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Låt Niro spela  
huvudrollen

Upptäck nya Kia Niro-familjen.  
Finns som hybrid, laddhybrid och elbil.  
Kia Niro är en succé. Nu har hela familjen av elektrifierade Kia Niro fått ny design 
samt uppdaterade säkerhets- och infotainmentsystem. Nya Kia Niro Plug-In 
Hybrid har en räckvidd på upp till 58 km på el och med elbilen e-Niro kommer du 
upp till 455 km. Gör miljön en tjänst, låt en Niro spela huvudrollen på din resa.

Välkommen in för en provkörning.

Robert De Niro

1.6 GDi HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 255.900 KR   

1.6 GDi PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE 
REK. CA PRIS FRÅN 339.900 KR   

64 KWH BATTERI, 204 HK ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 444.900 KR   

Introduktionspris från 240.900 krIntroduktionspris från 324.900 kr
Avdrag för klimatbonus 35.843 kr ej inräknad*

Avdrag för klimatbonus 60.000kr ej inräknad*
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Buss som öppnar 
nya möjligheter
MHF har byggt en buss som ska 

kunna användas för effektiva kon-
troller av fordon och nykterhet. En 
prototyp visades upp på Tylösands-
seminariet. Sidan 14

Så hoppas VW ta  
täten i elbilsracet
Med nya ID.3 hoppas Volkswagen 

locka hugade elbilsspekulanter. Ett 
pris under 30 000 euro ska hjälpa till. 

Bilen lanserades stort på Frankfurtsa-
longen. Sidan 30

Kap Verde lockar 
charterturister 
Allt fler svenskar siktar in sig på det 

lilla öriket Kap Verde utanför Senegals 
kust. Här finns både vulkaner och mils-
långa sandstränder.  Sidan 32

Aksel och vännerna 
värvade 78 nya
De sju MHF:arna med Aksel Kops Er-

iksen i spetsen gjorde en berömvärd 
värvningsinsats av nya medlemmar när 
de mötte besökarna på Skåne Truck-
show. Sidan 41
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Läs innan du 
köper nya däck
2019 års stora vinterdäckstest 
innehåller 16 kombattanter 
– dubbade såväl som odub-
bade. Läsning som lönar sig. 
 FOTO: VILLE-VEIKKO HEINONEN
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Teknikutveckling kan 
vända oroväckande kurva
Antalet alkoholkontroller i trafiken verkar 

minska även framöver. Under perioden ja-
nuari – juni 2017 gjordes knappt 650 000 
stycken utandningsprov. 

Samma period 2018 visade att de hade minskat till 
593 00 stycken och de preliminära siffrorna för 2019 
är 491 000 stycken. 

Siffrorna har vi hämtat från Polisen och störst 
minskning av kontroller har skett i polisregion Väst 
och Nord.

Är minskningen så farligt då, kanske du tycker. 
Ibland får jag höra, då jag talar om rattfylleri ”Vi har 

det ju ändå rätt bra med nykterheten på våra vägar”.
Själv anser jag att minskningen är alarmerande. 

LÅT MIG TA ETT EXEMPEL. Häromsistens gjorde polisen 
en stor kontroll i Norrort i Stockholm. Den kvällen 
och natten visade sig var 83:e förare vara rattfull. 

Bara det borde få alla alarmklockor att ringa hos de 
ansvariga för att nollvisionen upprätthålls. 

Det finns ytterligare viktiga aspekter att ta hänsyn 
till, förutom att bara kontrollera nykterheten i trafiken. 
En nykterhetskontroll är nämligen mycket mer än bara 
ett utandningsprov. 

Polisen upptäcker samtidigt mycket annat bus då 
man kontrollerar nykterhet eller körkort. Det hand-
lar exempelvis om olovlig körning, efterlysta personer, 

efterlysta fordon, narkotikabeslag eller annat som inte 
är som det borde vara. Därför är varenda poliskontroll 
viktig. 

MAN KAN INTE – om man är det minsta intresserad av 
att minska antalet trafikbrott och öka trafiksäkerheten 
– påstå att det är bara en tillfällig svacka eller en viss 
procentuell minskning. De missade kontrollerna kan 
vara viktiga av många olika anledningar.

Kontrollerna i trafiken måste istället öka, och det be-
höver inte kräva mer resurser. MHF:s senaste bidrag är 
den buss som presenterades nu på Tylösandsseminariet i 
början av september (se reportage sid 14–15). 

En sådan skräddarsydd buss kan myndigheter an-
vända för att utföra kontroller av både nykterhet och 
fordon – helt mobilt. 

Det behövs endast ingripande personal men själva 
kontrollerna sker med modern automatik. 

TEKNIKUTVECKLING ÄR VIKTIG, liksom det givetvis också 
är viktigt att använda sig av tekniken. På MHF har vi 
kunskap, engagemang och teknisk förmåga att bidra 
med sådan avancerad utveckling. 

Vi kommer därför att fortsätta bidra med goda upp-
slag och idéer för effektivare insatser i trafiken, och det 
utan att fler poliser behöver användas. Istället tar man 
innovationer och automatisering till hjälp.

”Man kan 
inte – om 
man är det 
minsta in-
tresserad av 
att minska 
antalet tra-
fikbrott och 
öka trafik-
säkerheten 
– påstå att 
det bara är 
en tillfäl-
lig svacka 
eller en viss 
procentuell 
minskning”



   TESTAT
  UNDER EXTREMA
FÖRHÅLLANDEN

   ANPASSAT FÖR
VARDAGEN

* Tester gjorda mellan dec 2017 och jan 2018 av TEST WORLD, på uppdrag 
av Michelin. Bromsning på is (från 30 till 5 km/tim), acceleration på 

is (från 5 till 30 km/tim) och test av ice handling på 1 km lång isbana. 
Dimension 205/55 R16 91V på en VW Golf 7. För mer information om 

testerna, se www.michelin.se

**NR 1 PÅ IS

MICHELIN ÄR STOLT
SPONSOR AV SVENSKA
LÄNGDLANDSLAGET

NYHET
NU ÄVEN FÖR SUV
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PÅSTÅENDET OVAN låter kanske lite väl vå-
gat, men det här är helt lagligt – jag lovar.

Få lär ha undgått att det återigen blir en 
skattehöjning på bränslet vid årsskiftet. Den 
här gången handlar det om 15 öre per liter 
för bensinen och drygt 10 öre för dieseln. 

Amerikanen Benjamin Franklin ut-
tryckte en gång att inget i livet är lika säkert 
som skatter och döden. I det här fallet har 
jag inga som helst problem med att försöka 
lura den förra – i alla fall när det gäller just 
bensinskatten.

IDAG BESTÅR DRYGT 60 procent av bensin-
priset av skatt och moms vid pumpen. Det 
är för mig närmast en gåta hur en vara kan 
beskattas så högt utan att medborgarna pro-
testerar högre och mer ljudligt. Vem skulle 
acceptera något liknande på exempelvis 
mjölkpriset eller dagisavgiften?

Själv smiter jag så gott det går från bräns-
leskatten, och det varje gång jag är ute och 
kör med någon av mina bilar.

Enkelt är det också. Och för att göra det 
ännu enklare, används bilens färddator med 
den uppgivna medelförbrukningen. Då slip-
per man sitta och räkna manuellt vid varje 
tankning.

I vilket fall. Min dieselbil är deklarerad 
till 0,56 l/mil. Lyckas jag köra snålare än 
så, sparar jag inte bara på miljön, jag smiter 
även från skatten.

DAGENS DIESEL KOSTAR 16 kronor litern. 
Kör jag enligt deklarationen, betyder det 
att varje körd mil kostar mig 8,96 kronor 
i bränsle. Men jag kör snålare, faktiskt runt 
0,52 l/mil. Bränslet kostar då 8,32 kronor 
per mil, alltså en besparing på drygt 60 öre 
per mil. Och eftersom 60 procent består av 
skatt, skattesmiter jag med nära 40 öre mi-
len.

Det låter kanske inte mycket, men på ex-
empelvis 1 000 mil, blir det 400 kronor.

Köra snålt är lite av en konst, men det går 
och är faktiskt en trevlig sysselsättning vid 
vardagskörning. Pröva själv – du sparar inte 
bara miljön, utan kan också lite stolt kalla 
dig för en skattesmitare.

Skattesmitare – javisst!

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Själv smiter 
jag så gott 
det går från 
bränsleskat-
ten, och det 
varje gång 
jag är ute och 
kör med nå-
gon av mina 
bilar.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Den 16 september körde jag de 19 milen 
mellan Borås och Norra Bohuslän, där jag 
bor. 

Under sträckan noterades inte mindre 
än fem bilar som ännu vid 21-tiden körde 
utan tända bakljus, och därtill endast var-
selljus fram.

På en mörk motorväg kommer man 
oroväckande nära innan man ser den 

mörklagda bilen framför sig. Inget hände 
på den här resan, men vad hade kunnat 
hända …?

Det måste bli ett slut på detta ofog. Slå 
på halvljuset, eller ställ ljusomkopplaren i 
Auto-läget, istället för att köra med om-
kopplaren i 0-läget när det är mörkt ute.

TOMMY JANERSTÅL 

Munkedal

Inget bakljus på moderna bilar

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

Dags att börja 
kontrollera 
gasdämparna

Behöver inte taxibilar stanna?

Jag heter Åke Jäderberg, bor i Boden och 
har en Volvo V50 kombi. Bakluckan på bi-
len hålls i sitt uppfällda läge med hjälp av 
två stycken gasfjäderdämpare.

Med åren mister de här dämparna sina 
egenskaper och bakluckan kan då falla ner 
från sitt uppfällda läge. Den tunga luckan 
kan därmed falla rakt i huvudet på vuxna 
eller barn med personskador som följd.

Jag önskar att MHF tar upp detta med 
bilbranschen och Bilprovningen.

Vid service, kontrollbesiktning eller lik-

På besök i Stockholm höll det på att gå illa 
vid ett obevakat övergångsställe. Det var 
vid centralens taxistation. När jag passerat 
halva övergångsstället höll en annan per-
son på att bli påkörd av en taxi vid samma 
övergångsställe. Det var riktigt nära och 

gångtrafikanten såg både förvånad och arg 
ut. 

Får yrkestrafiken verkligen bete sig på 
det här viset?

MAGNUS ABRAHAMSSON 

Region Skåne

SLÄCKT VAR DET HÄR! När ljusomkopplaren står i 0-läget, tänds bara instrumentbelysningen 
och främre varselljusen. Bak är det släckt, oavsett hur mörkt det är ute. I mörker syns bilar 
dåligt när bakre belysningen är släckt, vilket sker när ljusomkopplaren står i 0-läget.

nande, bör gasfjäderdämparna kontrolleras 
som en åtgärdspunkt. Börjar de bli slitna, 
ska det påtalas för bilägaren.
 Med vänliga hälsningar

ÅKE JÄDERBERG 

MHF-medlem

Med åldern tappar gasdämparna 
till bakluckan spänsten, något som 
Bilprovningen borde kontrollera, 
alternativt vid den årliga servicen.



Namnlöst-7   1 2018-09-17   12.00



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 7 20198

Bil- och trafikfrågor

NYSATSNING PÅ VÅRD 

FÖR RATTFULLA 

I KALMAR OCH 

KRONOBERG 

I syfte att minska 
antalet påverkade 
förare och öka möj-
ligheten för de som 
omhändertas för ratt-
fylleri att ta itu med 
sina problem, har 
en ny SMADIT-över-
enskommelse tagits 
fram i Kronoberg och 
Kalmar län.

SMADIT står för 
Samverkan mot 
alkohol och droger i 
trafiken. Det innebär 
att polisen erbjuder 
förare som ertappas 
alkohol- eller drog-
påverkade kontakt 
med socialtjänst eller 
beroendevård. Det 
är frivilligt. SMADIT-
metoden har funnits 
sedan 2004.

Det är ett samar-
bete mellan Polisen, 
Kriminalvården, läns-
styrelserna i Kalmar 
och Kronoberg. Efter 
att arbetet i Kalmar 
och Kronobergs län 
har tappat fart, har 
nu en ny överens-
kommelse ingåtts. 
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Ett backkrön på en vacker väg i Roslagen, men 
får du köra om här? Det finns ju ingen heldra-
gen linje …

1. Vilket påstående är rätt om bilden?
A. Eftersom det inte finns någon heldragen 
linje får du köra om.
B. Eftersom det inte finns någon mittlinje gäl-
ler generellt omkörningsförbud.
C. Eftersom det är ett backkrön med skymd 
sikt får du inte köra om.

2. Vilket påstående är rätt om omkörning vid obe-
vakade övergångsställen?
A. Det är inte tillåtet att köra om strax före el-
ler på övergångsstället.
B. Det är tillåtet att köra om strax före, men 
inte på övergångsstället.
C. Det är tillåtet att köra om på, men inte 
strax före övergångsstället.

3. När får du köra förbi ett annat fordon till höger 
på en gata eller väg som har två eller flera körfält?
A. Aldrig.
B. Alltid, utom på motortrafikled eller motor-
väg.
C. När hastighetsbegränsningen på gatan 
eller vägen är 70 km/tim eller lägre och inget 
annat anges.

(Rätt svar på sidan 47.)

Under augusti omkom 17 personer i den 
svenska vägtrafiken, det är en minskning 
med tolv personer jämfört med samma må-
nad förra året. Det visar preliminär statistik 
från Transportstyrelsen.

54 personer förolyckades i trafiken un-
der juni, juli och augusti. Det är nästan en 
halvering jämfört med sommaren 2018 – då 
dödades 105 personer. 

Hittills i år har 146 personer mist livet i 
trafiken mellan januari och augusti. Det är 
mycket färre döda jämfört med samma pe-
riod 2018, då antalet var 204 personer. 

– Det här är en mycket glädjande utveck-
ling, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäker-
hetschef för MHF. 

– Till skillnad mot 2018, går nu utveck-
lingen åt rätt håll och närmar sig det uppsatta 
trafiksäkerhetsmålet. 

Vad betyder det här för den långsiktiga 

olycksutvecklingen? 

– Det blir nu viktigt att analysera de senas-
te årens olycksutveckling, så att vi kan förstå 
vad som låg bakom 2018-års stora ökning av 
trafikdöda och även den positiva trenden vi 
ser hittills i år. 

I Folksams årliga undersökning ”Hur säker 
är bilen” har Toyota Rav4 utsetts till vinnare. 
Toyota Rav4 är 52 procent säkrare än medel-
bilen i Folksams undersökning. 

Folksam har granskat 324 bilmodeller och 
bedömt deras säkerhetsnivå utifrån verkliga 
olyckor. Tillsammans med resultatet från 
krocktester samt information om viktig säker-
hetsutrustning som finns tillgänglig, har en 
rankning gjorts av hur säkra bilarna är.

− Bland de bilar som ligger i topp är det re-
lativt små variationer. Både Audi, BMW, Mer-

cedes och Volvo, har bilmodeller som är mellan 
47 till 50 procent säkrare än medelbilen. Vi ser 
att det är många SUV:ar och stora bilar som 
är säkrast i jämförelse med medelbilen, säger 
Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

I dagarna visade Teknikens Världs älgtest 
att nya Rav4 kan gå upp på två hjul i en un-
danmanöver, något som vi här vill påpeka. 
Det har inget med Folksams undersökning 
att göra, utan handlar om Rav4:as anti-
sladdsystem.

Se hela listan på folksam.se 

SOS Alarm har tagit fram en 112-app, som 
heter SOS Alarm. I appen kan allmänheten 
både få information om akuta händelser i 
närområdet och larma 112. 
Du kan exempelvis i realtid 
få varningar om bränder el-
ler trafikolyckor som skett i 
närheten av där du befinner 
dig. Via appen kommer VMA 
(viktigt meddelande till all-
mänheten) och annan krisin-
formation att skickas ut. 

Den som ringer 112 via appen skickar även 
automatiskt sin position till SOS Alarm, vilket 
gör det lättare för hjälpen att komma fram till 
rätt plats. Om en hjälpsökande larmar på an-
nat sätt än via appen, då behöver man uppge 
adress eller beskriva var man befinner sig.

SOS Alarm vill med appen öka tryggheten 
samt snabbt och effektivt sprida viktig infor-
mation till allmänheten.

En berusad man körde en elspark-
cykel på Huddingevägen i Älvsjö, 
Stockholm, i slutet av augusti. 
Mannen omhändertogs av polisen 
enligt lagen om berusning. Han är 
även misstänkt för grov vårdslöshet 
i trafik och grovt rattfylleri. Mannen 
vinglade och körde in i bilar med 
elscootern och ska även ha varit 
på väg att somna. Det rapporterar 
Aftonbladet. 

En elsparkcykel klassas som en 
cykel om den är konstruerad för en 
maxhastighet på 20 km/tim med en 
motor på max 250 watt. Om elscoo-
tern går snabbare eller har starkare 
motor då räknas fordonet inte längre 
som en cykel och då gäller andra 
regler. Om elsparkcykeln kan klassas 
som en moped klass I eller II, då gäl-
ler samma rattfylleribestämmelser 
som för andra motorfordon.

FOTO: TORKEL EDENBORG

Stor minskning av döda i trafiken

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Toyota Rav4 är säkraste bilen
FOTO: TOYOTA

Man misstänkt för 
rattfylleri på elsparkcykel

FOTO: LÄNSFÖRSÄKRINGAR

I ny 112-app kan du 
både larma och få larm



Köp fyra nya däck hos oss!

OKQ8 Bilverkstad

Byt in dina gamla däck till fyra  
nya vinterdäck från Gislaved,  
Continental eller Kumho så får  
du 500 kr i rabatt.
Erbjudandet gäller 7 oktober–29 november.

500√
Rabatt

OKQ8_0288_Bildäckskampanj_vinter_2019_Annons_218x280mm.indd   1 2019-09-09   08:41
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”Vi behö-
ver arbeta 
mer med 
beteenden 
och värde-
ringar. Från 
Transport-
styrelsens 
sida skulle 
det kunna 
handla om 
att förklara 
varför olika 
regler ser ut 
som de gör. ”                                               

Människans beteende i trafiken stod 
i fokus på Tylösandsseminariet. På-
verkansinsatser är en viktig del i Tra-
fikverkets nya aktionsplan. 

– Vi ska jobba med tydliga budskap, 
som ska göra det lätt att göra rätt, sa 
Anna Tunmarker på Trafikverket. 

TYLÖSANDSSEMINARIET hölls den 3–4 sep-
tember och hade 300 deltagare. 

Trafikverket presenterade i våras en ak-
tionsplan för säker vägtrafik för åren 2019–
2022. Som en del av planen ska Trafikverket 
genomföra informations- och kunskapshö-
jande åtgärder till medborgare och trafikan-
ter. Påverkansinsatserna är en del av ett re-
geringsuppdrag som Trafikverket fick i mars.  

– Det handlar om att arbeta med normer 
och beteende. Här finns det mycket att göra, 
konstaterade Anna Tunmarker. 

Hon berättade om Trafikverkets arbete 
med att ta fram en plan för hur påverkans-
insatserna ska gå till. Tanken är att arbetet 
ska pågå i tio år.

– Svårt att säga att när vi kommer ut med 
något externt. Vi hoppas att det blir så snart 
som möjligt. 

PÅVERKANSINSATSERNA kommer till en 
början att rikta in sig på tre områden. Över-
gripande budskap om trafiksäkerhet, fokus 
på hastighetsefterlevnad samt alkohol och 
narkotika i trafiken. För hastighetsefterlev-
naden är förhoppningen att det ska bli lika 

De fokuserar på trafikbeteende
oacceptabelt att köra för fort, som att köra 
onykter. När det gäller rattfylleri, vill man 
befästa och skydda den starka norm som 
finns – att man inte får köra på fyllan. 

Målet med påverkansinsatserna är att öka 
trafikanternas kunskap och acceptans. 

– Kommunikationen ska ha en positiv 
syn på människan. Vi ska jobba med tydliga 
budskap, som ska göra det lätt att göra rätt, 
förklarade Anna Tunmarker. 

Transportstyrelsens generaldirektör Jonas 
Bjelfvenstam efterfrågade attitydpåverkande 
information i trafiken. 

– Vi behöver arbeta mer med beteenden 
och värderingar. Från Transportstyrelsens 
sida skulle det kunna handla om att förklara 
varför olika regler ser ut som de gör, säger 
Bjelfvenstam till Motorföraren. 

TRAFIKPSYKOLOGEN Sören Nordlund ut-
manade de traditionella tankarna kring på-
verkansinsatser. 

– Synen som man har på människan i tra-
fiken är problematisk. Den dominerande sy-
nen har varit att människan tar många risker 
i trafiken, sa Sören Nordlund. 

– Den synen behöver uppdateras. Allt arbe-
te med riskutbildning i trafiken behöver fasas 
ut, den har nästan inget vetenskapligt stöd alls. 

Människan styrs mer av känslor än av 
förnuft menar han. Kommunikationen bör 
därför handla om hur man löser situationer 
i trafiken, inte fokusera på risker, enligt tra-
fikpsykologen. 

MHF välkomnar att ansvariga myndighe-
ter nu börjar arbeta med påverkansinsatser. 

– Det är absolut nödvändigt och en posi-
tiv tendens, säger MHF:s trafiksäkerhetschef 
Lars Olov Sjöström. 

– Nollvisionens utgångspunkt i det de-
lade ansvaret, har tenderat att ha en ensidig 
syn. Fokus har legat på systemutformare, 
som exempelvis vägbyggare och fordonsin-
dustri, samt på åtgärder inom de områdena. 

NORGES AKTIONSPLAN är förebild för den 
svenska aktionsplanen. 

– I Norge arbetar man både med sys-
temutformning och påverkansinsatser, be-
rättar Lars Olov Sjöström i en kommentar 
efter seminariet.

Att Trafikverkets påverkansinsatser i ett 
första skede fokuserar på övergripande bud-
skap om trafiksäkerhet, hastighetsefterlevnad 
samt alkohol och narkotika i trafiken, anser 
han är bra.

– Det behövs både insatser för grundläg-
gande kunskaper, för ett livslångt lärande i 
trafiken och påverkansinsatser. 

I nästa steg efterfrågar Lars Olov Sjöström 
information riktad mot de oskyddade trafi-
kanterna. 

– Många cykelolyckor är singelolyckor. 
Om vi genom en cykelhjälmskampanj kun-
de öka hjälmanvändningen, så skulle många 
cykelolyckor orsaka mindre allvarliga ska-
dor, säger han till Motorföraren. 

 MARI HAGLUND

BRA INITIATIV. MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjö-
ström tycker det är positivt att ansvariga myndigheter 
har börjat arbeta med påverkansinsatser. 

FOTO: MIKAEL LINDBERG

Jonas Bjelfvenstam, 
generaldirektör, 

Transportstyrelsen

MÄNNISKANS BETEENDE I TRAFIKEN. Anna Tunmarker berät-
tade om Trafikverkets arbete med påverkansinsatser i 
nya aktionsplanen. 

UTMANADE. Trafikpsykologen Sören Nordlund ifrå-
gasatte de traditionella idéerna kring hur man bäst 
påverkar människans beteende i trafiken. 
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Virtuella krockdockor 
nytt VTI-projekt 
Tomas Svensson är generaldirektör för Sta-
tens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 
Han berättade om aktuell forskning och nya 
projekt hos VTI. 

– Vi ägnar oss åt transportforsk-
ning. Frågor som hur kan teknik-
utvecklingen användas för att nå 
transportpolitiska mål? 

Några nyheter och aktuella projekt 
hos VTI:

• En ny professorstjänst med in-
riktning på trafiksäkerhet kommer att 

skapas i samarbete med Chalmers. 
• Ett försök med självkörande minibussar 

tas i trafik i november vid universitetsområdet 
i Linköping. Två fordon ska trafikera en sträcka 
på två kilometer. Varje buss kan ha tio till 13 
passagerare. En säkerhetsförare kommer fin-
nas ombord för att övervaka körningen, men 
också i egenskap av kundvärd. 

• Med hjälp av virtuella krockdockor under-
söker projektet Virtual vad som händer med 
oss i trafiken när vi utsätts för olika händelser. 
Krockdockorna finns som olika trafikanter 
exempelvis fotgängare, cyklister, bilister med 
mera. 

– Vi behöver fler olika typer av krockdockor, 
det vill säga både kvinnor och män, inte bara 
den genomsnittliga manliga krockdockan, sa 
VTI:s generaldirektör.  

• Projektet Brave handlar om hur självkö-
rande fordon ska kommunicera med andra tra-
fikanter. Projektet är inriktat på kommunikatio-
nen mellan autonoma fordon och fotgängare. I 
projektet används VR-glasögon. 

Fler nykterhets- 
kontroller i hamnar 
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var 
inte på plats, utan hade gjort ett filmat inslag. 

– I augusti invigde infrastrukturminister 
Tomas Eneroth en alkobom i Göte-
borgs energihamn, sa hon. 

– Vi kommer fortsätta arbetet med 
nykterhetskontroller i andra hamnar 
under hösten – Karlskrona, Kapell-
skär och Trelleborg.

 Infrastrukturminister Tomas Ene-
roth (S) lyfte också fram alkobom-
mar. 

– Jag ser framför mig att vi borde 
kunna ha alkobommar i alla Sveriges 
hamnar, kanske både den perma-
nenta och mobila varianten. Jag vill 
se en ökning av antalet nykterhets-
kontroller i hamnar. 

Den 12 augusti invigdes en automatisk 
nykterhetskontroll i Göteborgs energihamn. 
Transporterna till 
och från ham-
nen sker med 
lastbilar och 
tankbilar. 

– Vi hoppas 
nu inom kort se 
ett införande i 
de färjehamnar 
som har per-
sontrafik, det 
vill säga bilar 
och lastbilar. 
Där vi vet att 
problemet med 
onyktra förare är 
stort, säger Lars 
Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef för MHF. 

Sannolikheten att påträffa onyktra förare är 
tre till fyra gånger högre i hamnar än i övrig 
trafikmiljö. 

Tomas 
Svensson.

Lena Erixon.

Tomas 
Eneroth.

I augusti invigdes en alkobom i Göte-
borgs energihamn. 

Transportstyrelsen 
ser över regler 
för elsparkcyklar 
2018 omkom 324 personer i trafiken, en ök-
ning med 72 personer jämfört med året innan. 
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas 
Bjelfvenstam anser att det är oroande att 
vi inte vet vad som ligger bakom den stora 
ökningen. 

– Om man inte vet orsakerna, då är det 
svårt att välja rätt åtgärder.

Han tror att uppföljningen av trafiksäker-
hetsutvecklingen behöver breddas, för att bli 
bättre på att hitta tänkbara förklaringar. 

– Vi behöver fler indikatorer och vi behöver 
mer forskning. Analyserna behöver komplet-
teras, sa Bjelfvenstam. 

Att göra djupare analyser av 
allvarliga trafikolyckor skulle kunna 
vara en åtgärd tror han. 

Många kommuner har det under 
det senaste året satsat på elspark-
cyklar för uthyrning. Det har samti-
digt inträffat många allvarliga olyckor 
med fordonstypen. På pressträffen 
med Jonas Bjelfvenstam lyftes frågan.  

– Transportstyrelsen kommer att se över 
reglerna för elsparkcyklar under hösten. Vi 
behöver fundera över om det går att göra 
regelverken enklare för sådana här eldrivna 
enpersonsfordon. 

Jonas Bjelfvenstam pekade på kommuner-
nas ansvar. 

– De kommuner som inför elsparkcyklar, 
behöver ta ansvar för hur de ska reglera el-
sparkcyklarna på olika sätt – både för geogra-
fiska områden och hastigheter med mera.

Jonas
Bjelfvenstam.

När polisen misstänker en person för alko-
holrattfylleri tas ett sållningsprov, genom 
att den misstänkte får blåsa i en alkomä-
tare. Om sållningsprovet visar på misstänkt 
rattfylleri, tas i nästa steg ett bevisprov. 

För drograttfylleri måste polisen först 
bygga upp en skälig misstanke, med hjälp 
av en ögonundersökning. I nästa steg tas ett 
blodprov som fungerar som bevisprov. 

Tänk om det gick att detektera narkotika 
med ett utandningsprov precis som för 
alkohol?

Det har polisen och Karolinska Institutet 
undersökt i en ny studie. 

Går det att drogtesta med utandningsprov? 
– Ett av studiens syften var att undersö-

ka om vår teknik som bygger på ett utand-
ningsprov skulle kunna ersätta ett blodprov, 
berättade Olof Beck, Institutionen för labo-
ratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

– I vår studie har vi kunnat påvisa narko-
tika genom utandningsprov. 

Polisens fokus med studien var att se om 
det vore möjligt att ersätta blodprov som bevis-
prov för drograttfylleri med ett utandningsprov.

– Ett utandningsprov är mindre integritets-
kränkande och innebär färre smittorisker, sa 
kommunpolisen Nina Gual.

Studien genomfördes med personer som 

var misstänkta för drograttfylleri. 
Försökspersonerna fick frivilligt lämna ett 

utandningsprov, i samband med att andra pro-
ver togs. Studien bygger på 67 prover, 52 av 
dem visade fynd av någon drog. 

– Vår teknik är väldigt känslig för vissa 
narkotiska ämnen. När det gäller exempelvis 
amfetamin hittade vi större mängd i utand-
ningsprovet än i blodprovet. För cannabis var 
det tvärtom, förklarade Olof Beck. 

– Man kan påvisa många narkotiska ämnen 
och läkemedel med utandningsprovet. 

Slutsatsen är att resultaten av studien är lovan-
de och behöver följas upp med en större studie. 

Olof Beck. Nina Gual. 

TYLÖSAND
I

KORTHET

Text:
Mari Haglund

Foto:
Mikael

Lindberg

FOTO: MARIA BERGSTRÖM
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Temat för årets Tylösandsseminarium var 
”Resultat – tack! Från ord till handling”. Del-
tagarna fick därför under seminariet skicka 
in förslag på åtgärder för att förbättra det 
svenska trafiksäkerhetsarbetet. 

Som sista punkt på Tylösandsseminariet 
överlämnades en önskelista med åtgärder 
till respektive trafiksäkerhetsaktör. Kuvert 
med listor överräcktes till infrastrukturminis-

tern, Polisen, Trafikverket, Transportstyrelsen 
och kommunerna. 

Moderator Jonas Eliasson överlämnade 
önskelistan till infrastrukturminister Tomas 
Eneroth. 

Några exempel ur önskelistan till infra-
strukturministern: 
• Inför sträck-ATK.
• Inför krav på cykelhjälm för elfordon som 

klass som cykel (idag finns inget hjälmkrav 
för cyklister). 
• Förenkla och modernisera trafikförord-
ningen.
• Inför skrotningspremie för äldre fordon.
• Ge polisen i uppdrag att utöka nykterhets-
kontroller och hastighetsövervakning.
• Tillåt polisen att göra slumpmässiga drog-
kontroller. 

Önskelista till infrastrukturministern

JULAFTON NÄSTA?  
Moderator Jonas 
Eliasson över-
lämnade delta-
garnas önskelista 
med trafiksä-
kerhetsåtgärder 
till infrastruktur-
minister Tomas 
Eneroth.

Rallyprofilen Tina Thörner 
berättade om konceptet 
FIA Smart Driving Chal-
lenge. 

– För första gången har 
motorsporten vänt hastig-
heten och tempot ryggen. 

FIA Smart Driving Chal-
lenge är ett interaktivt 
dataspel där deltagarna 
tävlar om att sänka hastig-
heten och köra smart. Del-
tagarna är vanliga bilister. 

– Vi jobbar inte med fart 
längre, utan med smart 
körning.

Motorsporten 
sänker farten

Tina Thörner.
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MHF Norr i MHF:s monter
Funktionärer från MHF Norr stod i MHF:s monter på Tylösandsseminariet och pratade med be-
sökarna. Här är Anita Jensen, MHF Norr, och MHF:s projektledare Line Bjurman. Övriga funktio-
närer från MHF Norr var Olov Stoor, Roland Jonsson och Lorentz Holmgren. 

Vad tar du med dig för intryck från 
årets Tylösandsseminarium? 
Dennis Andreasen, MHF Bergslagen: 
– Det är första gången jag är på Tylösandssemina-
riet. Jag tycker att det har varit intressant, särskilt 
det parallella seminarium som handlade om 
yrkestrafik. För jag har erfarenhet från buss- och 
taxibranschen. Den del av seminariet som handla-
de om cykelregler tycker jag också var intressant, 
eftersom jag är utbildad trafiklärare. 

Ing-Britt Norberg, MHF Mälardalen: 
– Jag har varit här många gånger. Jag tyckte att 
det var särskilt intressant att höra om polisens 
trafikarbete från poliser ute på fältet. Däremot 
tyckte jag att rikspolischefen kom med undan-
flykter, när han svarade på frågan varför polisled-
ningen inte har prioriterat trafikarbetet. 

Lorentz Holmgren, MHF Norr: 
– För mig är det första gången på Tylösandssemi-
nariet. Programmet är väldigt varierat och mycket 
intressant. Ett annat intryck är att det är semina-
rium för ett gäng trafiknördar. Det är en bra chans 
för dem att träffas, alla inom trafiksäkerhetsområ-
det är på plats. 

Allt du behöver veta när du ska köpa elbil
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DIAB P12 – NÄR INTRESSET  
HÄNGER PÅ EN KROK

DJURLE INDUSTRI AB

TEL: 0470380 50

EPOST: ANDERS@DIAB.SE

Är det besvärligt att koppla till och från din 13/7-poliga 
släpvagnskontakt? Blinkar bromsljuset när du skall svänga? 
Lyser dina blinkers när du bromsar? Då är det tid för 
elkontakten DIAB P12 – Den svenska uppfinningen. 

Elkontakt DIAB P12 har den unika hävarmsanslutningen 
vilken medför säker och lättsam inkoppling och automatisk 
urkoppling. Den patenterade konstruktionen eliminerar 
oxiderande stift, minimerar krypströmmar och spänningsfall.

På Tylösandsseminariet visade MHF 
upp en idé till en buss som fungerar 
som en mobil nykterhets- och for-
donskontroll. Tanken är att bussen 
skulle kunna effektivisera polisens 
trafikövervakning. 

MHF TEST LAB I TIBRO har byggt prototypen 
på uppdrag av MHF. Projektet är finansierat 
av SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden). 

Bussen är en mobil nykterhets- och for-
donskontroll utrustad med teknik som alko-
bommar, ANPR-teknik för fordonskontroll 
och trafikledning. 

– Syftet med att bygga prototypen var att 
visa på en bra arbetsmetod, för att på ett ef-
fektivt sätt kunna göra stora trafikkontroller 
som framförallt stoppar rattfylleri, berättar 
Tomas Jonsson, projektledare på MHF. 

– En fördel är att man kan sätta upp kon-
trollstationen i princip var som helst, som på 
en trafikkontrollplats. Bussen har kapacitet 
för att kontrollera stora flöden av fordon. 

Den mobila trafikkontrollen är tänkt som 
ett komplement till polisens vanliga kon-
trollverksamhet, framförallt för att få upp 
volymen på antalet nykterhetskontroller. 

TANKEN ÄR ATT EN ENSAM polispatrull ska 
kunna sköta kontrollstationen. På tre minu-
ter går det att parkera bussen och ställa upp 
en färdig kontrollstation. 

Bussen har två bomfiler som fälls ned på 
vardera sida om bussen. Både personbilar 
och lastbilar kan kontrolleras. Förarna får 

MOBIL TRAFIKKON-
TROLL. MHF visade 
upp en prototyp för 
en automatisk nyk-
terhets- och fordons-
kontroll på Tylösands-
seminariet. 

FOTO: MARI HAGLUND 

MHF visade upp en mobil nykterhets- och fordonskontroll
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blåsa i en automatisk nykterhetskontroll.
– Det sitter stora blinkljus och skyltar på 

bussens tak. Polisen skulle kunna stänga av 
Essingeleden i Stockholm en natt och kon-
trollera all trafik, förklarar Tomas Jonsson.

– Det går också bra att bara stänga av en 
fil eller ett körfält. 

Bussen är utrustad med kameror som fil-
mar trafikflödet. Inne i bussen finns det en 
kontorsplats för trafikledning där polisen via 
skärmar kan övervaka hur trafiken flyter på 
genom bomfilerna. Den mobila trafikkon-

trollen skulle också kunna styras på distans 
från en trafikledning. 

I bussen finns ANPR-teknik (automa-
tisk skyltavläsning) som läser av fordonens 
registreringsskyltar och är kopplat till for-
donsregistret. 

– Polisen använder tekniken redan idag 
för att söka efter fordon som exempelvis 
är efterlysta, oskattade eller stulna. Den här 
tekniken finns i 200 svenska polisbilar, säger 
Peter Haglund, vd på Palmenco. Företaget 
är leverantör av ANPR-tekniken.  

– Vi vill visa att en sådan här buss kan 
användas till mobilt trafiksäkerhetsarbete på 
fler sätt än bara för att stoppa rattfyllerister. 

BUSSEN ÄR UTRUSTAD MED polisens bevis-
instrument för rattfylleri och därmed kan 
polisen avrapportera en rattfylla på plats, 
till exempel om en förare blåser rött i al-
kobommen. 

– I bussen finns det teknik som gör det 
möjligt att kontrollera och upptäcka flera 
olika typer av brott vid en trafikkontroll, 
säger Tomas Jonsson. 

– Med ANPR-tekniken kan man upp-
täcka om någon exempelvis åker i ett efter-
lyst eller oskattat fordon. Med hjälp av al-
kobommarna kan man upptäcka misstänkta 
rattfyllerister. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 
fick en rundtur av den mobila trafikkon-
trollen på Tylösandsseminariet och tyckte att 
det var ett positivt initiativ. 

MARI HAGLUND

MINISTERBESÖK. 
Tomas Jonsson och 
Göran Sydhage 
från MHF visade 
infrastrukturminister 
Tomas Eneroth hur 
den mobila nykter-
hets- och fordons-
kontrollen fungerar. 
Ett positivt initiativ 
tyckte ministern. 

TRAFIKÖVER-
VAKNING. 
I bussen 
finns det en 
trafikledning 
där polisen 
via kameror 
kan övervaka 
trafikflödet 
genom bom-
filerna. Trafik-
ledningen kan 
också skötas 
på distans. 

NYKTERHETS-
KONTROLL. Tomas 
Jonsson är MHF:s 
projektledare. Alla 
fordon som pas-
serar genom den 
mobila trafikkon-
trollen får blåsa i 
en alkobom. Både 
personbilar och 
lastbilar kan kon-
trolleras. 

FOTO: MICKE VALIER 

MHF visade upp en mobil nykterhets- och fordonskontroll
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RÄTT BETT 
I VINTERHALKAN
16 vinterdäck visar vad de går för
på is – på snö – på våt och torr asfalt 

Årets stora

9 SIDOR
vinterdäcktest
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SOMMARDÄCKEN BÖRJAR vid de här tem-
peraturerna bli hårda i gummiblandningen, 
vilket kan ge längre bromssträcka, liksom 
sämre sidogrepp.

Valet mellan friktionsdäck eller däck 
med dubb är en fråga som ofta diskuteras. 
De som väljer friktionsdäck är mer fria 
att lägga om tidigare, jämfört med dub-
bade som det är tillåtet att montera först 

den första oktober. Naturligtvis finns ett 
undantag i lagen, och det är om det råder 
vinterväglag.

VAD ÄR DÅ VINTERVÄGLAG? Det är när det 
finns snö, is, snömodd eller frost på någon 
del av vägbanan. Dit räknas även vägre-
nen, så håll koll även på den. I slutändan 
är det polisen som bestämmer ifall det är 

8 dubbade och 8 dubbfria vinterdäck bekänner färg i hårt test
Än visar utetermometern på 
tvåsiffriga tal på flera håll i 
landet, men vintern och dess 
varierande underlag närmar 
sig. Redan vid + 5 °C är det 
god idé att börja fundera på 
om det inte är dags att lägga 
om till vinterdäck. 

Torr asfalt. Våt asfalt.

3
Så många millime-
ters mönsterdjup 
krävsför att ett vinter-
däck ska vara lagligt.

ÄNTLIGEN VINTER!

ESPIA I EPZ II

TYRES

ESPIA I ICE
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W429A: Nytt dubbdäck 
för SUV, med unik  

dubbteknik

W429: Topptestat dubb-
däck, med enastående 

grepp på snö och is

W616: Dubbfritt vinter-
däck för nordiskt klimat

BE ONE WITH IT

www.hankooktire.com/se

8 dubbade och 8 dubbfria vinterdäck bekänner färg i hårt test
vinterväglag, om du blir stoppad med fel 
däckutrustning.

Lag på vinterdäck är det från och med 
första december fram till 31 mars – om 
det råder vinterväglag. Då måste bilen vara 
utrustad med godkända vinterdäck, dub-
bade eller odubbade. Ett vinterdäck ska ha 
minst tre millimeter mönsterdjup för att 
vara godkänt.

De som väljer dubbade vinterdäck får stå 
ut med lite mer ljud i kupén än från frik-
tionsdäck. De ger oftast lite sämre broms-
sträcka på torr asfalt, men fördelarna på is 
är istället till dubbdäckens fördel.

VAD DU SOM BILÄGARE till syvende och sist 
väljer – dubbat eller odubbat – kan vi på 
Motorföraren bara råda genom vårt digra 

vinterdäckstest. Vi har ingen aning om du 
bor söderut, där svartisen plötsligt kan slå 
till, i mellersta Sverige med sina varierande 
vintrar, eller längre norrut där snön knarrar 
under både däck och skor.

Vårt bästa tips är att alltid köra efter 
rådande väglag – oavsett om det sitter dub-
bade eller odubbade däck på bilen.

MIKAEL LINDBERG

Isvägar. Snövägar.

FAKTA
SÅ SÄGER LAGEN

• Fordon ska ha 
vinterdäck från 1 de-
cember till 31 mars, 
förutsatt att det råder 
vinterväglag.
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SÅ GJORDE VI 
ÅRETS VINTER- 

DÄCKSTEST

DÄCKVALET
Årets testade däck är i dimensionen 
205/55–16. Dimensionen passar en 
mängd bilar, förutom de VW Golf och 
Skoda Octavia som syns på bilderna.  
I registreringsbeviset till bilen står angivet 
vilka däckdimensioner som passar till just 
din bil, eller så rådgör du med en lokal 
däckfirma.

Beroende på variationen på däckpris, vid 
val av inköpsställe, har vi inte angett något 
”Pris från”.

ACCELERATION PÅ IS
Accelerationstestet på is gjordes på en test-
bana i tunneltält i –4 °C.

Accelerationstiden mättes när bilen gick 
från 5 till 28 km/h (dubb) och från 5 till 25 
km/h (dubbfria).

INBROMSNING PÅ IS
Bromstestet på is gjordes på en testbana i 
tunneltält i –4 °C.

Inbromsningssträckan mättes när bilen 
gick från 28 till 5 km/h (dubb) och från 25 
till 5 km/h (dubbfria).

KÖREGENSKAPER PÅ IS
Testades på en testbana utomhus i –6 °C 
(dubb) och –5 °C (dubbfria).  

ACCELERATION PÅ SNÖ
Accelerationstestet på snö gjordes på en 
testbana utomhus i –19 °C (dubb) och –22 
°C (dubbfria).  

Tiden mättes när bilen accelererade från 
5 till 40 km/h.

INBROMSNING PÅ SNÖ
Bromstestet på snö gjordes på en testbana 
utomhus i –19 °C (dubb) och –22 °C 
(dubbfria).

Bromssträckan mättes när bilen bromsa-
des från 40 till 5 km/h.

KÖREGENSKAPER PÅ SNÖ
Gjordes på en utomhusbana i –18 °C 
(dubb) och –20 °C (dubbfria).  

INBROMSNING PÅ VÅT ASFALT
Testet gjordes i 9 °C (dubb) och i 3°C 
(dubbfria). Bromssträckan mättes när bilen 
bromsades från 80 till 5 km/h.

KÖREGENSKAPER PÅ VÅT ASFALT
Testet gjordes på våt vägbana i 8 °C.

INBROMSNING PÅ TORR ASFALT
Testet gjordes i 8 °C (dubb) och i 4 °C 
(dubbfria). Bromssträckan mättes när bilen 
bromsades från 80 till 5 km/h.

KÖREGENSKAPER PÅ TORR ASFALT
Testet gjordes på torr vägbana i 9 °C.

LJUDNIVÅ
Däckens ljud mättes med decibelmätare i 
tre olika hastigheter (50, 80 och 100 km/h) 
i 8 °C.

NOTERA: Tester av friktionsdäck gjordes inte 
vid samma dagar och temperaturer som 
dubbade vinterdäck. Resultaten mellan 
friktionsdäck och dubbdäck är därmed inte 
direkt jämförbara.



Mikaela Åhlin-Kottulinsky
Racingförare

Vårt säkraste dubbdäck någonsin är också det tystaste. Dessutom 
behåller det sitt grepp och sin prestanda längre och sliter mindre på 
vägen. Förklaringen är den patenterade teknologin ContiFlexStudTM, 
som kombinerar fyra oförenliga fördelar för första gången. Så du 
åker säkrare från A till B. Med mindre dB. 

Läs mer om en tyst revolution på continental.se

Testfakta: 225/50 R17, Vi Bilägare 12/2019, Teknikens Värld 20/2019

Säkrare från A till B.  
Mindre dB.
IceContactTM 3 En tyst revolution. TESTVINNARE
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Här börjar
vinterns bästa åk
Vill du känna trygghet i branta backar, ha bättre kontroll i sväng efter sväng och kunna stanna när och 
var du vill? Däckbranschens auktoriserade medlemmar arbetar med forskning, utveckling, tillverkning, 
distribution, försäljning, service, insamling och återvinning. För din körglädje och säkerhet. I åk efter åk.

Däck-, Fälg- och Tillbehör  leverantörernas Förening • dftf.se | Däckspecialisternas Riksförbund • drf.se | Svensk Däckåtervinning • sdab.se

YM
R

FABRIKAT:  ANTARES          CONTINENTAL           GISLAVED GOODYEAR          HANKOOK MICHELIN  NOKIAN  VIATTI 

Modell:  Grip 60 Ice       ContiIceContact3       Nord Frost 200 Ultra Grip         Ice Arctic Winter iPike RS2 X-Ice North 4 Hakkapeliitta 9   
Tillverkningland: Kina        Tyskland        Tyskland Polen        Sydkorea Ryssland  Finland  Ryssland 
Vikt (kg):  11,1        9,6         10,6  10,0        9,5       9,8  8,8  9,3 
Antal dubb: 104        190         130  130        190       250  190  92 

FABRIKAT:  CONTINENTAL      FALKEN  GOODYEAR  MAXXIS           NOKIAN PIRELLI  TOYO  GOODYEAR 

Modell:  ContiViking      Espia EPZ 2        Ultra Grip Ice 2 Arctic Trekker   Hakkapeliitta Ice Zero FR Observe GSI-5 Ultragrip 9
  Contact7     SP-02    
Tillverkningland: Tyskland        Turkiet          Polen  Kina        Finland Ryssland  Japan  Slovenien 
Vikt (kg):  9,5        10,5   8,7  9,8         8,4       9,3  9,8  8,0 

Dubbdäck 2019 – 205/55 R16 

Dubbfria 2019 – 205/55 R16 
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MÖJLIGHET ATT SÖKA 
PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden har en öppen ansökningsperiod 15 
november 2019 till 31 januari 2020. 

Er organisation eller förening har möjlighet att söka projektmedel för 
främjande av en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn 
och ungdomar.

Ni hittar mer om ansökan och 
stiftelsens syfte på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se

www.bridgestone.se

Utmärkt 
isgrepp

Utomordentlig 
kontroll

Säkerhet

Känn dig trygg och 
säker oavsett väglag

I trygga händer

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

www.mrf.se/privatperson

LEN
N

A
N

D
IA

Drabbad  
eller skyddad

FABRIKAT:  ANTARES          CONTINENTAL           GISLAVED GOODYEAR          HANKOOK MICHELIN  NOKIAN  VIATTI 

Modell:  Grip 60 Ice       ContiIceContact3       Nord Frost 200 Ultra Grip         Ice Arctic Winter iPike RS2 X-Ice North 4 Hakkapeliitta 9   
Tillverkningland: Kina        Tyskland        Tyskland Polen        Sydkorea Ryssland  Finland  Ryssland 
Vikt (kg):  11,1        9,6         10,6  10,0        9,5       9,8  8,8  9,3 
Antal dubb: 104        190         130  130        190       250  190  92 

 REPORTAGE:

PASI PIIRONEN, TEST FINLAND (TEXT)

VILLE-VEIKKO HEINONEN (FOTO)
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DUBBFRIA

CONTINENTAL
CONTIVIKING

CONTACT 7 
 

9,0

9,4

9,5

9,5 
9,4

9,75 

9,5

9,5

8,9 

9,4

 8,5

8,1

6,7 

7,5 

8,1 

9,5 
8,0 

 

8,98

GOODYEAR
ULTRA GRIP

ICE 2 
 

 7,25

8,0

8,1

8,4 
7,9

8,5 

8,8

9,3

8,8 

8,9

9,0

8,5

8,0 

8,0 

8,4 

9,4 
8,6 

 

8,39

TOYO 
OBSERVE 

GSI-5
 

7,25

8,4

6,1

7,6 
7,1

7,5 

8,5

8,4

9,1 

8,4

6,0

5,5

5,2 

7,5 

6,7 

9,0 
6,6 

 

7,43

PIRELLI 
ICE ZERO FR 

 
 

8,75

9,5

9,2

8,6 
9,0

9,25 

9,2

9,4

9,5 

9,3

 8,25

7,9

6,6 

8,0 

8,3 

9,4 
8,1 

 

8,83

FALKEN 
ESPIA EPZ 2 

 
 

7,5

8,6

8,6

8,7 
8,3

9,0 

9,0

9,2

8,1 

9,1

 7,75

7,6

7,0 

8,25 

8,2 

9,4 
8,0 

 

8,46

EUROFRIKTION 
GOODYEAR 
ULTRAGRIP9

 

5,0

4,0

4,0

5,1 
4,5

6,0 

6,4

8,0

8,5 

7,2

 10,0

10,0

10,0 

9,75 

10,0 

9,1 
9,8 

 

6,91

NOKIAN 
HAKKAPELIITTA 

R3 

8,5

9,2

9,0

9,2 
9,0

9,25 

9,1

9,0

9,2 

9,1

8,5

8,0

7,6 

7,5 

8,5 

8,6 
8,1 

 

8,75

MAXXIS 
ARCTICTREKKER 

SP-02 
 

7,5

8,5

8,7

8,4 
8,3

8,0 

8,7

8,9

8,9 

8,6

 8,0

7,8

7,1 

7,75 

8,5 

9,5 
8,1 

 

8,33

Körkänsla subjektiv  10%

Köregenskaper         10%           

Acceleration             10%

Inbromsning             10% 

Viktat delbetyg         40%        
 

Körkänsla subjektiv  7,5%

Köregenskaper         7,5%           

Acceleration             7,5%

Inbromsning             7,5% 
Viktat delbetyg         30%         
  

Körkänsla våt              5%

Köregenskaper våt     5%           

Inbromsning våt         5%

Körkänsla torr             5%

Inbromsning torr        5%

Ljudnivå                     5% 
Viktat delbetyg         30% 

 

Viktat totalbetyg 100%

IS                          

VÅT & TORR ASFALT 

SNÖ           

• Bästa grep-
pet i testet på 
is och snö 
• Stabil kör-
känsla 
• Utmärkt ba-
lans på snö 
 

 
• Medelgott 
grepp på våt 
asfalt 
• Lättkörda på 
våt asfalt 
• Överstyr i 
älgtest (undan-
manöverprov) 

• Medelbra 
grepp på is och 
snö 
• Tappar 
snabbt sido-
greppet på is 
• Utmärkt ba-
lans på snö 

 
• Medelbra in-
bromsning på 
våt asfalt 
• Under- och 
överstyr på våt 
asfalt 
• Exakt styr-
ning

• Medelbra 
grepp på is och 
snö 
• Tappar 
snabbt fästet 
på is 
• Stabila på 
snö men 
överstyrning 
uppträder 

 
• Bästa nord-
iska friktions-
däcket på väta 
• lugna och 
lättkörda på våt 
asfalt 
• Stabila på 
torr asfalt 

• Nyckfulla 
på is 
• Överstyr för 
lätt på snö 
• Långsam 
reaktion på 
styrutslag

 
 

 
• Mest tystgå-
ende 
• Svagt sido-
grepp på våt 
asfalt 
• Bra grepp vid 
inbromsning 
på torr asfalt

• Bra grepp på 
is och snö 
• Stabila att 
köra 
• Bra styrk-
änsla

 
 

 
• Bra grepp 
på våt och torr 
asfalt 
• Välbalanse-
rade på våt 
vägbana 
• Högljudda

• Snabbaste 
tid på isbanan 
• Bra grepp på 
snö 
• Något över-
styrda under 
alla förhållan-
den 

 
• Medelbra 
grepp i längd-
led på våt 
vägbana 
• Tappar grepp 
utan att för-
varna på våt 
asfalt 
• Bra styr-
känsla

• Undermå-
ligt grepp i 
längdled på is 
(vandrar) 
• Tappar 
snabbt sido-
grepp på is 
• Upplevs 
både över- och 
understyrda 
på snö 

• Dåligt grepp 
vid inbroms-
ning på våt och 
torr asfalt 
• Dåligt sido-
grepp samt 
körkänsla på 
våt asfalt 
• Överstyr 
plötsligt på våt 
asfalt

• Farligt lågt 
grepp på is 
• Nyckfullt 
uppträdande 
på is 
• Svagt sido-
grepp på snö

 
 
 
• Utmärkt 
grepp vid in-
bromsning på 
torr asfalt 
• Utmärkt sido-
grepp på torr 
asfalt 
• Säkrast ge-
nom älgtestet

PÅ IS OCH SNÖ

PÅ VÅT OCH TORR ASFALT

1 234 5 6 7 8
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DUBBADE

ANTARES
GRIP 60 ICE

 
 

5,5

5,5

6,1

4,9 
5,5

6,0 

6,0

7,3

8,0 

6,8

 7,75

7,6

8,2 

7,75 

9,0 

8,4 
8,0 

 

6,67

GISLAVED
NORD FROST

200 
 

 8,0

7,8

7,5

7,2 
7,6

9,0 

9,0

9,5

9,5 

9,2

8,5

8,5

8,4 

7,5 

9,0 

9,5 
8,6 

 

8,40

NOKIAN 
X-ICE NORTH 4 

 
 

9,25

9,1

9,3

9,4 
9,3

9,25 

9,0

8,7

9,3 

9,1

8,25

8,2

8,8 

8,0 

8,5 

8,0 
8,3 

 

8,91

MICHELIN 
WINTER 

IPIKE RS2 
 

9,75

9,5

9,5

9,5 
9,6

9,5 

9,5

8,9

9,5 

9,4

 7,75

7,5

7,8 

7,25 

8,5 

8,3 
7,8 

 

8,98

CONTINENTAL 
CONTILCE- 
CONTACT3 

 

9,5

9,3

8,6

8,6 
9,0

9,5 

9,2

9,3

9,5 

9,4

 8,25

8,2

8,8 

7,5 

8,6 

8,4 
8,3 

 

8,90

VIATTI  
HAKKAPELIITTA

 
 

6,75

6,8

7,2

6,1 
6,7

7.5 

7,6

8,5

9,2 

8,2

 7,75

7,7

7,2 

7,5 

8,2 

8,1 
7,7 

 

7,45

HANKOOK 
ICE ARCTIC 

   

8,75

8,6

9,3

6,5 
8,3

9,25 

9,1

8,6

9,4 

9,1

8,25

8,2

7,5 

7,25 

8,3 

7,4 
7,8 

 

8,38

GOODYEAR 
ULTRA GRIP 

   
 

7,25

7,6

8,0

8,9 
7,9

8,5 

8,4

9,0

9,5 

8,8

 8,25

8,2

9,0 

8,0 

8,6 

8,5 
8,4 

 

8,35

Körkänsla subjektiv  10%

Köregenskaper         10%           

Acceleration             10%

Inbromsning             10% 

Viktat delbetyg         40%        
 

Körkänsla subjektiv  7,5%

Köregenskaper         7,5%           

Acceleration             7,5%

Inbromsning             7,5% 
Viktat delbetyg         30%         
  

Körkänsla våt              5%

Köregenskaper våt     5%           

Inbromsning våt         5%

Körkänsla torr             5%

Inbromsning torr        5%

Ljudnivå                     5% 
Viktat delbetyg         30% 

 

Viktat totalbetyg 100%

IS                          

VÅT & TORR ASFALT 

SNÖ           

• Mycket dåligt 
grepp på is 
• Förlorar sid-
greppet snabbt 
utan förvarning 
• Lite bättre på 
snö men upp-
levs som både 
under- och 
överstyrda
 
 
• Bra grepp vid 
inbromsning 
på torr vägbana 
• Medelbra 
grepp i längled 
på våt vägbana 
• Svagt sido-
grepp på våt 
vägbana 

• Utmärkt 
grepp och ba-
lans på snö 
• Stabil kör-
känsla både på 
is och snö 
• Lugn bak-
vagn under alla 
förhållanden 

• Stabil och 
lugn på våt 
vägbana 
• Bra grepp vid 
inbromsning 
på våt vägbana 
• Endast med-
elbra i älgtest 
(undanmanö-
ver)

• Kortaste 
bromssträckan 
i testet på snö 
• Stabil och 
lättkörd på snö 
• Svagt grepp 
på is

 

 
• Kortaste 
bromssträckan 
i testet på torr 
asfalt 
• Liten under-
styrning och 
god balans på 
våt asfalt 
• Mest tystgå-
ende 

• Medelbra 
accelerations-
grepp på is 
• Svagt sido-
grepp: glider 
och överstyr lätt 
• Stabilt upp-
förande på snö 
med tendenser 
till överstyrning

 
• Kortaste 
bromssträckan 
i testet på våt 
asfalt 
• Liten under-
styrning och 
god balans på 
våt asfalt 
• Lugn att köra 
på våt vägbana, 
överstyr inte

• Bra grepp på 
snö 
• Stabilt och 
sökert uppfö-
rande på snö 
• Svagt grepp 
vid bromsning 
på is

 
 
• Dålig in-
bromsning på 
våt asfalt 
• Understyr 
på våt samt 
överstyr på torr 
asfalt 
• Högsta ljud-
nivån med de-
cibelmätare

• Bäst i test 
på is, utmärkt 
grepp med 250 
dubbar 
• Lysande 
bromsgrepp 
på snö 
• Lätt och sä-
kert att köra på 
is och snö

 
• Lång broms-
sträcka på våt 
vägbana 
• Svagt sido-
grepp på våt 
och torr asfalt 
• Sämts i 
älgtest, breda 
överstyrningar 
och långsam 
satbilisering

• Gott fram-
vagnsgrepp på 
is och snö 
• Lättkörda och 
stabila på is 
• Hög kärg-
lädje på snö 
men överstyr 
vid forcerad 
körning
 

• Säkra köreg-
enskaper på 
våt och torr 
asfalt 
• Mest stabila 
genom älgtest 
• Högljudda

• Dåligt grepp 
på is 
• Tappar 
snabbt greppet 
om man gasar 
eller styr lite 
för mycket 
• Upplevs både 
under- och över-
styrda på snö

• Svagt be-
teende vid 
inbromsning 
på våt och torr 
asfalt 
• Dåligt sido-
grepp på våt 
asfalt 
• Exakt styr-
ning

PÅ IS OCH SNÖ

PÅ VÅT OCH TORR ASFALT

1 23 4 56 78
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www.autoexperten.se

VI TROR PÅ 

STARKA
VARUMÄRKEN

Polisen har testat ett nytt sätt att 
arbeta med nykterhetskontroller. 
Huvudsyftet är att öka människors 
upplevda upptäcktsrisk. Känslan av 
risken för att bli stoppad är större hos 
den som själv har fått blåsa visar ut-
värderingen.   

UNDER 2018 GJORDE polisen 1,1 miljoner 
nykterhetskontroller i Sverige, uppger Po-
lisen. Polisregion Mitt har provat en ny me-
tod för att arbeta med nykterhetskontroller. 

Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, VTI, har utvärderat arbetet. På Tylö-
sandsseminariet berättade Polisen och VTI 
om försöket. 

Metoden som polisen har testat handlar 
om att öka den subjektiva upptäcktsrisken 
för rattfylleri (känslan av risken för att bli 
upptäckt av polisen för trafikbrott) i kombi-
nation med kommunikationsinsatser i olika 
typer av media. Nykterhetskontroller på 20 
minuter görs på olika tider och på olika 
platser. 

– Det handlar dels om att man vill göra 
en viss mängd kontroller, samt sprida ut 
dem i tid och på olika platser, så att polisen 
blir synlig på fler ställen. Sammantaget vill 
man öka den upplevda upptäcktsrisken hos 
allmänheten, förklarar Åsa Forsman, senior 
forskare vid VTI. 

FÖRSÖKET GENOMFÖRDES under perioden 
september 2018 till februari 2019. Lokalpo-
lisområden Enköping/Håbo, Norduppland, 
Västerås och Uppsala deltog. 

– Vi har känt att vi inom polisen har fått 
en ökad förståelse och motivation för tra-
fiksäkerhetsarbetet, säger Maida Klasson, 
projektledare hos Polisen. 

Inget av polisområdena kom upp i önskat 
antal kontroller per vecka. Men totalt sett 
gjorde polisen fler utandningsprov under 
försöksperioden än innan försöket inleddes. 

En del av arbetet med att öka den upp-
levda upptäcktsrisken, handlar om att nå ut 
till allmänheten med information om att 
polisen gör nykterhetskontroller. Polisen 
informerade om kontrollerna på polisens 

Polisen testar nytt arbetssätt 
för nykterhetskontroller

hemsida och Facebook-sida samt via mass-
media. 

VTI har utvärderat metoden genom att gö-
ra en enkätstudie och en webbpanel före och 
efter försöket. Huvudfrågan var: på en typisk 
resa hur sannolikt är det att du blir stoppad av 
polisen och får göra utandningsprov? 

– Totalt sett visar inte utvärderingen någ-
ra effekter på en ökat subjektiv upptäckts-
risk, berättar Åsa Forsman. 

– Vi kan se att den upplevda upptäcktsris-
ken är högre hos den som själv blivit stop-
pad i en kontroll eller som känner till någon 
som blivit stoppad. 

KÄNSLAN AV UPPTÄCKTSRISK är också högre 
hos den som ofta sett inlägg i sociala medier 
om poliskontroller. 

– Resultaten tyder på att principerna är 
bra, om polisen lyckas med det här, kommer 
man antagligen att lyckas höja upplevda 
upptäcktsrisken, säger Åsa Forsman. 

– Men polisen behöver göra förändringar 
när de utvecklar arbetsmetoden. 

VTI tror att polisen behöver göra fler 

kontroller och använda fler kommunika-
tionskanaler. 

Tidigare forskning visar att om man ökar 
antalet prov leder det till en högre subjek-
tiv upptäcktsrisk vilket i sin tur leder till en 
högre allmänpreventiv effekt.

”När polisen har kommit upp till rätt an-
tal nykterhetskontroller enligt plan bör en 
ny mätning av upptäcktsrisken göras”, skri-
ver polisen. 
Vad menas med rätt antal kontroller? 

– Man baserar metoden på forskning och 
erfarenheter från Australien. Där man har 
räknat fram en tumregel för hur lång tid 
polisen bör göra en trafikkontroll (20 mi-
nuter) och hur många trafikkontroller (alltså 
inte antal utandningsprov) polisen bör göra 
per vecka för att uppnå en ökad upplevd 
upptäcktsrisk, förklarar Åsa Forsman. 

– Första steget är att komma upp i rätt 
antal kontroller utifrån den australienska 
metoden. I nästa steg får den svenska polisen 
göra en ny utvärdering och sätta upp mål 
för antalet kontroller utifrån sina förutsätt-
ningar.  MARI HAGLUND

NYKTERHETSKONTROLL. Polisen har testat ett nytt arbetssätt för nykterhetskontroller. Metoden har som huvudsyfte att öka 
känslan av upptäcktsrisk för rattfylleri. FOTO: LARM-SÖDERHAMN/MOSTPHOTOS 

Maida Klasson är 
projektledare hos 
Polisen. 

Åsa Forsman är se-
nior forskare vid VTI. 

FOTO: VTI 

FOTO: POLISEN
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Så många äventyr,
så många berättelser.

Vi inspirerar till äventyr.
Vi designar våra fordon från hjärtat, för själen. Husbilar, husvagnar och vans designade för boende, utformade för att prestera. 
Vi har en innovativ anda och är besatta av kvalitet. Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse. Vår nya 
serie 2020 inkluderar prisbelönta modeller, bekväma moderna interiörer, exklusiva funktioner och ett brett urval av planlösningar. 
Inspirerande äventyr sedan 1965.

adria.se

Husbilar Husvagnar Vans

En ny utredning ska undersöka möj-
ligheten att låta polisen få använda 
sållningsprov för att upptäcka miss-
tänkta drograttfyllerister. Det är inte 
möjligt med dagens lagstiftning. 
MHF anser att utredningen är ett bra 
initiativ.  

REGERINGEN HAR tillsatt en utredning som 
ska se över hur kontrollerna av yrkestrafiken 
fungerar och lämna förslag på förbättringar. 
Utredningen ska även undersöka förutsätt-
ningarna för att införa trafiksäkerhetskon-
trollanter. En annan del av uppdraget är 
att titta på förutsättningarna för att införa 
sållningsprov för narkotika i trafiken. Utred-
ningen ska vara klar senast den 1 mars 2021.

– Utredaren ska undersöka möjligheten 
att ge ökade befogenheter till polis, tull och 
kustbevakning att göra screeningtester med 
hjälp av sållningsinstrument för droger i tra-
fiken, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksä-
kerhetschef för MHF. 

– För att göra det möjligt krävs ändringar 

i nuvarande lagstiftning och i myndigheter-
nas föreskrifter. 

MHF anser att det är ett bra initiativ. 
– Vi är positiva. Det här har MHF arbetat 

för i flera år, säger Lars Olov Sjöström.
– Nu har vi möjlighet att få effektivare 

drogkontroller i den svenska trafiken, på 
samma sätt som man redan har fått i Dan-
mark och i Norge. 

MHF HOPPAS PÅ ATT polisen ska få ytterli-
gare ett verktyg för att upptäcka och lagföra 
drogpåverkade förare. Och att det hinder 
som finns i lagstiftningen för att drogtesta 
med instrument tas bort. 

– Det skulle få stor betydelse om polisen 
får möjlighet att göra rutinmässiga drog-
tester i trafiken utan föregående misstanke, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Med nuvarande lagstiftning använder 
polisen en så kallad ögonundersökning, för 
att bygga upp en skälig misstanke om dro-
grattfylleri, innan föraren kan tas med för 
blodprov.  MARI HAGLUND

Möjlig öppning för slumpmässiga drogkontroller i trafiken

PUPILLOMETER. 
Idag måste 
polisen bygga 
upp en skälig 
misstanke med 
hjälp av en 
ögonundersök-
ning, innan en 
misstänkt dro-
grattfyllerist 
kan tas med 
för blodprov. 
Till sin hjälp 
har polisen en 
pupillometer. 

Ett nummer till alla verkstäder

0771–16 33 33 www.vianor.se

PÅ DÄCK, FÄLG, SERVICE 
OCH REPARATIONER!

10% RABATT

Välkommen in till oss på Vianor 
när det är dags att ta hand om 

din bil. Oavsett om det gäller nya 
vinterdäck, skifte, förvaring eller 
bilservice så löser vi det enkelt!

Dina medlemsförmåner baseras på ordinarie konsumentpris publicerade på  
vianor.se. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, avtal eller rabatter. Vid 

bokning av bil-/däckservice/reparationer avser rabatten endast arbetskostnaden, 
ej reservdelar. Förmåner gäller i butik vid uppvisande av MHF-medlemskort.

Få grepp om 
vintern med 
Vianor.
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Sensommarens stora bilmässa 
i Frankfurt bjöd på två stora 
steg i utvecklingen för alla som 
tror att bilen har en framtid. 
Det handlar om Volkswagens 
elbilsrevolution och Land Ro-
vers Defender-evolution. 

Skalbaggens ersättare blir 
eldriven och Defenderns 
ersättare får luftfjädring och 
individuell hjulupphängning. 
Frågan är vilket som är mest 
omvälvande.

VOLKSWAGEN ID. 3 är en kompakt el-
bil som lanseras i tre versioner med 
räckvidderna 33, 42 eller 55 kilome-
ter. Bilen har tillgång till snabbladd-
ning där den laddas för 29 mils kör-
ning med snabbladdare på 30 minuter. 
Nya ID. 3 kommer att säljas i Europa 
för 30 000 euro. I Sverige kommer 
bilen att säljas för under 350 000 kro-
nor i sitt enklaste utförande.

Samtidigt som VW nu rullar ut 
ID. 3 lanseras Porsches elbil Taycan. 
En prestandabil helt i linje med Por-
sches DNA som kan spåras tillbaka 
till i varje fall tidiga 911:or, eller var-
för inte 356:or. 

SÅ TILL LAND ROVERS nypremiär för 
Defendern. Här talades inte så myck-
et klimat och miljö, även om man 
lovade en laddhybrid i framtiden. 

Istället handlade det mer om hur 
mycket bilen testats och hur den 
definitivt är bättre än ur-Defender 
som slutade tillverkas för drygt tre 
år sedan.

Nya Defendern saknar exempelvis 
stela axlar, men den har fortfarande 
de ovala fönstren, något som hängt 
med sedan början och den häftigaste 
överraskningen av alla är nog att det 
återigen finns tre säten fram.

I ÖVRIGT BJÖD Frankfurt-mässan på 
vätgasbilar från både Hyundai och 
BMW, en billigare VW e-Up! samt 
en systermodell i form av Skoda Ci-
tigo. Från Volvo fanns Tesla-utmana-
ren Polestar 2.

Mercedes bjöd på en framtids-
studie av sin stora S-klass som elbil 
med logiska namnet EQS och slut-
ligen stack Audi ut med ett terräng-
bilskoncept.

AUDI KALLAR SIN terränggående elbil 
för Audi AI:TRAIL och den är ska-
pad som en del i Audis tanke att du 
hyr eller leasar en mer specialiserad 
bil för just resans ändamål. I kon-
ceptet ingår en bekväm långfärds-
bil, Audi AI:ME och en prestanda-
bil som heter Audi AI:RACE. Alla 
är eldrivna och med självkörande 
funktioner. 
 STEFAN NILSSON

LAMBORGHINI SIÁN

Det blev lite bekymmer att förmå Lamborghini, som i 
princip har V12:an som varumärke, att hoppa på elbils-
tåget. Resultatet är nya Sián som har både en V12.a på 
785 hk och en elmotor på 34 hk. Även den världspre-
miär i Frankfurt.

BMW M VISION NEXT

BMW:s svar på allt prat om självkörande bilar heter 
Vision M NEXT. Det är en laddhybrid, kanske nästa i8, 
som kan köras som en fyrhjulsdriven elbil eller som en 
bakhjulsdriven bil med hybriddrivlina. Sammanlagd ef-
fekt 600 hk med fokus på förare och körglädje.

HYUNDAIS VÄTGASLADDNING

Hyundai öppnar upp för nytt tankesätt när det gäller el-
bilsladdning med en tankstation som drivs med vätgas. 
I första hand är den tänkt att användas för Hyundais 
tävlingsbilar i den nya helektriska touring car-serien där 
Hyundai är med från start. Den kan också användas för 
att förstärka laddplatser när en topp förväntas.

Frankfurtsalongen – bilsalong med framtidstro

VOLKSWAGEN ID.3

Världspremiär: Med ID.3 presenterar 
Volkswagen sin första elbil byggd på den 
nya plattformen MEB.
Lång räckvidd: Skalbart batterisystem 
ger en räckvidd på upp till 550 km.

Kort laddningstid: Ladda in en räckvidd 
på cirka 290 km (WLTP) på 30 minuter 
med ett 100 kW-laddningsuttag.
En elbil för alla: Priset för grundversio-
nen av ID.3 kommer i Tyskland att kosta 
mindre än 30 000 euro. I Sverige kom-
mer det rekommenderade cirkapriset att 

FAKTA
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SKODA CITIGO

Även Skoda är med på Volkswagen- 
gruppens elbilståg och det med en pris-
värd elversion av minstingen Citigo.

AUDI A1:RACE

Audi tänker sig en framtid där man genom ett hyrsystem 
har tillgång till flera olika bilmodeller och kan teckna sig för 
den man behöver för en specifik resa eller körning. Tre av 
konceptbilarna visades i Frankfurt där AI:RACE visades som 
sportbilen, AI:Trail terrängbilen och AI:ME som långresebilen. 
Alla koncept är eldrivna liksom självkörande.

HONDA E 1

Honda E från förarplatsen. Hondas eldrivna Honda 
E visades upp i Frankfurt. Bilen är redan nu beställ-
ningsbar i Sverige och den kostar 370 200 kronor. 
Förarmiljön i den bulliga, fyrkantiga bilen är helt unik 
med flera skärmar i bredd. Leveranserna i Sverige 
börjar under nästa år.

Frankfurtsalongen – bilsalong med framtidstro

SLÄKTTRÄD. VW ID. 3 lanserad nu på bilmässan 
och det i skuggan av Volkswagen-gruppens el-
bilar som Porsche Taycan och Audi e-tron.

OMSTÖPT. Land Rover Defender 110 snyggt och prydligt 
på podiet i Frankfurt och med vatten runt omkring. Förar-
miljön kan få vilken sann Defender-puritan att gråta av 
besvikelse över att den analoga luftkonditioneringen är borta och att det finns 
displayer istället för vanliga analoga instrument och knappar.

starta på under 350 000 kronor.
Hållbar mobilitet: Batteri, distribu-
tionskedja, tillverkning mm. ID.3 är 
första modellen från Volkswagen som 
levereras koldioxidneutral.
Rent revolutionerande interiör: Open 
Space-konceptet gör att ID.3 kan bjuda 

på mer utrymme än någon annan bil i 
sitt segment.
Maximal säkerhet: En mängd assis-
tanssystem optimerar säkerheten och 
bekvämligheten.
Lansering: ID.3 marknadslanseras un-
der sommaren 2020.

PORSCHE TAYCAN

Porsches eldrivna Taycan har även den världspremiär i 
Frankfurt och detta i skuggan av Porsches everlasting 
911.

THE LOOK. En tysk billansering 
idag handlar väldigt mycket om 
design och här berättar Klaus 
Bischoff, som är designchef 
på Volkswagen, om tankarna 
bakom nya ID. 3.
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KAP VERDE

• Är en republik som 
består av 15 öar, va-
rav nio är bebodda.  
• Ögruppen ligger 
ca 50 mil utanför 
Senegal på Afrikas 
västkust.
• När portugiserna 
kom till Kap Verde 
1456 var ögruppen 
obebodd, men blev 
med tiden en mel-
lanstation för slav-
handeln.
• De flesta av invå-
narna är ättlingar till 
portugisiska kolonisa-
törer och afrikanska 
slavar.

FAKTA:Varför inte Kap Verde istället för 
Kanarieöarna! Lägg till drygt 
en timme på resan så är du strax 
framme på Sal. En karg, vindpinad 

vulkanisk ö, dit flera svenska charterbolag 
har resor. Hit söker man sig främst för 
strändernas skull. Sal kan ju skryta med 
mer än 350 soldagar på ett år, vilket känns 
som ett högst säkert kort för badsugna 
skandinaver.

HUVUDORTEN SANTA MARIA ser från håll 
mest ut som en nybyggarstad med stenhus 
utkastade på måfå i sanden. Men stadskär-
nan är charmig, med ett turkosblått hav 
och en åtta kilometer lång sandstrand som 
närmsta granne.

– Jo visst var det stränderna som lockade 
oss hit, säger Anna och Ole Fjellman från 
Göteborg, som överraskat sonen Per med 
Kap Verde som 30-årspresent. Vi ville från 

höstrusket till sol och värme på max sju 
timmar.

De sitter vid en av strandbarerna och 
svalkar sig med mangojuice efter ännu en 
dag i solen.

Per har kompisar som rest hit tidigare 
för att surfa med både bräda och segel, och 
kanske blir det ett par lektioner senare i 
veckan. Sal bjuder på surfing i toppklass, 
där säsongen från november till april lockar 
entusiaster från hela världen. Det är de 
kraftfulla passadvindarna som skapar de 
vilda vågorna.

STRANDBAREN LIGGER granne med piren 
där fiskarna levererar sin fångst, både mor-
gon och kväll. Ett skådespel med rikliga 
fångster av bland annat barracuda, svärdfisk, 
havsabborre och haj.

Turistströmmen till Kap Verde har ökat 
dramatiskt under de senaste 5–6 åren. Från 

200 000 år 2012 till långt över 600 000 
förra året. De flesta åker charter och ham-
nar här på Sal eller grannön Boavista. 

DET SPECIELLA MED Sal och Santa Maria 
är mångkulturen. Öborna har rötter i både 
Afrika, Europa och Karibien. Till Sal söker 
sig även många senegaleser, för att sälja trä-
sniderier och bruksföremål från hemlandet.

– Visst är Sal en häftig ö på många sätt, 
men passa på att besöka några andra öar 
också, i synnerhet om du har mer än en 
vecka på dig, säger Benoit Vilain, som ar-
rangerar utflykter och aktiviteter på Sal.

Sao Vicente och Santo Antao är två av 
dem, där Sao Vicentes huvudort Mindelo 
står för kulturen och musiken. Vandrings-
entusiasten söker sig till Santo Antaos 
bergsmassiv och frodiga grönska.

Jag träffar Benoit på Le Privé, som räk-
nas till en av öns bästa krogar. Bakom en 

Ett örike 
som inget 
annat
Kap Verde väntar. Öriket utanför Senegals 
kust har blivit ett allt populärare chartermål 
för svenskar. Här väntar milslånga sandsträn-
der, vulkaner och vild natur. Dessutom musik 
med vemod och en kryddstark matkultur.

ÖRIKE. Kap Verdes alla öar på husvägg i Palmeira.

VÅGAT. Mehdi Mansouri från Senegal lär nybörjare att surfa med segel.
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vitkalkad stenmur döljer sig en prunkande 
trädgård med fontän och enkla trämöbler.

För i Santa Maria finns ett rikt utbud 
av goda matställen. Flera serverar förstås 
nationalrätten cachupa. En gryta med majs, 
rotfrukter, bönor, lök och tomat som bas, 
kryddad med antingen kött, kyckling eller 
korv. Ibland fisk.

PÅ LE PRIVÉ SER franske Patrice Fillion till 
att gästerna trivs och här är det både finlir 
och rustikt som gäller.

– Jag kom hit på semester med min fru 
för 20 år sedan och blev kvar, just för kli-
matet och råvarorna, säger Patrice där han 
står vid grillen med hummer och tonfisk 
på gallret.

Han har just rökt färdigt en stor bar-
racuda och ska strax gratinera ett fång 
sjöborrar.

– Arroz de mariscos är en populär rätt på 

SURFGLÄDJE. Surfare från hela världen söker sig till Sao Vicente och Sal för vågornas 
skull.

FÄRGSTARKT. Marknaderna lockar 
med tyger från Senegal.



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 1 201634 MOTORFÖRAREN NUMMER 7 201934

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

menyn, med fisk samt olika slags musslor 
och snäckor, berättar han.

Strax intill ligger Morabeza, öns första 
turisthotell, som startades av ett belgiskt 
par i slutet av 1960-talet. En klassiker som 
andas både charm och lagom lyx. Mora-
beza betyder också värme, omtanke och 
gästfrihet på kreol.

TIDIGT NÄSTA MORGON är det dags för en 
ötur. Jag hyr en pickup som tål tuffa tag, 
och börjar med ett besök i den lilla staden 
Palmeira, där fiskarna just lagt till med sina 
färgglada båtar.

Färden vidare genom ökenlandskapet 
tar mig till havspoolerna i Buracona, öken-
hägringarna allra längst i norr och den 
väldiga vulkankratern i Pedra de Lume. 
Saltbassängerna i området är en attraktion i 
sig. Saltutvinningen var den enda egentliga 

inkomstkällan från 1800-talets början och 
långt in på 1900-talet.

Som tillfällig besökare är det läge att 
bada, för du flyter som en kork.

Här träffar jag ett gäng svenskar som är 
ute på tur med fyrhjulingar. Anders Eriksson 
från Stockholm är en av deltagarna i grup-
pen. Han är rejält dammig av all sand och 
berättar med förtjusning om förmiddagens 
färd över ändlösa sanddyner och klippor.

Ett äventyr för oss som gillar att köra i 
lite tuffare terräng, säger han med ett skratt.

Lunchen på restaurang Alto Sularino 
utanför huvudorten Espargos lagas av 
Marcelo Fonseca, där jag för första gången 
provar Cachupa.

– Jag marinerar kycklingen med vilda 
örter och olivolja, som gör den extra saftig, 
säger Marcelo där han står vid grillen i 
uteköket.

Och mot alla odds har han en trädgård 
i ökensanden bakom huset, med tomater, 
gurka, lök och sallad.

Jag följer Benoits tidigare tips och tar 
nästa förmiddag flyget till Sao Vicente och 
huvudorten Mindelo. Färden tar en halv-
timme, och visst är det en häftig känsla att 
se Kap Verdes övärld från ovan.

MINDELOS STADSKÄRNA minner om den 
svunna koloniala tidsepoken, med pas-
tellfärgade handelshus och stilfulla torg. I 
hamnen möts långseglarna, som har eller 
ska korsa Atlanten.

Här bor och verkar många musiker, för-
fattare och konstnärer

Den stadsbo som kanske gjort mest av-
tryck är Cesária Évora, känd för sin ”mor-
na”, den vemodiga musikstil som präglar 
musiken på Kap Verde. Och i Mindelo 

STRANDNÄRA. Sal är de milslånga strändernas ö. SAHARAKÄNSLA. Vandra över sanddynerna på Sao Vicente. TRADITION. Fiskarna vårdar ömt sina färgglada båtar, som här på ön Sao Vicente.

BILFÄRD. Passa på att hyra bil. Sao Vicente bjuder på fina vägar och vida vyer.

Calu Pinto älskar 
Norges natur.
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Kör biogas 
Ren drivkraft hela vägen

finner du levande musik på i stort sett varje 
bar och restaurang året runt.

– Det här är vår kulturhuvudstad, säger 
Calu Pinto, som jag möter på populära 
Café Mindelo.

– Som så många öbor gjort tidigare, har 
jag levt utomlands under många år. Det 
finns i dag fler Kap Verdianer boende i an-
dra delar av världen än här på öarna, säger 
Calu med ett leende.

Han arbetar för närvarande som kock 
utanför norska Bergen. Det var den vilda, 
norska naturen som lockade honom dit, 
och nu är Calu inne på sitt sjunde år i 
Norge.

Calu är på semester i sitt hemland under 
några veckor, för att träffa släkt och vänner.

– Och ta del av musiken förstås, säger 
han och tipsar om sina favoritställen i 
Mindelo.

Ett är Café Royal, där Cesária Évora ofta 
uppträdde. Det ligger ett stenkast från mu-
seet, som hyllar hennes gärning.

Att upptäcka Sao Vicente med hyrbil är 
ett måste. Klart mer dramatisk än Sal, med 
högre berg och mäktiga sanddyner.

Från det närmare 800 meter höga ber-
get Monte Verde kan man vid klart väder 
skåda Santo Antao och de betydligt mindre 
obebodda öarna Santa Luzia, Branco och 
Lazo.

DEN SÖMNIGA KUSTBYN Calhau på öns 
östra sida är ett perfekt lunchstopp. I något 
som mer liknar en vindpinad förråds-
byggnad ligger restaurang Hamburg, som 
serverar prisvärda skaldjursrätter och grillat 
kött på spett.

En av de mer dramatiska platserna är an-
nars byn Sao Pedro i väster. En vidsträckt 

strand med svart sand och en samling pit-
toreska hus vid foten av ett berg. Här har 
svenske Per Tamm öppnat Santo André - 
en bar och bistro i ett vitkalkat stenhus.

Han har tidigare arbetat med Sida-
projekt på Kap Verde och var till och med 
svensk konsul i Mindelo på 1980-talet.

– Men jag har alltid haft en dröm om att 
öppna en restaurang. En ytterst behaglig 
syssla för en pensionär som jag, förklarar 
Per.

Nu väntar övernattning på Mindelo 
Residencial, en stilfullt renoverad byggnad 
från kolonialtiden, och därefter en båtresa 
till Santo Antao.

Det tar en timme med färja till den grö-
naste av Kap Verdes öar. Kullerstensvägarna 
slingrar sig högt upp i bergen, och sägs vara 
en härlig utmaning för alla som gillar kur-
vor i mängd. CENNETH SPARBY 

TRADITION. Fiskarna vårdar ömt sina färgglada båtar, som här på ön Sao Vicente. MÅNGFALD. Mindelos fiskmarknad är ett skådespel tidigt om morg-
narna.

FISKETUR. På väg för att bärga dagens fångst.

BILFÄRD. Passa på att hyra bil. Sao Vicente bjuder på fina vägar och vida vyer.

Jean-Marie och 
Christine är lång-
seglare på väg mot 
Karibien.
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Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se

LITE MER OM:
RESA

• Det tar drygt sju timmar att flyga till Sal och 
Kap Verde från Stockholm. Ving, Apollo och 
TUI har charterflyg till både Sal och Boavista. 
En vecka med flyg och hotell från ca 6 000 
kr. Enbart flygstol från ca 3 500 kr t/r. Flyga 
inrikes med Binter är smidigt, men inte billigt. 
Räkna med en tusenlapp för en enkelresa till 
Sao Vicente eller Santiago.
VALUTA

• Här är det escudos som gäller. Växla på 
plats. Men det går också att betala med euro, 
som har fast växelkurs, där en euro är lika 
med 110 escudos.
PRISNIVÅ

• Turistöarna Sal och Boavista hör till de dyrare 
på Kap Verde. En middag med varmrätt, dess-
ert samt måltidsdryck kostar kring 200 kr på 
en medelgod restaurang. Räkna med drygt en 
tusenlapp för ett dubbelrum med frukost på 
medelklasshotell. Både boende och mat är bil-
ligare på Sao Vicente och Santo Antao.
HYRA BIL

• Hyr en jeep eller mini-suv som gör att du 
även kan välja de vildare vägarna. Kostar från 
400 kr/dygnet. Tänk på att kolla vad som gäller 
kring försäkring och självrisk.
SVENSK VÄNFÖRENING

• Amigos de Cabo Verde är en svensk vän-
skapsförening som värnar kontakt med ögrup-
pen. Kolla hemsidan: www.caboverde.se
BOKTIPS

• ”Kap Verde – Guds smulor i Atlanten” av 
Mait Håkansson (Carlssons förlag) ger en god 
inblick i historia, statsskick, natur och kultur.
MER INFO

www.cape-verde-islands-cabo-verde.com
www.gaiatourism.com
www.morabitur.com

36

VEMOD. Musik på Café Royal. En hyllning till Cesaria Évora. LUNCHSTOPP. På restaurang Hamburg är det pinfärsk fisk och skaldjur 
som gäller.

SMAKRIKT. Lunchen är serverad!

NATIONALRÄTT. En äkta cachupa mättar väl.LÄCKERT. Tonfisk Tataki – en favorit på Le Privé.

INDUSTRI. Kolla Sals väldiga saltbassänger nära Santa 
Maria.

BLOMPRAKT. Växterna frodas på 
Santo Antao.

FOTO: CENNETH SPARBY



Extra förmånlig 
ränta för dig 
En större utgift kan vara både väntad och oväntad. 
Oavsett vilket kan du som medlem i MHF låna upp till 
350 000 kronor till en rörlig ränta på 4,70* procent.

Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan

* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,70%. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några 
betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,70%, blir den 
effektiva räntan 4,80% för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen), 
utan uppläggningsavgift. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 405 kronor och din 
månadskostnad blir 1 873 kronor. Årsränta per 2019-09-16.

SEB Motorföraren nr1907_192x124.indd   1 2019-09-11   14:44

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Camping nära skärgård och klippor

Pensionat hotellstandard inkl. frukost

Vandrarhem tillgång till gemensamt kök

Konferens paket med matupplevelse

Äventyrsgolf i naturskön miljö  

  Tel: +46 (0)525-61211, E-post: info@grebbestadfjorden.com, hemsida: www. grebbestadfjorden.com 

Öppet året runt!
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Nissans modell Qashqai har hittat sina 
ägare, bland annat de som vill ha en be-
händig suv med högre insteg än en vanlig 
personbil. Den har aldrig utgett sig för att 
vara sportig och lejonparten som sålts har 
varit framhjulsdrivna, även om en fyrhjuls-
driven variant går att få. Den senaste upp-
dateringen innebär att Qashqai nu blivit mer 
självkörande tack vare systemet ProPilot, 
något vi testat.

NISSAN QASHQAI, nu i sin andra och därtill ansikts-
lyfta version, provkörde vi senast i slutet av 2017. 
Då saknades fortfarande Nissans delvis självkörande 
funktion ProPilot. Funktionen ska hjälpa förare 
med att bland annat hålla avstånd till framförvarande 
bil, samt hålla fordonet i rätt spår.

Redan här är det viktigt att poängtera att ProPi-
lot inte gör bilen självkörande. Det handlar snarare 

om att assistera föraren vid främst motorvägskör-
ning. Därför kan föraren exempelvis inte släppa rat-
ten – i alla fall inte mer än tio sekunder, innan en 
varningssignal ljuder.

ProPilot är enkel att komma åt, en knapp på rat-
ten med blå symbol. Används farthållaren, är det en-
kelt att justera avståndet till framförvarande bil i tre 
steg. Men det här med assisterad styrning?

Ja, det är en egen knapp, närmast väl gömd nere 
till vänster på instrumentpanelen. För full assistans 
behöver även den tryckas in. Efter några sekunder 
hittar Qashqai sitt spår, styr själv, samt håller avstån-
det till framförvarande fordon.

Det finns några tillkortakommanden. För det 
första klarar systemet inte av filbyten, utan där får 
föraren ta över styrningen helt och hållet. ProPilot 
är inte heller, i vårt tycke, fullt utvecklat vad gäller 
att hålla avståndet till framförvarande fordon.

Går det inte att köra om, hade en mänsklig reak-

tion varit att slå av på takten i god tid. ProPilot, 
även med max avstånd, har istället en förmåga att 
vilja slå till bromsarna, något som om inte annat 
innebär förlorad rörelseenergi.

För det tredje kan systemet visserligen läsa av 
hastighetsskyltar, men inte anpassa hastigheten ef-
ter dem med hjälp av farthållaren. När 110-vägen 
övergick till 90, lunkade bilen därmed utan vidare 
bekymmer i 110 km/h och tvärtom.

DEN SJÄLVSTYRANDE FUNKTIONEN är främst avsedd 
för motorvägskörning. Vi prövar naturligtvis även 
på både 70- och 90-vägar och det fungerar. Men 
inte fullt ut. Följa kurvor, även svaga sådan, är nå-
got systemet inte riktigt klarar av, med lite märkliga 
styrkorrigeringar som resultat.

Även vid motorvägskörning har ProPilot pro-
blem att hålla en rak kurs, ungefär som att systemet 
har svårt att läsa vägen på längre avstånd. I de sämsta 

Mer teknik i nya Nissan Qashqai
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NISSAN QASHQAI 

160 DCT

Pris: Från 233 900 kr 
(N-Connecta).
Testbilens pris: 333 
400 kr (Tekna+).
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 332 cm3.
Effekt: 160 hk/117 kW 
vid 5 500 varv/min.
Vridmo-

ment: 
270 Nm 
vid 1 600–
3 500 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
198 km/h, 0–100 
km/h: 9,9  s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
439,4/180,6/159/
264,6 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 315–1 445/365–
495/1 500 kg.
Garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skadegaranti 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år. Assistans 3 år.
Testförbrukning:  
6,2 l/100 km. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
7,2 l/100 km enl. 
NEDC.
CO2-utsläpp: 162/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Går att köra 
snålt

Körassistans 
behöver fin-
slipning vad 
gäller ratt- 

             och styr-
             rörelser

KORTFAKTA

FOTO: MIKAEL LINDBERG

fallen fick vi koppla ur systemet, om inte annat för 
att den något vingliga färden förmodligen hade dra-
git till sig medtrafikanternas uppmärksamhet.

Summa summarum är ProPilot ett steg på vä-
gen mot assisterad körning, kanske till och med 
en hjälp för vissa chaufförer på långresa. Men att 
den på något sätt arbetar bättre än en åtminstone 
medelmåttig chaufför är en överdrift. Då är övriga 
säkerhetssystem tillräckliga, som autobroms och fil-
hållningsassistent.

För övrigt märks det att Qashqai börjar få några 
år på nacken. Inredning, plaster, instrumentering 
och infotainment börjar se lite daterad ut, särskilt 
vid jämförelse med konkurrenterna i klassen.

Sittkomforten i testbilen är helt okej, men då sit-
ter vi en Tekna+, vilket innebär fullvägs eljustering 
av sätet. Även bak är sittkomforten helt okej för två 
passagerare, men vi saknar uppvärmning av i alla fall 
ytterplatserna.

Sikten framåt får godkänt, men sikten snett bakåt 
är det sämre med. Bakåt är siktfältet genom inner-
spegeln väl liten för att kännas okej. Stora sidospeg-
lar uppväger en del, men inte tillräckligt. 

BENSINMOTORN PÅ DRYGT 1,3 liter och 160 häst-
krafter går tyst, men framförallt snålt. Det är inga 
större problem att klå den deklarerade WLTP-för-
brukningen om 7,2 l/100 km vid blandad körning.

Växellådan är dubbelkopplingslåda med sju steg 
– Nissans första i Qashqai. Den växlar distinkt som 
en automat och är en klar förbättring jämfört med 
tidigare.

En ansiktslyftning inför 2018 räcker inte riktigt 
till för att kunna konkurrera mot dagens bilar i det 
heta suv-segmentet. Det är synd, för Qashqai är 
ingen dålig bil, den börjar bara kännas lite gammal 
– även om den är ny.

MIKAEL LINDBERG

TUFFA KONKURRENTER. Nissan Qashqai ligger på en sjundeplats bland 
årets nyregistreringar. Segmentet med suvar är ett getingbo och än 
finns ingen laddhybrid av modellen. Men det är på gång.

BRA VÄXELLÅDA. D-formad ratt ger lättare in- och ursteg. Komforten är 
helt okej med sköna stolar. Växellådan med sju steg fungerar riktigt bra 
ihop med motorn.

VÄL UNDANGÖMD. Knappen till 
assisterad styrning sitter nere till 
vänster på panelen. Vi upplever 
att det finns en hel del finslipning 
kvar av funktionen.

KOLL PÅ KÖRNINGEN. Tack vare Eco-
funktionen, får föraren även be-
tyg efter avslutad körning i form 
av stjärnor – ett perfekt sätt att 
tävla mot sig själv i snålkörning.

LASTBAR. Formpressad hatt-
hylla istället för rullgardin 
är lite snålt. Sätet fälls 40/60 
och då ryms nära 1 600 liter 
bagage. Låg lasttröskel gör 
det lätt att lasta in kassar från 
kundvagnen.



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
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Två stora danskar stod som segrare 
i klassen ”Best in show”, där danske 
Lars Hansen vann med sin Great 
Dane-trailer inredd till en saloon som 
ditförd direkt från vilda västern. Den 
skånska lastbilsfesten firade tioårs-
jubileum och naturligtvis var MHF 
med under ledning av eldsjälen Aksel 
Kops Eriksen. En Aksel som är mer 
än nöjd med årets upplaga av träffen.

EN LASTBILSTRÄFF ÄR egentligen en stor fest 
för alla lastbilsintresserade, men också en 
tävling där en jury bedömer de olika last-
bilarnas utseende. Lastbilarna tävlar i olika 
klasser men det finns oftast rubriker som 
”Best in show” eller ”Peoples choise”. 

Vid just den tionde upplagan av Skåne 
Truckshow var det en dansk som tog hem 
den åtråvärda titeln ”Best in show” och det 
med en amerikansk lastbil, en Kenworth 
W900B från 1987, med en amerikansk trai-
ler med det danskklingande namnet Great 
Dane, från 1971. Grand Danoise med andra 
ord och mycket riktigt är den resliga jycken 
med på bild på stänkskydden. 

Vi bjuds in i trailern och möts av en full-
ständigt komplett amerikansk saloon. Allt 
finns här från tunnorna att sitta på till af-
fischerna med efterlysta gangsters och re-
volvermän. Musiken kommer från tunnor, 
ombyggda till högtalare i trailern. Hela 
ekipaget är helrenoverat från jättegrillen i 
fronten till sista axeln på trailern.
Varför bygger man en saloon i en trailer?

– Saloonen var mötesplatsen, restaurang-
en, fiket, horhuset och puben i vilda västern 
och vissa delar av det där tilltalar folk även 
idag, svarar Lars Hansen och ler.

BREDVID HANSENS BIL står en klarröd Scania 
LS141 från 1978, även den från Danmark. 
Det är Michael Nielsens veteranekipage 
som vann veteranklassen förra året. I år fick 
han se sig slagen av Roland Palm från K. E. 
Palms åkeri i Trelleborg. Även han med en 
Scania 141.

Lite längre ner i raden av lastbilar står en 
holländsk bil. Det är Jelle Schouwstra som 
rullat in med sin DAF 460 XF.

– Jag älskar den här träffen, säger Jelle 
som egentligen tagit en paus på väg hem 

Folkfest för lastbilsälskare
LOCKADE MÅNGA. Solen sken på mässbesökare och utställare under både fredagen och lördagen. Skåne Truckshow har även företag som ställer ut och visar sina produkter.

WESTERN STYLE. Lars Hansen kör normalt sett slamsugarbil i Dan-
mark, men när det drog ihop sig till Skåne Truckshow tog han sin 
Kenworth med tillkopplad Great Dane trailer inredd till en vilda 
västerninspirerad saloon med mäktig musikanläggning.

FOTO: ARTEMIS LINDSEY
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från Stockholm efter att ha levererat blom-
mor från Holland. Stort plus för den öppna 
stämningen och det härliga kamratskapet 
med alla chaufförer. 

EN SOM ÄR MINST LIKA glad för Skåne 
Truckshow är MHF:s eldsjäl Aksel Kops 
Eriksen.

– För min del är det fjärde gången jag är 
här och visar upp vår verksamhet, berättar 
han. Vi är sju personer från MHF:s lokalav-
delningar som berättar om vår verksamhet 
och talar om trafiksäkerhet. Det viktiga är 
att vara här, träffa folk och bygga upp kon-
takter samt naturligtvis att värva nya med-
lemmar. I år har vi värvat 51 medlemmar 
plus 27 MHF-ungdomar, säger Aksel.

Aksel berättar att han och hans vänner 
från MHF har med sig bordet ”Uppvak-
nandet”, vältebilen samt krocksläden för att 
både visa hur alkoholen påverkar, hur länge 
den påverkar och vad man utsätts för redan 
vid en mindre olycka.

– Jag tänkte på hur jag som gammal last-
bilschaufför skulle kunna sprida vårt bud-
skap och kom på idén att testa på Vallåkra-
träffen och Skåne Truckshow. Mottagandet 
har varit fantastiskt och vi får stöd av andra 
utställare som Volvo lastvagnar och Tegel-
bruksgymnasiet, som är ett fordonsgymna-
sium i Klippan.

SÅ AVSLUTAR VI genom att fråga Christina 
Roupé från arrangörsgruppen om de är 
nöjda med årets Truckshow.

– Självklart, kan man inte vara annat än 
nöjd, ler hon. Vi firar tioårsjubileum, vädret 
är toppen och vi fortsätter att växa. I år hade 
vi 8 000 besökare och 900 lastbilar här. 720 
av dem tävlade.

Hon berättar att de flesta i arrangörsgrup-
pen har varit med sedan starten och att alla 
brinner för lastbilarna och den här träffen.

STEFAN NILSSON

”I år har vi 
värvat 51 
medlemmar 
plus 27 ung-
domar.”

Aksel Kops Eriksen, 
en av MHF:arna  

på plats på 
Skåne Truckshow

STARTORD. Skåne Truckshow arrangeras av en ideell förening och i år firar man tioårsjubileum, De flesta i arrangörsgrup-
pen har varit med sedan starten. I år var det (fr v) Ted Johanssson, Håkan och Christina Roupé, Johan Areskog, Dennis 
Nilsson, Adam Hallenborg och Zacharias Wingren.

ELDSJÄL. Aksel Kops Eriksen har varit ambas-
sadör för MHF på Skåne Truckshow de senaste 
fyra åren. I år hade han hjälp av sex MHF:are 
och de pratade alkohol i trafiken samt lät 
besökarna testa hur det känns att volta med 
vältebilen.

”UPPVAKNANDET”. En viktig del i MHF-gruppens 
arbete på plats i Skåne var att upplysa om al-
koholens skadliga verkningar och hur mycket 
alkohol som olika drycker ger. 

GEMENSKAP. Jelle Shouwstra kör normalt sett 
blommor mellan Sverige och Holland, men 
han älskar också svenska lastbilsträffar. Här 
med Christina Roupé, en av arrangörerna.

FINPUTSNING. Ska det bli fint gäller det att 
jobba med detaljerna också. Lars Hansen vann 
kultklassen med sin Kenworth så nog var det 
värt allt slit inför utställningen.

HEMTREVNAD. Michael Nielsen har haft sin veteranbil i fem år och re-
noverat den från grunden. Trailern är inredd som ett bekvämt boende 
och väl inbjuden bjuds man på fantastiska bilder från det noggranna 
renoveringsarbetet.

En glittrande lastbilsfest blev det när utställaren 
Ledson tillsammans med alla utställda bilar fixa-
de den stora ljusshowen vid 21-tiden på kvällen.

FOTO: STEFAN NILSSON

FOTO: DJI



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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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-
föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 
före 11/11. Märk kuvertet ”Krysset 7/19”. Du kan även 
e-posta på: motorforaren@mhf.se
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Motorföraren i backspegeln
Mars 2010. Jag minns det inte riktigt 
som igår, men där i dagarna drab-
bades södra delarna av Sverige av 
kraftigt snöfall, något som slog ut 
det mesta av trafiken. Det hjälpte 
mig föga att sitta i en stor terrängbil 
med inkopplad fyrhjulsdrivning när 
stockholmstrafiken kört fast i snön.

I mars rånas också en värde-
transport vid Casino Cosmopol i 
Stockholm. En väska med pengar 
hittades några dagar senare och 
slutligen greps tre personer.

Anna Bergendahl tog hem Me-
lodifestivalen med låten ”This is 
my life” den 13 mars och i USA går 

Barack Obamas omdebatterade 
sjukvårdsreform igenom.

Eyjafjallajökull på Island får 
ett stort utbrott, något som stop-
par flygtrafiken i ett antal länder i 
nordvästra Europa. I samma veva 
återupptas också Saabs bilpro-
duktion efter två månaders up-
pehåll i Stallbacka. Det är något av 
dödsryckningar, nu när det anrika 
bilfabrikatet bara har något år kvar 
innan konkursen är ett faktum.

I mars kommer Motorföraren ut 
och tidningen är nu inne på sin 83:e 
årgång.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Omslaget bär det förra 
typsnittet, något som 
många upplevde som 
svårläst. Det var i och 
med 90-årsjubileet som 
Motorföraren fick sitt 
nuvarande utseende. Bil-
den har Karl-Oskar Bju-
renstedt tagit, och det 
är på Miriam Johansson 
som genomgår den nya 
riskutbildningen på Gil-
lingebanan i Vallentuna.

När en 23-årig rattfyllerist körde på Theresé Ek-
lunds mamma, som blir svårt hjärnskadad, är det 
lätt att förstå känslorna. Men dottern tog kon-
takt med Vägverket och erbjöd sig att föreläsa om 
sina erfarenheter som anhörig. Vid den här tiden 
har hon genomfört ett femtontal föreläsningar i 
Don’t drinke and drive-kampanjer på bland an-
nat skolor. Det blev en del i hennes sorgearbete.

Det var 2006 som vi kunde se Disneys 
datoranimerade film Cars (eller Bilar 
på svenska). Än idag är den sevärd reg-
niga höstkvällar med karaktärer som 
Sally Carrera (Porsche 911 Carrera), 
Bärgaren (Chevrolet bärgningsbil) och 
Doc Hudson (Hudson Hornet -51). 
Uppföljaren Bilar 2 kom sommaren 
2011, men en liten notis i tidningen 
syntes redan nu. 

Ser mer än du tror
Då, 2010, var de tre vanligaste felen vi gör i trafiken för hög 
hastighet, stannar inte för fotgängare, samt glömmer bilbältet. 
Det berättar Hans Nilsson, trafikpolis sedan 27 år. 

Idag, förutom att vanligaste brottet fortfarande är att köra för 
fort, finns även rattfylleri, olovlig körning, bilen placerad i fel 
körfält, för korta avstånd, slarv med stopplikt, samt slalomkör-
ning mellan körfälten i tio-i-topp-listan.

NUMMER 7 2019

På Dialog-sidan, alltså Motorförarens 
insändarsida, frågar sig Per Genberg 
varför Transportstyrelsen tar ut en på-
ställningsavgift om 50 kronor när bilen 
ställs på. Detta eftersom något skatte-
märke inte längre skickas ut och kos-
tanden därmed borde vara minimal.

Redan i nästa utgåva får vi svar 
från Transportstyrelsen. Anledningen 
är kostnader för utskrifter, utskick av 
nya registreringsbevis och uppdate-
ringar i databaser till de 2,5 miljoner 
på- och avställningar som görs varje 
år. Det kostar Transportstyrelsen om-
kring 30–35 miljoner kronor om året, 
en kostnad som ska fördelas på de som 
utnyttjar systemet.

Sedan den 1 januari 2015 är avgiften 
slopad, så Motorföraren ger Per Gen-
berg en poäng för sin insändare – så 
här i efterhand. 

(Nu heter det vägtrafikregisteravgift 
och kostar 65 kr/år för personbilar).

Onödiga kostnader

Hämnd- och 
hatkänslor

Filmtajm
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KÖPES
KNAPPDRAGSPEL köpes 
av pensionär i Uppsala. 
Tel: 070-656 78 31. 

ALUMINIUMTRÄRATT, 
gärna Saab önskas köpa. 
Tel: 033-24 16 20. 

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 11 november. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är 

vinsten. Lycka till! 

 Ingemar Östlund,

Bergsjö

Ursula Sihver,

Sundsvall

Ingemar Sjörs,

Bromma

Leif Rundblad,

Hägersten

Eivor H. Nordqvist,

Korskrogen

VINNARE KRYSSET NR 6
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1C. Trafikförordningen 3 kap 39 §: ”Där 
sikten är skymd vid ett backkrön eller 
i en kurva får omkörning ske endast 
om körbanan i färdriktningen har minst 
två körfält i vilka mötande trafik inte 
får förekomma eller i andra fall där om-
körningen kan ske utan att ett körfält 
avsett för fordon i mötande färdriktning 
behöver tas i anspråk. Tvåhjuliga fordon 
utan sidvagn får dock köras om.”

2A. Trafikförordningen 3 kap 40 §: ”For-
don eller spårvagnar får inte köras om 

strax före eller på ett obevakat över-
gångsställe, en obevakad cykelpassage 
eller en cykelöverfart.”

3C. Trafikförordningen 3 kap 7 §: ”På 
en väg där den högsta tillåtna hastighe-
ten är 70 kilometer i timmen eller lägre 
och körbanan har minst två körfält för 
trafik i samma riktning som anges med 
vägmarkering, får förare använda det 
körfält som är lämpligast med hänsyn 
till den fortsatta färden.”

MHF Höga Kusten på Motorveckan
MHF Höga Kusten medverkade under 
Höga Kusten Motorvecka. Det var hel-
gen 3–4 augusti på Kramfors–Sollefteå 
flygplats. Höga Kusten Motorvecka är 
ett samarbete mellan Kramfors kom-
mun och några av de motorföreningar 
som finns i Höga Kusten.

MHF:arna hade med sig vältebilen, 
som många besökare ville åka. Ett flertal 
besökare provade promilleglasögonen 
och försökte sedan kasta bollar i en korg. 

Det var ganska stort intresse för det pe-
dagogiska bordet, som visar hur mycket 
sprit det är i olika alkoholhaltiga drycker. 
Besökarna informerades om MHF och 
totalt delades det ut 173 kassar med 
MHF-material, lokala kartor och frukt.

Det fanns många utställare på plats 
och ett flertal kringaktiviteter under 
Höga Kusten Motorvecka. Ett lyckat ar-
rangemang med några tusen besökare.

PER-OLOV TÖRNKVIST

FOTO: PER-OLOV TÖRNKVIST
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