behöver 

någonting ändras? 

– Det finns alltid möjligheter att förbättra 
en lagstiftning när den har provats i ett antal 
år. Men vi tycker inte att det ska handla om 
att vara mer tillåtande till alkohol på sjön. 

MARI HAGLUND

Fotnot: Utredningen ska vara klar den 31 
oktober. 

KONTROLL PÅ SJÖN. 2010 blev det förbjudet 
att köra full till sjöss. Hur sjöfyllerilagen 
har fungerat ska en utredning ge svar på. 

ÖVERVAKNING. Kustbevak-
ningen gör nykterhetskon-
troller till sjöss och i hamnar. 

FOTO: KUSTBEVAKNINGEN FOTO: KUSTBEVAKNINGEN 

”Fritidsbåt-
ägarna pla-
nerar i större 
utsträckning 
än tidigare 
sina resor, 
för att undvi-
ka sjöfylleri.”

Sänk hastigheten med 25kmh 
när du får en viltvarning på din 
Garmin navi eller V-Traffic app

Trafikinformation alltid i realtid. v-traffic.se
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”Det finns 
många bud-
skap i Ta 
Paus. Ett är 
att alkohol 
och trafik 
inte hör 
ihop.”

Bengt Swahn, 
MHF Ljungby,
initiativtagare

till Ta Paus. 

MHF:s rastplatsaktivitet Ta Paus firar 
20-årsjubileum. Initiativtagaren till 
Ta Paus i dess nuvarande form är 
MHF:aren Bengt Swahn. 

– Kul att vi MHF:are fortfarande kör 
Ta Paus. Budskapet är jättebra, säger 
han. 

I SOMMAR HAR MHF:s funktionärer kört Ta 
Paus på 45 platser i Sverige. Trafikanterna 
uppmanas att ta rast när de är ute och åker. 
MHF bjuder besökarna på fika och delar ut 
informationsmaterial om faror och distrak-
tioner i trafiken som trötthet, alkohol och 
droger, trafikfarliga mediciner samt mobil-
användande. 

Ta Paus i dess nuvarande form, som en 
rikstäckande MHF-aktivitet, startade 1999. 
Några MHF-avdelningar körde redan tidi-
gare liknande rastplatsaktiviteter, mer om 
det senare i texten. 

INITIATIVTAGAREN TILL Ta Paus är Bengt 
Swahn, MHF Ljungby. Han tycker att det 
är roligt att MHF fortfarande kör Ta Paus. 
Budskapet anser han är bra och tidlöst. 

– Det finns många budskap i Ta Paus. Ett 
är att alkohol och trafik inte hör ihop, säger 
Bengt Swahn. 

– Det är viktigt att ta rast när man är ute 
och kör bil långa sträckor. Trötthet är farligt. 

Idén till Ta Paus kom Bengt Swahn på 
en natt på Tylösandsseminariet när han inte 
kunde sova. 

– Vid ett lunchbad i havet tog jag upp 
min idé med MHF:s dåvarande förbunds-
ordförande Elver Jonsson, han tyckte att det 
var en bra fundering, minns Swahn. 

Bengts tanke var att alla Ta Paus-aktivite-
ter i Sverige skulle köras vid samma tillfälle, 
den sista helgen i juli. På den tiden var det 
sista helgen på industrisemestern. 

– Min tanke var att man skulle kolla med 
dåvarande Vägverket hur många trafikolyck-
or som skedde på platsen en vecka innan Ta 
Paus-helgen. Sedan skulle man göra en ny 
mätning en vecka ungefär efter Ta Paus och 
se ifall aktiviteten haft någon effekt, och om 
det då var färre olyckor, förklarar han. 

BAKGRUNDEN VAR MÄTNINGAR av bältesan-
vändandet i Ljungby. Först var MHF och 
NTF ute och räknade hur många som an-
vände bilbälte. Någon vecka senare gjorde 

Jubilerande rastplatsaktivitet med tidlöst budskap till trafikanterna
polisen en stor och synlig bälteskontroll av 
bilisterna. En vecka efter det gjorde MHF 
och NTF en ny räkning av bälten för att se 
om poliskontrollen haft någon effekt. 

MHF Ljungby har under många somrar 
kört Ta Paus på rastplatsen Laganrasten. I år 
var rastplatsen stängd på grund av ombygg-
nation av E4. MHF Ljungby körde därför 
Ta Paus vid Laganland istället, där finns det 
mack, restaurang, hotell och älgpark. Det 
ligger vid E4 norr om Ljungby.  

– Det här är lite av en chansning, säger 
Bengt Swahn. 

– På en sådan här plats måste vi vara 
mycket mer aktiva än på en rastplats och ta 
kontakt med folk. Här kan vi inte bjuda på 
kaffe och fika. 

Bengt Carlsson, Eskil Petersson och To-
mas Tukia från MHF Ljungby var också 
med och körde Ta Paus den 26 juli. 
Vad tycker ni om att vara ute och jobba 

på Ta Paus? 

– Jättebra. Vi försöker uppmana folk att ta 
paus när de är ute och kör. Det blir många 
bra diskussioner, säger Tomas. 

– Trevligt. Besökarna tycker att det vi gör 
är positivt, inflikar Bengt Carlsson.

BESÖKARNA CARINA OCH Agne Jönsson hade 
med sig barnbarnen Siri och Kevin. De ha-
de varit på westernparken High Chaparral. 
Barnen får vägbingo och varsin karamell. 
Agne fyller i en MHF-enkät. 

– Vi är på väg hem till Kristianstad. Nu 
tar vi rast här och sedan ska vi stanna en 
gång till, berättar Carina. 

Monica och Per-Olov Bergman, Habo, 
skulle besöka dottern i skånska Hönö. 

– Vi rastar ofta och byter förare varannan 
timme. 

Bengt Swahn delade ut en Ta Paus-bro-
schyr till yrkesföraren Per Wendel som kör 
en budbil varje dag mellan Malmö och Jön-
köping tur och retur, en sträcka på 60 mil. 

– Ta Paus-budskapet tycker jag är ut-
märkt. Det är jätteviktigt att ta rast när man 
är ute och kör långa sträckor, säger Per 
Wendel. 

MHF Ljungby hade tänkt köra Ta Paus 
vid Laganland i tre dagar, men ställde in ef-
ter en dag. 

– Vi konstaterade att vi pratat med och 
delat ut Ta Paus-broschyren till 200–300 
personer. Alla tyckte att vårt budskap är 

toppenbra, berättar Bengt Swahn. 
– Men tyvärr hade vi bara fått ihop tio 

ifyllda enkäter. Då tyckte vi inte att det var 
värt arbetsinsatsen att fortsätta i två dagar 
till. 

Bengt Swahn tycker att det i alla fall var 
positivt att MHF Ljungby fick sprida sitt 
budskap till många semestertrafikanter. 

– Det är positivt. Men vi måste fundera 
på vårt Ta Paus-upplägg till nästa år. 

Liknande rastplatsaktiviteter hade körts 
av MHF-avdelningar innan Ta Paus startade 
för 20 år sedan. ”Rastplatsaktiviteterna är en 

FÖREGÅNGARE. Greta 
Rosén körde en rast-
platsaktivitet i slutet 
på 1980-talet som 
hon kallade för Idéer 
på väg vid Högbacka 
utanför Gävle. 

Ove Sandet är ordfö-
rande för MHF Gävle.

SEMESTERTRAFIKANTER. MHF:aren Bengt Swahn de-
lade ut Ta Paus-broschyrer och vägbingo till Carina 
och Agne Jönsson med barnbarnen Siri och Kevin. 

MHF-PÅSE. Funktionären Eskil Petersson packa-
de Ta Paus-material i MHF-påsar och delade ut. 
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Jubilerande rastplatsaktivitet med tidlöst budskap till trafikanterna

rikstäckande verksamhet som har grunden i 
något som Svea Norman och Greta Rosén, 
med flera, startade när man ställde sig längs 
vägarna och serverade kaffe samt bjöd på 
MHF- och trafiksäkerhetsinformation.” Det 
berättas i en artikel i Motorföraren nr 3/2002, 
där MHF:aren Greta Rosén intervjuas. 

OVE SANDERT, ordförande i MHF Gävle, 
blev värvad som MHF-medlem av Greta 
Rosén vid en rastplatsaktivitet i slutet av 
1980-talet. 

– Greta kallade aktiviteten för Idéer på 

väg. De höll till på en rastplats vid Hög-
backa norr om Gävle, minns Ove. 

– Det var min första bild av MHF. Greta 
pratade om nykterhet i trafiken och överty-
gade mig om att jag borde bli medlem. 

Greta Rosén och andra MHF:are körde 
aktiviteten under två veckor i juli. Hon 
bodde i en husvagn på rastplatsen. 

– På dagarna stod Greta och andra 
MHF:are och delade ut information och 
serverade kaffe på rastplatsen, berättar Ove. 

– Greta ville få ut MHF:s tankar om tra-
fiknykterhet och nykterhet. Hon var en rik-

tig eldsjäl, hon var mycket flitig och raggade 
nog väldigt många nya medlemmar. 

PÅ 2000-TALET BÖRJADE MHF Gävle i 
samband med Ta Paus att iscensätta fiktiva 
trafikolyckor vid rastplatsen Hagsta. Något 
som avdelningen nu funderar på att börja 
med igen. 

– Vi körde vår fingerade trafikolycka i 
drygt tio år. Nästa sommar hoppas vi att på 
nytt kunna visa upp en fiktiv trafikolycka i 
samband med vår Ta Paus, säger Ove Sandert.

MARI HAGLUND

TA PAUS 20 ÅR. Marianne Engqvist med barnbarnet Nova fyllde i en enkät hos MHF Ljungby. Funktionärerna 
Tomas Tukia och Bengt Carlsson instruerade. 

INITIATIVTAGARE. Ta Paus firar 20 år. MHF:aren Bengt Swahn 
var den som kom på det moderna konceptet för Ta Paus. 

FUNKTIONÄRER. Bengt Swahn, Eskil Petersson, Bengt Carlsson och Tomas Tukia från MHF 
Ljungby körde Ta Paus vid Laganland den 26 juli. 

BUDBÄRARE. Utmärkt tyckte yrkesföraren Per Wendel om Ta 
Paus-budskapet. Bengt Swahn var glad över den positiva 
responsen.  

BESÖKARE. Erik Lönnemar och Linda Turén med barnen Louie 
och Theo rastade hos MHF Ljungby. De var på väg från Stock-
holm till Ystad. 

”Vi försöker 
uppmana 
folk att ta 
paus när de 
är ute och 
kör. Det blir 
många bra 
diskussio-
ner.”

Tomas Tukia, 
MHF Ljungby. 

FOTO: MARI HAGLUND
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”Det var 
min svärfar 
som fick mig 
att gå med i 
MHF för 54 
år sedan. 
Han fick 
samma fina 
medalj som 
jag fått idag.”

MHF:s förbundsmöte hölls den 17 
juni i Södertälje och 48 ombud fanns 
på plats. Tommy Nilsson fick motta 
MHF:s förtjänstmärke i guld för sitt 
stora MHF-engagemang. 

FÖRBUNDSMÖTET INLEDDES med medalj-
utdelning. Tommy Nilsson förärades med 
MHF:s förtjänstmärke i guld. 

– Tommy har med stort engagemang och 
entusiasm bidragit med sin kunskap inom 
flera olika uppdrag inom MHF, sa förbunds-
ordförande Maria Bergström. 

Ur motiveringen: ”Under mer än 50 år 
har Tommy Nilsson genomfört betydelse-
fulla insatser på såväl lokal, som regional 
och nationell nivå. Det arbete som han för-
tjänstfullt utfört inom ramen för MHF har 
positivt påverkat organisationens framgång 
inom områdena trafiksäkerhet och trafik-
nykterhet.” 

– Stort tack! Det var min svärfar som fick 
mig att gå med i MHF för 54 år sedan. Han 
fick samma fina medalj som jag fått idag, 
berättade Tommy Nilsson.

Hans hustru Annika Nilsson uppvaktades 
också för sitt MHF-engagemang. 

En arbetsgrupp har sett över hur verk-
samhetsstödet till regionerna ska fördelas i 

FOTO: MIKAEL LINDBERG 

MHF-eldsjäl prisades med guldmedalj
framtiden. Arbetsgruppen har bestått av vd 
Göran Sydhage, Folke Ringberg från för-
bundsstyrelsen samt regionordförandena 
Ove Sandert, Tommy Jarnestål och Curt 
Arne Gisleskog. 

Förbundsmötet beslutade att regionerna 
får behålla 30 procent av intäkterna från 
medlemsavgifterna. Ombuden sa också ja 
till en ny modell för fördelning av verksam-
hetsstöd och projektbidrag till regionerna. 
Verksamhetsstöd och projektbidrag för 2020 
är 3,4 miljoner kronor.

DEN NYA MODELLEN för verksamhetsstöd be-
står av olika delar som avgör hur stort bidrag 
respektive region tilldelas. Grundbidraget är 
lika för alla och är 190 000 kronor 2020. 
Vissa delar av verksamhetsstödet fördelas till 
regionerna utifrån storlekskriterier, utåtrik-
tade aktiviteter och medlemsvärvning. 

– Tanken är att verksamhet och medlems-
värvning ska genera och ge tillbaka till re-
gionerna, förklarade Folke Ringberg.  

Förbundsordförande Maria Bergström 
omvaldes på två år. Anders Havdelin och 
Annette Fagerholm Ahlholm omvaldes till 
förbundsstyrelsen. 

Angelica Ljung valdes som ny ledamot. 
Hon är ordförande i Södra Hallands MHF 

samt sitter i Region Västs styrelse och i 
MHF-Ungdoms förbundsstyrelse. Angelica 
Ljung arbetar som trafiklärare i Halmstad. 
Tommy Jarnestål avtackades för sin tid i för-
bundsstyrelsen med en gåva.

NÅGRA AV FÖRBUNDSMÖTETS beslut: 
• MHF:s medlemsavgift höjs till 270 kro-

nor från 2020 (tidigare 250 kronor). 
• MHF ska arbeta för att förbudet mot 

handhållen mobil och annan kommunika-
tionsutrustning i trafiken även ska omfatta 
cyklister. 

• Förbundet vill se en cykelhjälmslag för 
alla åldrar. 

• MHF ska fortsätta jobba för att polisen 
ska få göra rutinmässiga drogkontroller i tra-
fiken utan föregående misstanke.

• MHF ska arbeta för ökad synlighet hos 
fordon i gryning och i skymning. 

Jenny Lindberg är generalsekreterare för 
Stiftelsen Ansvar för Framtiden (SAFF). 
Hon berättade vad man ska tänka på om 
man vill ansöka om bidrag från stiftelsen till 
ett projekt inom nykterhetsrörelsen. 

Kjell Einar Årsland, ordförande för MA 
Rusfri Trafikk, framförde hälsningar från 
MHF:s norska systerorganisation. 

MARI HAGLUND

 På årets förbundsmöte hedrades Tommy Nilsson för mer än 50 års insatser i MHF

GULDMEDALJ. Förbundsordförande Maria Bergström delade ut MHF:s förtjänstmärke i guld till 
Tommy Nilsson. Han får utmärkelsen för sitt stora MHF-engagemang. Hustrun Annika Nilsson 
uppvaktades också för sitt engagemang i förbundet. 

OMRÖSTNING. På MHF:s förbundsmöte fanns 48 ombud på plats. Vid ett 
tillfälle fick ombuden delta i en votering. 

OMVALD. MHF:s för-
bundsordförande 
Maria Bergström om-
valdes på två år.

NYVALD. Angelica Ljung, 
MHF Väst, valdes in som 
ny ledamot i förbundssty-
relsen.

AVTACKNING. Tommy Jarnestål, MHF Väst, 
avtackades för sin tid som ledamot i 
förbundsstyrelsen. Förbundsordförande 
Maria Bergström överlämnade en gåva. 

Tommy Nilsson, 
MHF 



Se fördelarna du också!
Bli medlem för 150 kr/år

Älgskadefondsföreningen

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet 
viltolyckor i trafiken. Vi är idag Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhetsområdet. 
Verksamheten inriktar sig på att informera om viltolycksrisken samt påverka berörda aktörer för att 
förebygga viltolyckor. Föreningen har cirka 80 000 medlemmar.

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du
ekonomisk hjälp om du råkar ut för en kollision

med något av det anmälningspliktiga viltet.

Medlemskapet är personligt och gäller för 
alla motorfordon som du är registrerad ägare 

till oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 
8 000 kr/olyckstillfälle

 för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida www.algen.se



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 6 201922

111 personer miste livet i den svenska 
vägtrafiken under det första halvåret. 
En minskning med 20 personer jäm-
fört med motsvarande period 2018. 

AV DE 111 PERSONER som omkom hade 71 
färdats i bil, lastbil eller buss, tolv på mo-
torcykel, fyra på moped, 14 var fotgängare, 
fem på cykel och fem var andra trafikanter. 
34 trafikanter dödades i singelolyckor och 
25 förolyckades i mötesolyckor. Det visar 
preliminär statistik från Transportstyrelsen. 

– Det är positivt att 2019 har börjat bättre 
än 2018, som innebar ett ordentligt bakslag 
för trafiksäkerheten, säger Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– UTVECKLINGEN SÅ HÄR långt liknar mer 
2017, beträffande antalet omkomna. Det är 
dock först efter tredje kvartalet, som vi kan 
se tydligare tendenser när det gäller olycks-
utvecklingen 2019. 

Varje år publicerar European Transport 

Safety Council (ETSC) en rapport där man 
jämför trafiksäkerhetsutvecklingen i de eu-
ropeiska länderna. Under 2018 miste 324 
personer livet i den svenska trafiken. Det var 
72 personer fler än 2017, det motsvarar en 
ökning på 28 procent. 

DET INNEBÄR ATT SVERIGE var det land i 
Europa som hade tredje störst ökning av 

antalet döda i trafiken 2018, bara Luxem-
burg och Estland var sämre, enligt ETSC:s 
PIN-rapport.

Norge, Schweiz och Storbritannien hade 
lägst antal döda i trafiken per en miljon in-
vånare i Europa under förra året. 

– SVERIGE ÄR DESSUTOM det land som haft 
sämst utveckling mellan 2010 och 2018, för 
omkomna i trafiken, konstaterar Lars Olov 
Sjöström. 

– Under samma period har påverkans-
insatserna för trafikanterna monterats ned 
kraftigt i Sverige. Där ser vi en skillnad mot 
Norge, ett land som satsar både på fysiska 
åtgärder och påverkansinsatser. Norge är nu 
bäst i världen. 

Han vill se ett större engagemang för tra-
fiksäkerheten från makthavarna. 

– Det politiska engagemanget måste 
väckas på nytt. Just nu är våra trafikpolitiker 
oroande passiva. 

MARI HAGLUND

Färre döda i trafiken första halvåret

FÄRRE DÖDA. Under 
det första halvåret 
omkom 111 personer 
i vägtrafiken. Det är 
20 personer färre 
jämfört med 2018. 

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 
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WALES– ett litet land med hög 
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Med veterantåg mot bergen.

Aberdovey nästa!
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– ett litet land med hög WOW– faktor

Wales vilda natur är 
som ett koncentrat av 
hela Storbritannien. 
Vidsträckta sandsträn-
der, böljande hedland-
skap och en bergs-
kedja som svindlar. Ett 
landskap som gjort 
för vilsam bilsemester, 
i kombination med 
vandring, tågutflykter 
och goda matstopp.

25

FOTO: CENNETH SPARBY

Mysig by längs kusten.

På tur längs Wales Coastal Path.
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Blomprakt längs 
vägen.

Wales vacka kustled.

FOTO: VISIT WALESHÖJDARE. Bestig Mount Snowdon – landets högsta berg.

ALLT OM MÄSSAN I LUDVIKA:
KURTSHUSVAGNAR.SE

1978-2019

41ÅR
AV TRYGGHET

20-22 SEPTEMBER 
TORSDAG STÄNGT FÖR FÖRBEREDELSER | FREDAG 20/9 KL 10-18 

 LÖRDAG 21/9 KL 10-16 | SÖNDAG 22/9 KL 11-16

MELLANSVERIGES
STORSTA
HUSVAGNS OCH 
HUSBILSMASSA!

MÄSS- 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN! 

BEHÅLL 
SPARPENGARNA!

 FINANSIERA 
MED OSS!

LÄTTA PÅ GASEN OCH 
VARVA NER PÅ TYLEBÄCK!

Välkommen till Tylebäck, den naturliga 
mötesplatsen i Tylösand, 8 km från 

Halmstads centrum och endast 500 m 
till Sveriges mest berömda sandstrand.

TEL: 035-19 18 00
INFO@TYLEBACK.COM

TYLEBACK.COM

FRAKTFRITT | PRISGARANTI | HEMLEVERANS
WWW.TALTVARLDEN.SE

SVERIGES BÄSTA SORTIMENT  
AV FÖRTÄLT TILL HUSVAGN 
OCH HUSBIL
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58
Så många bokstäver 
innehåller världens 
längsta ortsnamn. 
Platsen ligger i nord-
västra Wales.

Ha en skön semester! Vi hjälper dig 
få koll på husvagnen eller husbilen 
innan du åker iväg.

Avslappnad

gasolkontroll
fuktkontroll

#
#

Redan efter knappt två timmar med 
bil från Manchester kan man skönja 
Wales skönhet, med bergskedjan 
Snowdonias mäktiga toppar och det 

ständigt närvarande havet.
Ön Anglesey allra längst i väster bjuder 

på dramatisk klippkust, med halvön Holy-
head som den mest spektakulära.

Landet heter Cymru på walesiska, och 
på Anglesey ligger byn med ett av världens 
längsta namn – Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Jag passar på att göra en snabbvisit för 

att kolla skylten, som finns placerad nära 
brofästet.

Långt namn på liten plats – hela 58 bok-
stäver, upplyser den äldre damen på turist-
informationen.

Byborna själva säger kort och gott 
”Llanfairpwll”, vilket även det är en tung-
vrickare.

ÖVERSATT TILL ENGELSKA lyder namnet: ”St 
Mary´s church in the Hollow of the White 
Hazel near a rapid Whirlpool and the 
church of St Tysilio near the Red Cave”.

Ett smart påhitt för över 150 år sedan för 
att locka besökare.

– Något som fungerat fantastiskt bra se-
dan dess! utbrister hon med ett skratt.

NÄSTA STOPP ÄR KUSTBYN Criccieth på 
Llan-halvön, söder om Anglesey. En klas-
sisk badort, med vilsam strandpromenad, 
färgglada stenhus och en mäktig borg högt 
ovan havet.

Wales sägs ha världsrekord i antal med-
eltida borgar och slott, där några finns med 
på Unescos världsarvslista, bland annat 

Wales kust lockar vandrare från  hela världen. Nyfiket möte nära vägen. Lyxa till det med ”glamping” på Fforest farm.FOTO: CENNETH SPARBY
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Conwy Castle, som jag passerade på min 
väg från Manchester.

Vyn från Criccieth Castle bjuder på flera 
av topparna i Snowdonia national park och 
även mäktiga Mount Snowdon i nordöst. 
Berget når närmare elvahundra meter över 
havet.

Följer man vandringsleden Wales Coastal 
Path västerut når man efter några timmars 
vandring byn Aberdaron på sydspetsen av 
Llanhalvön. Det är en av kustens mer na-
tursköna platser, där en tur ut till national-
parken Bardsey Island är ett måste. Ön är 
inte många kilometer i omkrets och är ett 
populärt mål för pilgrimsvandrare.

Det tar sedan inte många minuter med 
bil till den livliga kuststaden Portmadogh. 
Härifrån kan man resa med ånglok och 
gamla sekelskiftesvagnar upp i bergen, med 
Ffestinog och Welsh Highland Railways.

SMALSPÅRIGA JÄRNVÄGAR finns lite här 
och var längs kusten, där de flesta byggdes 
under mitten av 1800-talet för att trans-
portera kol från gruvorna i bergen ut till 
fraktskeppen vid kusten. Nuförtiden är 
de populära turistattraktioner, och en klar 

hjälp för kustvandrare som vill vidare mot 
högre höjder.

Den klart märkligaste attraktionen i 
Wales är nog Portmeiron, strax söder om 
kuststaden Porthmadog. Byn har liknats vid 
en blandning av Italien och Disneyland, 
vilket är en rätt bra beskrivning. Platsen 
grundades av den excentriske arkitekten 
Sir Clough Williams-Ellis, som under åren 
1926–1976 byggde upp ett eget litet sam-
hälle med den italienska staden Portofino 
som förebild.

DET ÄR VERKLIGEN som att vandra omkring 
i ett stycke Italien, med piazzor, smala 
gränder, kyrkor och renässansslott. Besöka-
ren finner också flera hotell, restauranger 
och kaféer.

Byn var inspelningsplats för teveserien 
”The Prisoner”, en kultförklarad klassiker 
från 1960-talet med Patrick McGoohan i 
huvudrollen. En serie som blev mäkta po-
pulär även i Sverige.

Aberdovey nästa. Här trivs brädseglarna, 
för vindarna skapar rejäla vågor med vitt 
skum, som sveper upp på den finkorniga 
sandstranden.

ITALIENSKT. Portmeiron – en medelhavsby i norr. 

www.kamafritid.se

Loungestol ”Elegant”
Bekväm loungestol med hopfällbart stativ och 
klädsel i stoppat polyestertyg som känns och ser 
ut som bomull.
Art nr: T18-300A. Mått: 80 x 78 x 96 cm. Vikt: 5,9 kg.

Solstol ”Sunshine”
Art nr: T18-300B

Airtent Meadow 390
Art nr:M80-15A

192x124 Motorföraren 2019.indd   1 2019-02-04   09:08
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FOTO: CENNETH SPARBY

Huvudgatan längs med havet bjuder på 
charmiga butiker, pensionat, restauranger 
och kaféer. Strax ovan breder de gröna 
kullarna ut sig, som gjorda för vandring 
med vida vyer.

JAG HAR BOKAT LOGI på Seabreeze. Ett my-
sigt hotell med prisad bistro, där det är tätt 
mellan borden.

Kökschefen Jason Griffiths satsar på lo-
kala råvaror. ”Slow food” på walesiskt vis 
helt enkelt.

Han rekommenderar pilgrimsmusslor 
med blomkålspuré, havsabborre med kryd-
dig cous-cous och timjansgrillad lammfilé.

– Lammet är från en fårfarmare ett par 
kilometer härifrån, och skaldjuren hämtade 
jag i morse hos en av fiskarna, säger han 
med ett belåtet leende.

NÄSTA FÖRMIDDAG bilar jag vidare mot 
högre höjder till den gamla lantgården 
Tydynn Llan i byn Llandrillo, nära Snow-
donias nationalpark.

Tydynn Llan är en av Wales mer om-
skrivna pensionat, där värdparet Bryan och 
Susan Webb satsar på en rejäl dos hemtrev-

FOTO: VISIT WALESITALIENSKT. Portmeiron – en medelhavsby i norr. 

VÄRDPAR. Bryan och Susan driver prisat värdshus.

Mums! 
”Slow food”

på walesiskt vis
kan också vara 

en fröjd för 
ögat.



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 6 201930

Fullkomlig avslappning och maximala energikickar 
HOTEL TYLÖSAND
tylosand.se • #hoteltylosand • @hoteltylosand • 035-305 00

Namnlöst-1   1 2018-02-13   13.49

RESA DIT

• Flyg till Manchester eller London med SAS och 
Norwegian. SAS flyger även till Birmingham. 
• Easyjet flyger från Arlanda till London och Bris-
tol. Alla städer har dessutom smidiga tågförbin-
delser vidare till Wales.

RESA RUNT

• Vägnätet håller hög standard, även i bergs-
trakterna. Tänk dock på att vägarna är smala och 
slingriga, så ta god tid på dig när du planerar din 
resrutt.
• Passa på att göra en dagstur med veterantåg 
under vistelsen, för det finns gott om smalspåriga 
järnvägar i Wales.
• Tågsträckan från Criccieth/ Porthmadog söderut 
mot Aberdovey och Machynlleth är minst sagt na-
turskön. Järnvägen följer kusten och de milslånga 
sandstränderna. 
• Welsh Highland Railways är en annan tågnjut-
ning med ånglok från kuststaden Caernarfon vid 
Menai Strait genom Snowdonia till Porthmadog.
www.thetrainline.com/trains/wales
www.walesonrails.com
www.festrail.co.uk

UNIK LED BINDER SAMMAN KUSTEN

• Wales Coast Path går från Chester i norr till 
Chepstow i söder – en sträcka på närmare 140 
mil. Gott om logi längs vägen, med både bed-and-
breakfast och små personliga hotell. Ladda ner en 
Wales Coast App och få med dig fakta och kartor 
i mobilen. 
www.visitwales.com
www.walescoastpath.gov.uk
www.walescoastapp.com

SKÅDA WALES FRÅN SNOWDON

• Besök Snowdonias nationalpark, med en bestig-
ning av det 1 085 meter höga Mount Snowdon 
som ett absolut måste. Den idylliska bergsbyn 
Betws-Y-Coed är en god startpunkt, med flera cy-
keluthyrare och friluftsbutiker. Och den bekväme 
tar tåget upp till toppen!
www.eryri-npa.gov.uk 
www.betws-y-coed.co.uk

LITE MER OM:nad och stadiga portioner som definitivt 
mättar hungriga vandrare. Dessutom finns 
en handfull rum i klassisk brittisk stil.

Bryan är walesare i själ och hjärta, och 
efter att ha drivit restaurang i London 
under många år såg han under ett besök i 
Llandrillo att huset var till salu. Deras dröm 
var egentligen att öppna en gastropub, men 
det blev något betydligt mycket mer.

BYGGNADEN ÄR FRÅN tidigt 1700-tal, och 
det sägs att hertigen av Westminster hade 
det som jaktstuga under många år.

För Bryan och Susan är det självklart 
att basera matlagningen på lokala råvaror, 
något som gjort att de också valt att bli 
medlemmar i Slow Food-rörelsen.

Vår frukost är ett gott exempel på ”här-
producerat”, med ägg och ost från grann-
gården och bacon från en bonde i Conwy, 
drygt en mil från Llandrillo, berättar Susan.

Baconet passar utmärkt tillsammans med 
Bryans laverbread – en slags pannkaka 
gjord på sjögräs.

Sedan är det ju bara att kapitulera för 
walesarnas egen faiblesse för kött. Det ska 
alltid finnas en ”welsh beef ” på menyn.

DE FLESTA GÄSTER stannar ett par nätter, 
och passar på att följa Bryans och Susans 
nerskrivna förslag på aktiviteter, som att 
vandra i Berwyn Mountains, upp till ett 
medeltida Stonehenge i miniatyr. Eller att 
ta ångtåget längs Bala Lake.

Deras egen favorit är färden med ka-
nalbåt längs Llangollen-kanalen och den 
världsarvsmärkta akvedukten.

Vi som är rätt kräsna som restaurangbe-
sökare gillar verkligen maten på The Corn 
Mill i Llangollen. Den gamla vattenkvar-
nen har varsamt renoverats och blivit gast-
ropub med mersmak. En perfekt avslutning 
efter kanalbåtsäventyret.

CENNETH SPARBY

FOTO: CENNETH SPARBY

PAUS I PARADISET. Vilda vyer längs dramatisk kust.

Tåg är ett bra färdsätt i Wales.Natur och kultur i skön förening.
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LITE MER OM:

FOTO: CENNETH SPARBY

Hitta din närmsta återförsäljare:  
www.hobbycaravan.se

B
R

A
 H

USVAGNAR BLIR ÄNNU BÄTTR
E

! 

SE 2019 ÅRS 
NYHETER!

BRA STÄMNING 
VAR DU ÄN ÄR

Det är lätt att trivas i en Hobby, oavsett vem du är eller vart 
du ska. Vi har något för alla; från små lättkörda modeller till
rymliga barnkammarvagnar. Alla bjuder på hög komfort,
smarta förvaringslösningar och snygg design.

Välkommen att hitta din favorit.

Smarta innovationer, nya plan-
lösningar och snygg design. 

Hobbys nya modellprogram är 
verkligen något alldeles extra. 

Besök din närmaste  
auktoriserade Hobbyåter-

försäljare och upplev  
de fantastiska 

vagnarna.

STILFULLT BOENDE I TÄLT

• Det finns få ställen i världen som 
Fforest farm. Ett stycke vildmark ös-
ter om kuststaden Cardigan. Väl värt 
ett besök om tid finns att resa vidare 
mot södra Wales.
• Konstnärsparet Sian Tucker och Ja-
mes Lynch har tillsammans med sina 
fyra söner skapat en sällsam mötes-
plats för natur- och friluftsmänniskor.
• De lockar med boende i väl utrus-
tade kupoltält, med vedkamin, breda 
sängar och harmonisk färgsättning. 
”Glamping” på högsta nivå. Vill man 
inte bo i tält finns det rum i renove-
rade stenhus.
• Det bästa med Fforest farm är mö-
tena med andra besökare. För under 
middagarna delar man långbord och 
njuter av mat lagad på ekologiska rå-
varor, med grönsaker från den egna 
trädgården. Och har du tur bjuder Ja-
mes på hemgravad forell från floden 
Teifi till förrätt.
www.coldatnight.co.uk

LUFTIG FÄRD LÄNGS AKVEDUKT

• En minst sagt luftig resa på vattnet 
får man med kanalbåt längs Llangol-
len-kanalen och den världsarvsmärk-
ta Pontcysyllte-akvedukten – den 
längsta och högsta i Storbritannien.
• Det mer än 200 år gamla bygg-
nadsverket sträcker sig närmare 
40 meter ovanför floden Dee och 
anses vara arkitekten Tomas Telfords 
mästerverk. Själva kanalen är endast 
3,4 meter bred, och det går även att 
promenera längs med kanalen. Halv-
dagsturer utgår från kanalsamhället 
Llangollen,
• Telford medverkade även som sak-
kunnig vid Göta Kanalbygget i början 
av 1800-talet.
www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk 
www.horsedrawnboats.co.uk

LITE MER OM:

SEVÄRT: Historisk akvedukt, kanalbåt och 
borgar. Tre klara måsten.

BERGSNÄRA. Det tar inte många minuter med bil 
från kust till berg.

VID VY. Från Criccieth Castle syns topparna i Snowdonia national park och Mount Snowdon.

Sid 30: 
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Sid 33:



WWW. P I L O T E - H U S B I L . S E
Agents : Lars Jarlerud, pilote@jarlerud.se 

Michael Danielsson, mdanielsson@groupe-pilote.com

Sedan 1962 har Pilote erbjudit nya möjlighe-
ter för dem som vill resa.

Pilote har ett stort sortiment av husbi-
lar som passar alla resor och utflykter. 
Sex fordonslängder, tre lounger, fem sänglös-
ningar, tre utrustningsvarianter och 100 alter-
nativ. 

All för din din komfort, alltid innovativt; Pilote 
har utvecklat en ny digital kontrollpanel Xpe-
rience för att hantera elektroniken i din husbil.

Nu är det upp till dig vart du vill åka.
Vi är redo - är du?

Ha en riktigt
säk�  resa!säk�  resa!

DRAGER.SE
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SCR Svensk Camping och Polisen 
har under de senaste åren sam-
verkat i kampanjer för att minska 
brott mot framförallt husbilar 
på våra vägar. För två år sedan 
utökades detta arbete, genom 
ett projekt tillsammans med Tra-
fikverket och Kronofogden, med 
inriktning på E6.

Målet har varit ökad tillsyn, 
bättre belysning vid rastplatser 
och fler öppna miljöer. Det har 
resulterat i att antalet brott mot 
husbilsturister längs E6 kraftigt 

minskat. Under 2018 spreds 
därför arbetet längs fler vägar i 
Sverige. I år har projektet utvid-
gats ytterligare, genom att Poli-
sen i Skåne har anslutit och ett 
samarbete med Öresundsbron 
har inletts.

Som en del i det förebyggande 
arbetet har Polisen dessutom 
tagit fram en informationsfolder 
till husbilsägare om risken för 
stölder på rastplatser, och hur de 
kan skydda sig. Går att ladda ner 
på www.scr.se

Nu utökas antalet ställplatser längs Göta ka-
nal med ytterligare en ställplats i Sjötorp.

Den nya ställplatsen har plats för 20 hus-
bilar, alla med tillgång till el. Här finns även 
anläggning för tömning av såväl grå- som 
svartvatten och påfyllning av färskvatten. Där-
utöver har gästerna tillgång till både dusch 
och toalett.

Efterfrågan på ställplatser i Sjötorp har 
länge varit större än tillgången så denna sats-

ning blir ett mycket bra komplement till den 
ställplats vi redan har i Sjötorp. säger Roger 
Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

Den nya ställplatsen är placerad på norra 
sidan av kanalen med 200 meter till gäst-
hamn och serviceanläggning.

– Göta kanal har blivit en allt viktigare hus-
bilsdestination, vilket till viss del säkert beror 
på att många av de som idag köper husbil är 
tidigare båtägare, konstaterar Roger Altsäter.

Camping Key – ett av Europas ledande boen-
derabattsystem lanseras nu även i Sverige. 
Landets 250 000 innehavare av Camping Key 
Europe kan nu ta del av boenderabatter även 
på svenska campingplatser.

Camping Key Europe är ett av Sveriges 
största förmånskort. Kortet är numera helt 
digitaliserat och används i appen My Cam-
ping Key för att checka in och ut på svenska 
branschanslutna campingplatser. Alla inneha-
vare har också tillgång till en särskild olycks-
fallsförsäkring.

- Det känns bra att vi nu kan erbjuda våra 

gäster rabatt på själva boendet även i Sve-
rige. Det är efterfrågat och innebär också att 
Sveriges campingplatser kan erbjuda samma 
fördelar som campingplatserna i resten av 
Europa, säger Jörgen Bergström, affärsan-
svarig Camping Key Europe i Sverige, på SCR 
Svensk Camping.

Camping Key Europe kan köpas såväl on-
line som på campingplatser, och laddas ner 
via appen My Camping Key på App Store eller 
Google Play. 

I Sverige sker försäljningen av Camping Key 
Europe genom SCR Svensk Camping.

11–15 september är det åter dags för 
Elmia Husvagn Husbil i Jönköping, där 
man som besökare har möjlighet att 
se nya modeller och ta del av nyheter 
på ett och samma ställe. På mässan 
hittar du i princip alla märken som 
finns på den svenska marknaden.

Dessutom finns det ett stort ut-
bud av tillbehör på mässan, där en 
mässhall enbart visar tillbehör och 
konsumentvaror. Här kan du kolla cam-
pingutrustning och smarta lösningar 

för både husbil och husvagn.
Dessutom bjuder mässan på flera 

föreläsare, bland annat Martin Örnroth 
från Gone Camping, bloggparet Peter 
och Helena från FreedomTravel och 
Christer Johansson från Husbilen Test.

Hos Husbilsskolan går det dess-
utom att få handfast rådgivning inför 
köpet.

I år satsar mässan även på en sär-
skild familjedag med fartfyllda aktivite-
ter för barn och ungdomar.

Dags för matig Elmia-mässa

BILD: CAMPINGKEYEUROPEVANMOBIL

Camping Key – nu med svensk rabatt

FOTO: ROB VANSTONE

Lyckat samarbete 
ger tryggare semester

Den nya ställplatsen ligger vid Sjötorps slussar.

Fler ställplatser längs Göta Kanal



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!

Kabe_218x280mm Motorföraren april.indd   1 2019-04-18   09:14:06
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Säker husbil i litet format
Marco Polo, ett namn som 
får det att vattnas i munnen 
för den äventyrlige med lite 
upptäckarglädje i generna. Det 
är också namnet på Mercedes 
V-klass i husbilsversion och nu 
kommer den i en version ba-
serad på nya V-klass. Den kan 
tyckas vara ett litet steg i ut-
vecklingen men banar faktiskt 
väg för ett gigantiskt språng på 
vägen mot nya upplevelser.

MERCEDES HAR PRECIS lanserat sin 
nya V-klass med en rad förbättringar 
både vad gäller drivlinor och väg-
hållning samt naturligtvis säkerhet 
och förarstöd. Idag presenteras inga 
nya bilar utan att de har uppdateringar och 
nyheter när det gäller elektroniken som styr 
våra vägval, underhåller oss och hjälper oss 
att köra tryggt och säkert.

Det här med nya drivlinor kan låta oin-
tressant för husbilsåkaren som kanske inte 
kör så långt på årsbasis men faktum är att 
det kan vara direkt avgörande. Allt handlar 
om vart och hur du vill åka. 

I takt med att allt fler städer skapar miljö-

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

zoner blir det allt viktigare även för 
husbilsägare som vill in i de större 
städerna att ha bilar som klarar de 
senaste utsläppskraven och det gör 
Mercedes V-klass i alla versioner.

FÖR DEN SOM VILL gardera sig när 
det gäller framtida krav i miljözo-
nerna kommer det snart en eldri-
ven V-klass och den i Marco Polo-
version kan verkligen betyda helt 
nya möjligheter för den som vill se 
sig om. 

En eldriven husbil må låta som 
en stor lockelse ur både miljösyn-
punkt och när det gäller kostna-
derna för drivmedel samt komfor-
ten med den låga ljudnivån. Den 

är också extremt lättkörd med maximalt 
vridmoment från start, men det är inte detta 
som är det stora språnget.

MERCEDES HAR INTE presenterat alla fakta 
om sin kommande EQV, som elversionen 
av V-klass kommer att heta, men en kvali-
ficerad gissning ger vid handen att det kan 
handla om en batterikapacitet på runt 100 
kWh och en räckvidd på runt 40 mil.

40 mils räckvidd kan få vilken reslysten 
husbilsägare som helst att rysa inför oron 
att inte nå ända dit längt ut i vildmarken. 
Vänder vi på diskussionen så är en batteri-
kapacitet på 100 kWh rena drömmen för 
den som söker sig ut bortom ställplatser och 
campingar. 

HÄR FINNS STRÖM så det räcker för att bli 
eremit utan att behöva ge upp datorer, surf-
plattor, mobiler och tv. Haken är bara att 
man måste ha tillräckligt med ström för att 
kunna ta sig tillbaka till civilisationen den 
dagen man tröttnar på livet som eremit eller 
upptäcktsresande.

En lösning kan vara solceller som blir 
allt effektivare, men det krävs ännu så länge 
många timmars laddning bara för en mils 
körning.

NÄR DET GÄLLER DEN begränsade räckvid-
den så blir det ett allt mindre problem. Flera 
tyska bilmärken samarbetar med att bygga 
upp ett snabbladdningsnätverk i stil med 
Teslas Superchargers. Det går under namnet 
Ionity och här laddar man en elbil för 40 
mils körning på en halvtimme, vilket är en 
i högsta grad rimlig paus var 40:e mil under 

GENOMTÄNKT. My-
sigt med ljus i det 
uppfällbara taket när 
mörkret lägger sig.

PRAKTISK. Rejäl baklucka ger bra åtkomst när det gäller utrustning i bakre delen där 
exempelvis campingbordet kan placeras. Den ger också ett bra regnskydd för den 
som vill sitta ute i oväder.

KÖRVÄNLIG. Förarmiljön i Mercedes V-klass är bland de bästa som kan hittas idag 
med överskådliga instrument med klassiska runda tavlor och en bra infotainment-
display.
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en långresa. Det betyder också att man kan 
vara eremit i ödemarken om man kan åka 
in till civilisationen och ladda lite då och 
då för att få strömmen med sig för en tids 
vildmarksliv.

OAVSETT VAL AV DRIVLINA så är Marco Polo 
lite av nyckeln till helt nya husbilsupplevel-
ser. Den är kompakt och den är lättkörd. 
Framför allt är den en av världens krock-
säkraste husbilar. Frågan är om den inte kan 

bära titeln den mest krocksäkra. 
Du kan välja den fyrhjulsdrivna versio-

nen som tar dig längre ut i vildmarken och 
är tryggare på vintervägar om du har behov 
av det. Du kan parkera den i en vanlig p-
ruta medan du handlar på stormarknaden, 
eller väljer att stadscampa längs gatan. Vi 
testade stadscamping i södra Frankrike och 
det fungerade alldeles utmärkt. Haken här 
är att inte alla städer tillåter den här typen 
av camping. Det är samma sak med par-

keringsplatser i exempelvis Storbritannien 
där det oftast står: ”No overnight parking”. 
Där kom jag dock undan en natt genom att 
ändra parking till barking med hjälp av en 
liten burk vit däckfärg. Barking är skällande 
på engelska.

SOM HUSBIL ÄR MARCO POLO ganska spar-
tansk. Det går att sova och resa fyra perso-
ner i den, men man behöver ha tillgång till 
toalett i närheten eftersom bilen saknar toa-

FÖRBEREDD. En mo-
dern seriös husbil 
har både uttag för 
230 volt växelström 
och usb-laddning.

SOV GOTT! Riggat 
för att sova i den 
nedre dubbel-
sängen med nära 
till frukosten.

VAR SÅ GOD! Rig-
gat för att äta med 
det uppfällda bor-
det och baksto-
larna i sittläge. 
Framstolarna kan 
snurras så att 
man kan vara fyra 
till bords.

SMIDIG. Mercedes 
Marco Polo får 
med sin längd på 
5,14 meter plats 
i en vanlig p-ruta 
och ger nya möj-
ligheter till stads-
camping. FOTO:  

STEFAN NILSSON
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autoliv.com

Vi räddar 30.000
människoliv i trafi ken.
Varje år. 

MERCEDES-BENZ MARCO POLO 

HORIZON 300d 4MATIC

Pris: Inte satt ännu men miljo-
nen är en bra uppskattning.
Motor: Diesel, 4 cyl, 
1 950 cm3, Euro 6d-
TEMP.
Effekt: 239 hk/176 
kW vid 4 200 varv/min.
Vridmoment: 500 Nm vid 
1 600–2 400 varv/min.
Prestanda: Toppfart 188 km/h, 
0–100 km/h: 11,8 s. 
Längd/bredd/höjd/axelav-

stånd:  514/192,8/199,5/320 
cm.
Tjänstevikt/max last/släp: 

2 445 /3 200/2 500 kg.
Vänddiameter: 13,1 m.
Tankvolym: 67 l.
Garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 
3 år. Mobilitetsgaranti 2 år samt 
förlängning till 30 år vid service 
på auktoriserad verkstad. Rost-
skyddsgaranti 12 år.
Förbrukning blandad körning:  
6,6 l/100 km.
CO2-utsläpp: 175 g/km.
Testförbrukning: 8,3 l/100 km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Krocksäkerhet
Smidighet
Låg bränsleförbrukning

 
Högt pris 
Saknar toalett
Profant boende för att 

              vara en husbil

KORTFAKTAlett, liksom duschrum. Det finns en hand-
dusch som man kan utnyttja utanför bilen 
och man kan ta med sig en port a potti. Jag 
tycker bilen fungerar som bäst med två so-
vande i överslafen, eller kanske två sovande 
och en trevlig vakthund som en foxterrier. 

Två personer kan verkligen resa långt 
med personbilskomfort i den här bilen. 
Förarmiljön tillhör de bästa du kan hitta 
och detsamma gäller framstolarna. Det är 
med andra ord inga problem att resa långt. 
Lika spartansk som den är att bo i, lika su-
verän är den att köra. Här slår den samtliga 
konkurrenter.

MERCEDES ERBJUDER sin nya V-klass i tre 
olika längder, 4,90 meter, 5,14 meter samt 
5,37 meter, och med tre olika motoralter-
nativ, 163, 190 eller 239 hästkrafter. Den 
senare är ny för modellen och alla tre ver-
sionerna ska med bakhjulsdrivning nöja 
sig med cirka 6,0 liter diesel/ 100 km. En 
halvliter mer behövs för de fyrhjulsdrivna 
versionerna. Alla har Mercedes 9-stegade 
automatlåda. 

Marco Polo byggs på det mellanlånga 
chassit, vilket betyder 5,14 meter. Den er-
bjuds med alla tre motoralternativen. Tack 
vare det uppfällbara taket får den full ståhöjd 
på en begränsad yta. Beroende på version har 
den en dragkapacitet på 2 eller 2,5 ton. Den 
korta längden och det nedfällbara taket bety-
der sparade pengar när du tar den på en färja.

SAMMANFATTNINGSVIS ÄR Mercedes Marco 
Polo baserad på nya V-klass, som lanseras nu 
i sommar, en bättre bil än förra Marco Polo. 
Skillnaden i bodelen är minimal, men som 
bil är den komfortablare, säkrare och snå-
lare på dieseldropparna. Den erbjuds ännu 
så länge enbart med dieselmotor och priset 
kommer att ligga över 800 000 kronor.

STEFAN NILSSON 

KOCKENS VÄN. Köket är riktigt bra med plats för två grytor och en liten diskbalja med 
rinnande kallt och varmt vatten, samt en liten avställningsyta.

NOSTALGIFLIRT. Mercedes Marco Polo är frihetssymbolen för dagens välbeställda sur-
fare. Kanske de som drömmer om sextiotalet och VW California.

RUM FÖR FYRA. Det finns plats för två åkande bak i de breda stolarna och sidodörren 
skjuts upp till ett riktig stort insteg. Surfutrustning ryms också för den som så önskar.
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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
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Drabbad  
eller skyddad
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GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av fram-
tidssäkra produkter som  säker ställer energibesparing, 
smartare styrning och enkelhet i användandet.

G-CTRL är ett vidareutvecklat system med förhöjd intelligens 
som går att  implementera i GAROs motorvärmarstolpar, 
campingstolpar och  marinstolpar. Systemet, som enkelt 
 hanteras via webben eller en app i mobilen, inkluderar 
styrning och mätvärdes insamling så att varje  användare 
kan betala för sin egen energi förbrukning. Flexibelt och 
med full kontroll. Smart. Futuresmart. 

G-CTRL. Den smarta elstolpen. 

garo.se En nytänkande kraft

STYRNING.
med GARO Futuresmart™
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Toyotas Dr. Jekyll and Mr. Hyde
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Toyotas sportbil Supra har återvänt 
till Sverige efter nära 26 års frånvaro 
– och det med besked. 340 hästkrafter 
i ett 1 570 kilo lätt chassi ger blixt-
rande acceleration och tonvis med 
körglädje. Det här är en efterlängtad 
sportvagn i modern design och Mo-
torföraren är bland de allra första att 
testa bilen på svenska vägar.

NÄMN NAMNET SUPRA och många minns 
säkert Toyotas satsning på sportbilar som tog 
fart 1978. Då var det en vassare Celica med 
rak, sexcylindrig motor som fick tillägget 
Supra och såldes här i Sverige från 1983.

Supra blev egen modell 1986 i en tredje 
generation kallad Mk III. Den fanns i Sve-
rige mellan åren 1989 och 1993, utrustad 
med en turbosexa på 235 hästkrafter.

MK IV-MODELLEN togs aldrig in till Sverige, 
men tillverkades fram till 2002. De få som 
syns på svenska vägar är privatimporterade 
och högerstyrda exemplar. Det var förstås 
också Toyota Supra Mk IV som gjorde succé 
i filmen The Fast and the Furious från 2001.

Nu är Supra tillbaka och det mycket tack 
vare Toyotas högste chef Akio Toyoda som 
fler än en gång sagt att Toyota ska återfödas 

och än en gång bygga bilar som är roliga 
att köra. 

En av de första bilarna enligt den devi-
sen var sportbilen GT86, ett samarbete med 
Subaru vars motsvarighet går under namnet 
BRZ. Lätt, snabb och rolig där Toyota stod 
för chassiet och Subaru levererade drivlinan.

Även om man inte talar högt om saken, 
gäller samma sak för Supra, fast här kom-
mer drivlinan från tyska BMW. Det tyska 
märkets motsvarighet går under namnet Z4. 
Bägge byggs förresten sida vid sida i öster-
rikiska Graz.

VALET AV SAMARBETE med BMW grundar 
sig på att de redan har en rak, sexcylindrig 
motor med turbomatning. Att ta fram en 
egen maskin till en lågvolymbil, hade helt 
enkelt blivit för dyrt.

Trelitersmotorn ger 340 hästkrafter och 
ett imponerande vr idmoment om 500 
Newtonmeter redan från 1 600 rpm. Bak-
om sitter en åttastegad automat från ZF som 
leder kraften vidare till en individuellt upp-
hängd bakaxel med elektroniskt kontrolle-
rad differentialbroms.

Om motorn är hjärtat i en bil, sitter en 
hel del av själen i linjerna och det är mycket 
själ i nya Supra. Ja, faktiskt nästan från alla 

vinklar. Fronten har en uppkäftig, aggres-
siv uppsyn som inte lämnar någon oberörd. 
Svarta, i och för sig falska, luftintag går att 
hitta i fronten, på framskärmarna och bak-
om dörrarna.

LINJESPELET ÄR RIKTIGT vackert ur de flesta 
vinklar och andas både prestanda och kraft. 
Supra är strikt tvåsitsig, vilket skapat en li-
ten, men vacker coupé med en lång motor-
huv för att förstärka utrymmet som krävs 
för motorn.

Siluetten domineras av slanka linjer där 
blicken dras mot hjulhusen som huserar de 
stora hjulen där bakdäcken mäter 275/35–
19. Bromsarna består av fyrkolvsok fram 
och singelok bak från Brembo.

EGENTLIGEN ÄR DET BARA ankstjärten till 
integrerad bakspoiler som inte stämmer in 
i bilden. Men så är det också just här som 
släktskapet med BMW Z4 syns allra tydli-
gast. Rent praktiskt blir det inte bättre av 
att bakluckan är krånglig att öppna – den 
saknar både handtag eller springa för att 
komma åt att lyftas.

Kupén är kompakt och bara för två. De 
skålade sportstolarna är lätta att justera in, 
och man sitter riktigt bra. Instrumentpane-

KÖRGLÄDJE. Toyota har lyckat bygga en bil som fungerar till vardags, samtidigt som den levererar ordentligt med körglädje. Väggreppet är per-
fekt, liksom den balanserade styrningen. Snygg är den också.

SPORTIG MED KÄNSLA. 
Inredningen går i mörkt 
och kolfiber. Liten kupé 
gör det mesta lättåtkom-
ligt. Man sitter gärna och 
länge i de skålade sport-
stolarna. Bakåtsikten är 
dålig, men vid backma-
növrer finns kamera.

HELGBAGAGE. Bagage-
rummet är litet, men 
det går att packa för 
några dagars utflykt. 
Volymen anges till 
290 liter.

AJ DÅ. Vore det inte för ankstjärten till bakspoiler, ett arv från 
BMW Z4, hade även bakpartiet sett riktigt bra ut. 

INTE GENOMTÄNKT. 
När luckspärren till 
bakluckan släppt, blir 
det bara en minimal 
springa att försöka få 
in fingrarna i. Feljus-
terat eller feltänkt?
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TOYOTA GR SUPRA

Pris: Från 678 000 kr.
Motor: Bensin, 6 cyl, 2 998 cm3 
Twin Scroll turbo.
Effekt: 340 hk/250 
kW vid 5 000–
6 500 varv/min.
Vridmoment: 500 Nm vid 
1 600–4 400 varv/min.
Prestanda: Toppfart 250 km/h 
(elektroniskt begränsad),  
0–100 km/h: 4,3 s.
Längd/bredd/höjd/axelav-

stånd:  437,9/185,4/129,2/ 
247,0 cm.
Tjänstevikt/max last/släp: 

1 570/280/–  kg.
Garantier: Nybil 3 år/10 000 
mil. Vagnskadegaranti 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 12 år.  
Assistans 3 år.
Förbrukning blandad körning:  
7,5 l/100 km.
Testförbrukning:  
8,0 l/100 km.
CO2-utsläpp: 170 g/km.
___________________
• Autobroms  
  (Inclusive)
• Alkolås
______________

Snyggt förpackad kör-
glädje som även 
fungerar till vardags

Litet bagageutrymme 
och svåröppnad bak-
lucka 

             Bakåtsikten

KORTFAKTA

Palmenco har mer än 40 års erfarenhet av samarbete med polis  
och myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna och Flexbert.

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska  
marknaden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories 
med en kravspecifikation från den nordiska marknaden 
och är godkänt enligt CENELEC 50436: 1 och 2 2014. 

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

Säker mätning  
Foxguard Alkolås använder elektrokemiska  
bränsleceller, tillverkade av Lion Laboratories  
som är världsledande gällande alkohol- 
mätning. Mätningen av alkoholhalten i 
utandningsluften sker automatiskt och 
provet analyseras snabbt och säkert. 
Vid godkänt prov avaktiveras start- 
spärren och fordonet kan startas.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B, 
507 62 Borås.    info@palmenco.se

Alkohol och trafik är en 
livsfarlig kombination.  
Foxguard Alkolås räddar  
liv och tryggar en nykter 
transport.
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len domineras av en stor varvräknare, och 
digital visning av hastigheten. Tack vare 
head up-display i vindrutan, är det lätt att 
avläsa hastigheten där, samt gällande hastig-
hetsbegränsningar.

STYRNINGEN ÄR PRECIS så exakt man kan 
önska sig och bromsarna lättarbetade. De 
åtta stegen i automaten arbetar i harmoni 
med motorn, både vid vardagslunk och mer 
inspirerad körning. Växelpaddlar finns för-
stås bakom ratten. En del BMW känns igen 
i instrument och reglage.

På långkörning landade förbrukningen på 
7,7 l/100 km och testförbrukningen blev 
8,0 l/100 km. Inte illa då deklarationen sä-
ger 7,5 l/100 km.

NÅGON BANKÖRNING blev det inte, men 
känslan från vanlig väg gav ett riktigt po-
sitivt intryck. Det här är faktiskt en bil som 
fungerar i vardagskörning men som, när 
Sport-läget aktiveras, blir något av Dr. Jekyll 
och Mr. Hyde. 

Den kräver en hel del av sin förare för 
att komma till sin fulla rätt, men då är den 
också riktigt rolig att köra. Tyvärr är de 30 
exemplaren för Sveriges del redan sålda i år.

MIKAEL LINDBERG

AJ DÅ. Vore det inte för ankstjärten till bakspoiler, ett arv från 
BMW Z4, hade även bakpartiet sett riktigt bra ut. 

KRAFTKÄLLA. BMW-motorn på tre liter 
levererar 340 hk och 500 Nm, det senare 
redan från 1 600 rpm. Kraften i kom-
bination med lätt kaross, ger närmast 
blixtrande prestanda. Det intressanta är 
att den även är riktigt snäll, samt snål att 
köra till vardags.
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Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se

Årets riksträff samlade 69 ekipage 
och 134 deltagare, vilket är betydligt 
fler än förra året. Östgötasektionen 
stod som värd och värdfolket samla-
des, tillsammans med övriga sektio-
ners ordförande, till en förberedande 
träff dagen innan den allmänna an-
komstdagen.

TISDAG EFTERMIDDAG 2 JULI rullade hus-
vagnar och husbilar in till årets upplaga 
av MHF Camping Clubs Riksträff. Själva 
träffplatsen, en kombinerad bygdegård och 
idrottsanläggning, ligger i Västra Husby. 

Under kvällen samlades deltagarna till 
information av Söderköpings kulturguide 
Ingalill Östlund. Ingalill bar dagen till ära en 
kopia av en dräkt från 1200-talet och berät-
tade om den gamla hamnstaden Söderkö-
pings historia. 

Onsdag förmiddag invigdes riksträffen i 
ortens kyrka. Kyrkoherde Pontus Mårtens-
son välkomnade oss till sin kyrka. Östgö-
tasektionens ordförande Leif Mellberg och 
Söderköpings kommunalråd Ulric Nilsson 
välkomnade oss, varefter vår vd Göran Syd-
hage önskade oss en bra riksträff. Clubche-
fen, Luleåbon Anders Marklund, förklarade 
därefter riksträffen invigd. 

UNDER KVÄLLEN UNDERHÖLL den unga dans-
gruppen West House Dance Crew under 
en timme. Därefter avslutades kvällen med 
att elgitarristen Benny Wagnberg spelade 
1960-talsmusik och berättade om gitarror-
kestrarnas genombrott på 1960-talet.

Under torsdagen spelades boule på en in-
tilliggande boulebana. Segrade gjorde som 
vanligt ett norrlandslag, i detta fall Britt och 
Olof Gustafsson från Piteå. 

Kvällens underhållning började med att 
campingclubens träfforkester spelade popu-
lära låtar på sina dragspel. Därefter framförde 
Ringarums JUF-avdelning (Jordbrukare 
Ungdomens Förbund) ett uppskattat folk-

lustspel under sin ledare Greger Rossander. 
Under fredag förmiddag genomfördes 

clubens årsmöte. Ordförande för mötet var 
campingclubens representant i förbundssty-
relsen Folke Ringberg från Nybro. 

I sitt tal som representant i förbundssty-
relsen pekade Folke på att vi var på väg att 
nå Nollvisionens delmål, när trenden plöts-
ligt vände förra året. Nu är det förarnas at-
tityder som behöver förbättras.

Folke påminde också om att vi har kämpat 
länge med eftersupningslagen, men ännu inte 
lyckats. Samma gäller polisens rätt att testa 
drograttfyllerister. I Norge har eftersupnings- 
och drogtestlagen funnits länge, men i Sve-
rige anses det vara en mänsklig rättighet att 
få förstöra bevis som talar mot en själv. 

Folke avslutade med uppmaningen att vi 
ska värva medlemmar bland våra vänner. 
Vi ska också visa oss i media och på andra 
sätt. Vår vd Göran Sydhage är exempelvis 
duktig på att få in korta insändare i många 
tidningar.

UNDER NÅGRA TRÄFFDAGAR hade riksträffen 
besök av Peter Nockmar från Söderköpings 
Husvagnsservice. Flera krånglande kylskåp 
blev åtgärdade och Peter säger att felen ofta 
beror på sot i bränslesystemet. Det är viktigt 
att vi använder gasol av god kvalitet för att 
undvika problem, förklarar Peter.

Ett utförligare reportage kan du läsa i 
campingclubens tidning Kultrycket.

ULF HELLGREN

Ökad tillströmning på MHF 
Camping Clubs riksträff

Surströmmingsparty.

Husvagnssidan av Riksträffen i Västra Husby.

MHF:s vd Göran Sydhage önskar 
Camping Club en givande riksträff.

Kulturguide Ingalill Östlund i 
1200-talsdräkt.

Anders Marklund, Folke Ringberg och Vera 
Thelander redo inför årsmötet.

FOTO: ULF HELLGREN
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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.
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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 23/9. Märk kuvertet ”Krysset 6/19”.

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

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

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

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON
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Motorföraren i backspegeln
Juni 1998 är en ganska hektisk månad. 
Tyskland drabbas exempelvis av den 
värsta tågolyckan i historien. Ett hjul 
på höghastighetståget Wilhelm Con-
rad Röntgen skär ihop, tåget spårar 
ur och 101 människor avlider. Anled-
ningen fastställs till materialslitage i 
hjulaxeln.

Här i Sverige avskaffas ATP-syste-
met och ett nytt införs för dem födda 
1938 eller senare. Peter Jöback slår 
rekord på Svensktoppen (74 veckor) 
med melodin ”Guldet blev till sand” 
ur musikalen Kristina från Duvemåla.

Förutom att Motorföraren kommer 
ut och nu har funnits i 71 år, går även 
bensinbolagen OK och Q8 ihop i juni 
månad.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Den här gången domineras omslaget av Volvos modell S80. Anledningen 
är att modellen, eller snarare bottenplattan, ska bli ledstjärna vad gäller 
både säkerhet och miljö. Det var Hans Wikmans som – i all hemlighet – 
fick uppdraget att leda Sveriges mest gigantiska industriprojekt genom 
tiderna – projekt P23. Vid den här tiden fick Hans inte berätta mer för 
Motorföraren än att P23 även skulle bli grund för en jeepliknande bil. 

Ja, och det han menade var förstås Volvo XC90 som lanserades 2002.
På säkerhetssidan hade man ”smarta” krockkuddar som känner av 

kraften i krocken, samt nya framstolar som lindrar pisksnärtskador vid 
påkörning bakifrån. Som extrautrustning finns även ett elektroniskt anti-
sladdsystem, något som var långt ifrån självklart på dåtidens bilar.

Alla motorer uppfyller också dåtidens kommande miljöklass 1, alltså 
EU2000 och hela bilen blir miljödeklarerad – inte illa för att vara 1998.

På omslaget flaggas för en duell mellan VW Golf och uppstickaren 
Citroën Xsara.

Vid den här tiden verkar dåvarande vd Göran Ohlsson 
på MHF ha retat upp rikspolischefen Sten Heckscher 
ordentligt. Anledningen är förstås en tidigare ledare där 
Ohlsson i ett öppet brev till rikspolischefen undrat om 
denne är drogliberal. Det hela grundar sig på Rikspo-
lischefens ovilja att delta på Tylösandsseminariet och 
där svara på frågor kring rattfylleri och droger.

Det hela blir inte bättre av att Heckscher missar i 
sitt svar och menar att Ohlsson uttalat sig felaktigt i sin 
ledare i Motorföraren nummer 3, då han hade gjort det 
i nummer 2.

Det är i sådana lägen en chefredaktör, om inte annat, kan använda sig 
av principen: Fri tolkningsrätt och alltid sista ordet. Jag fick lära mig det 
av min mentor, och faktiskt också nyttjat det någon gång.

Tidigare ansågs att barn skulle sitta 
bakåtvända i bilbarnstolar upp till tre 
års ålder. Nu lyder rekommendatio-
nerna att de ska sitta bakåtvända så 
länge som möjligt, helst tills de är fem 
år gamla. Det är tidningen Motor som 
tillsammans med Folksam kommit 
fram till det här via tester.

Nya bud om 
bilbarnstolar

Det är inte lätt att utmana kungen i den så kallade Golf-klassen. 
Utmanaren är Citroëns modell Xsara, som får duellera mot just 
Volkswagen Golf.

Likheterna är många, som tvärställd motor, femväxlad låda, 
framhjulsdrivning och kombisedan. Den stora skillnaden är fak-
tiskt priset, där Xsara kostar 135 100 kronor, mot Golfs 144 000 
i fyrdörrarsutförande.

Xsara tar poäng i rymligare baksäte, medan framsätena är täm-
ligen lika vad gäller bekvämlighet och utrymme. Bägge bilarna 
upplevs som lika studsiga på ojämn väg och Golfen är något 
bullrigare. Kampen blir alltså jämn, men Golf har ett stabilt an-
drahandsvärde och lång rostskyddsgaranti, medan Xsara har lägre 
inköpspris, längre nybilsgaranti och osäkrare andrahandsvärde.

Skarp- 
laddad 
duell

Ordduellen fortsätter

NUMMER 6 2019

Slott ska locka 
turister till Tyskland
Vid den här tiden tillbringar den turistande 
svensken i medeltal tre dygn i Tyskland. An-
ledningen är att Tyskland, med sina Auto-
bahn, mest ses som ett transitland på väg mot 
alperna eller södra Europa.

Nu vill tyska turistnäringen ändra på den 
synen och få turistande nordbor att stanna 
längre. Det gör man genom att locka med 
slott, sagor, riddare och romantik.

Temat kallas slott och borgar, där man 
presenterar alternativa vägar till Autobahn. 
Vägarna får namn som Sagovägen, Ridda-
revägen och Romantikvägen. Det är rutter 
som leder ut på landsbygden med historis-
ka landmärken, övernattningar på slott och 
herrgårdar, samt medeltida maträtter.

I reportaget visas Löwenburg med anor 
från 1700-talet som ligger utmed rutten Sa-
govägen. Vi kan tänka oss att mer än en turis-
tande MHF:are säkert har varit där.
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UTHYRES

TVÅ STUGOR I VÄSTRA 
VÄRMLAND med servi-
cehus, i lugnt läge nära 
skog, uthyres veckovis 
året runt lördag-lördag. 
Stuga 1: Stort rum, kök, 
hall och toa. 5 bäddar, 

varav en våningssäng. 
Kök med kyl, kokplattor, 

mikro, kaffebryggare och 
vattenkokare. Tv och radio. 
Liten veranda med träd-
gårdsmöbler. 
Stuga 2: Litet rum med 
våningssängar, 4 bäddar. 
Kök med kylskåp, kokplat-
tor, mikro, kaffebryggare 
och vattenkokare. Tv och 

radio, toa och stor ve-
randa med möbler. Servi-
cehus med dusch, bastu, 
tvättmaskin, torktumlare, 
bänkspis, frysskåp, stryk-
järn och strykbräda. 
3,5 km till affär, bensin-
station och badplats. 3,5 
mil till närmaste stad 

Arvika. 2,5 mil till Norge. 
2,5 mil till köpcenter och 
golfbana. 1,5 mil till sla-
lombacke. 
Rök- och djurfri. Tillgång 
till båt. Pris: 3 000 kr/
vecka och stuga. 
Tel 0571–103 81,  
070–545 81 06. 

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 23 september. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

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! 

 Anders Håkansson,

Växjö

Olle Malm,

Mariefred

Lena Selin,

Härnösand

Anna-Lena Skoglundh,

Stockholm

Conny Egholt,

Angered

VINNARE KRYSSET NR 5

1C. Audi e-tron
2A. BMW i3
3C. Tesla Model S, Model 3 och Model X
4C. ID
5B. Mercedes EQ
6C. Jaguar I-Pace

ELBILSFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE FÖRSTA HALVÅRET 2019: 

Tesla Model3  524 st.
Renault Zoe  229 st.
Tesla ModelS  209 st.
BMW i3     98 st.
Kia Soul     94 st.
Kia Niro     91 st.
Tesla ModelX    86 st.
Hyundai Kona    84 st.
Nissan Leaf    79 st.
Audi e-tron    75 st.
Volkswagen e-Golf    45 st.
Hyundai Ioniq    28 st.
Jaguar i-Pace      9 st.
Nissan NV200      6 st.
Volkswagen e-Up      6 st.
Mercedes S EQ      5 st.
Peugeot iON      3 st.
Smart       2 st.

Totalt antal sålda elbilar januari-juni 2019: 1 673 st.

Totalt antal sålda bilar januari-juni 2019: 167 882 st.



POSTTIDNING B

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

11–15 september 2019 
Elmia, Jönköping

elmia.se/husvagnExtra festlig familjesöndag!

Populära Sannex (bilden)  
och Titanix står på scenen 

under danskvällarna.

Vilken omväg tar du hem från Elmia i år?

På Elmia Husvagn Husbil hittar du allt som behövs för  
en lyckad semester. Se, jämför och titta in i allt från lyxiga 
husbilar till rymliga familjevagnar. Här finns också förtält 
och mängder av tillbehör. Det är här som den nya  
säsongen börjar!

Här hittar du 
alla husbilar och 
husvagnar som 
säljs i Sverige!

Inspireras av Martin Örnroth  
från Gone Camping och  
bloggparet Peter och Helena  
från Freedomtravel som föreläser 
och ger restips.

Mot nya resmål

I husbilsskolan får du veta mer om  
elektronik, laddning, chassi, däck, teknik, 
tillbehör och mycket mer. Ta chansen att  
få goda råd från experter.

Tekniktips i Husbilsskolan

Mästerkocken Gabriel lagar  
gott och bjuder på matinspiration.

Upptäck 
möjligheterna 
på Elmia Husvagn Husbil


