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Gummit som 
kan göra 
hela skillnaden  
Årets sommardäcktest foku-
serar på de populära suvarna, 
bilar som är extra känsliga för 
vad de har på fälgarna.  
 FOTO: NIKLAS CARLE
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Även vi drabbades 
av rattfylleriet
SÖNDAGEN DEN 23 FEBRUARI hade jag förmånen att 
besöka Unnaryd för MHF-avdelningen Södra Västbo.

Resan dit började med tunnelbana från Hässelby 
gård till T-centralen. Sedan tåg från Stockholm till Näs-
sjö. Krösatåg från Nässjö till Smålandsstenar. 

Där hämtade Tore mig och vi åkte bil mot Unnaryd. 
Vi hade årsmöte, åt risgrynsgröt, drack kaffe med mo-
rotskaka. Efter tre timmar fick jag återigen skjuts till 
Smålandsstenar för att ta tåget hemåt.

Men vi kom faktiskt aldrig fram. På Nissastigen, med 
åtta kilometer kvar, tog det tvärstopp. Några hundra 
meter längre fram skymtade blåljus och vägen var av-
spärrad.

MEN TORE VISSTE PÅ RÅD. Har man varit MHF:are i 
60 år och bland annat varit både trafiklärare och buss-
chaufför, då kan man vägarna. Vi vände och tog en an-
nan väg istället. Men si där …  Ån Nissan hade sväm-
mat över och även den vägen var avstängd.

Medan klockan började närma sig tågets avgång, 
spekulerade vi vad som hänt. ”Det här går ju inte, jag 
får nog köra dig till nästa station, det är Landeryd, en 
mil bort”. 

Sagt och gjort. Till slut kom jag iväg på tåget mot 
Halmstad för att ta mig till Helsingborg och nattåget 

för vidare färd mot huvudstaden.
Dagen efter ringde Tore och berättade orsaken till 

det första tvärstoppet. En rattfull långtradarchaufför 
hade missat att vägen svängde svagt och kört av vägen. 
Därför var vägen avstängd i nästan fem timmar. 

Många fick stå still och vänta vid olycksplatsen, inte 
minst chaufförens kollegor. Kollegor som avstod alko-
hol dagen de skulle köra, och givetvis dagen innan.

Och vem vet. Kanske var det någon sjuksköterska 
som skulle iväg och jobba, eller en rörmokare som 
skulle hjälpa någon med översvämningen – men inte 
kom fram i tid. 

Jag undrar också vart brandbilen var på väg, den som 
körde upp bakom oss men fick vända. Brann det nå-
gonstans eller var det ”bara” en översvämmad villa som 
behövde tömmas på Nissans översvämmade vatten?

Ja, och det här var bara en av de minst 12 000 ratt-
fyllerikörningar som inträffade just den 23 februari i år.

MEN – DET ÄR INTE LÄGE ATT GE UPP. Det är snarare läge 
att höja röster och flaggor än högre. MHF:s betydelse 
för att vi ska ha en säker trafikmiljö har inte på något 
sätt minskat. Behovet är snarare större då inte ens de 
statliga myndigheterna alltid gör sitt yttersta. 

Allt enligt min ringa mening.

”Många 
fick stå still 
och vänta 
vid olycks-
platsen, inte 
minst chauf-
förens kolle-
gor. Kollegor 
som avstod 
alkohol da-
gen de skulle 
köra, och gi-
vetvis dagen 
innan.”
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SOM JAG NÄMNDE i min förra krönika, for 
vi från ett bart Stockholm dit snön fanns. 
Resan var minutiöst planerad med avfärd 
redan 03.00 på morgonen. Det handlade 
om dubbla ekipage med bil och släp. Snö-
skotrar på flaken och varsin snövessla på 
släpvagnarna.

Både jag och vännen Isak har fortfarande 
våra ”lastbilsgener” kvar. Det kändes där-
med naturligt att följa yrkestrafikreglerna 
med 4,5 timmar körning, 45 min rast och 
därefter ytterligare 4,5 timmar bakom rat-
ten. Självklart väl utvilade innan vi åkte 
iväg.

Nästan lika självklart glömde jag det vik-
tigaste kvar i garaget, min hjälm. Tack vare 
Kennet Jönsson på den lokala skoterser-
vicen, löste det sig. Jag bad att få hyra en 
hjälm, men när han fick höra att min vete-
ranskoter var en Yamaha Exciter 440 med 
40 år på nacken, ja då var det inte tal om 
några pengar – tack, Kennet!

JAG ÄR OCKSÅ DEN FÖRSTE att erkänna att 
det pirrade en aning i kroppen när den helt 
nyrenoverade, men oprövade veteransko-
tern, grenslades för första snöturen.

Några timmar senare pirrade det fortfa-
rande, men nu i händer och fingrar – fast 
av en helt annan anledning. Prova själv att 
plocka ner en förgasare i minus 15 grader, 
bara för att ett munstycke inte fungerar som 
det ska.

Efter den lilla fadäsen gick den gamla 
maskinen som tänkt under hela äventyret 
och som högst körde vi 1 043 meter över 
havet. Pigg är den också. Visst, fortare än 
70 km/h får man inte köra, men på en fin, 
snötäckt sjöis nåddes precis tresiffrigt på 
mätaren. 

Och det räckte gott att bara prova en 
gång, jag lovar. Snarare 50–60 är fullt till-
räcklig hastighet vad gäller öppen hjälm, 
veteranmaskin och minusgrader.

Och snövesslan. Den röda, VW-motori-
serade veteranmaskinen skötte sig exempla-
riskt – varm, någorlunda bekväm och går 
inte fortare än knappt 40.

På det hela taget blev de fyra dagarna 
med snö precis som vi hade tänkt oss. Tan-
ken på äventyret lättar också upp och gör 
vardagen enklare, särskilt i dessa tider.

Må väl och ta hand om er.

När förväntan slår in

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Visst, for-
tare än 70 
km/h får 
man inte 
köra, men på 
en fin, snö-
täckt sjöis 
nåddes pre-
cis tresiffrigt 
på mätaren.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Jag var för en tid sedan ute och körde och 
stannade utanför E6:an på

Hallandsåsen. Där på plats, noterade jag 
en lastbil med trailer som tvunget skulle 
köra om en annan lastbil med släp.

Han försökte i cirka 1 000 meter innan 
han fick ge sig och gå in och lägga sig bak-
om lastbilen med släp. Det här hände i en 
brant uppförsbacke.

Är det inte lämpligare att göra sådana 
saker på plan mark?

Det kanske är just sådana här dumheter 
som är orsaken till en del olyckor, eller vad 
tycker ni?

Det sägs att lastbilschaufförerna är vä-
gens riddare. Men jag undrar om de fort-
farande är det när de har orsakat en olycka 
på grund av att de ska komma först fram 
till vilket pris som helst. 

 MAGNUS ABRAHAMSSON,

 Region Skåne MHF

Olämpliga omkörningar 
mitt framför ögonen

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

Läste din krönika (Mikael Lindbergs i 
Motorföraren  1/2020) och tänkte nu 
måste jag svara, man måste få ur sig vissa 
saker …

Håller helt med dig både om avstånden 
och omkörningar och vill lägga till några 
saker. Det hör idag till undantagen att mi-
na medtrafikanter håller avstånd och gör 
rätt omkörningar.

Bor på Orust men kör både på ön och 
nedåt Göteborg och uppåt Uddevalla. Har 
kört bil sedan 1967 utan anmärkning (årlig 
körsträcka 2000–2500 mil).

Här på Orust kan man möta bilister i 
kurva på min sida av vägen.

Jag har nyligen varit med om bilist som 
körde om mig på min ”märkta” körbana 
och slank in före mig precis som du skri-
ver – för tidigt (det var faktiskt krockläge 
om jag inte varit med). 

Något annat, som jag bland annat fram-

fört till Transportstyrelsen utan gehör, 
är vår vägskyltning. Flera av dem skapar 
nämligen onödiga filbyten.

Jag har ett exempel på E20 mot Gö-
teborg. När du kör raksträckan mot city, 
hänger en stor rektangulär tavla med E45 
på tavlans högra del. När du sedan när-
mar dig den nödvändiga avfarten, ligger 
avfarten E45 till vänster. Anser detta vara 
ett logistiskt fel.

Överhuvudtaget innehåller oftast dessa 
tavlor en massa långa pilar som är riktade 
uppåt och tar bort utrymme på tavlan för 
den text som behövs. Dessutom är ofta pi-
larna inte i centrum av den körbana man 
ska ligga på.

Jag menar att pilarna ska riktas ned 
mot mitten av den fil du ska ligga i för att 
komma rätt. Det räcker då med en kort pil 
placerad i tavlans nederkant.

  CONNY HELIN

Farliga omkörningar och märkliga skyltar
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ÅRETS NYHET I  POLAR-SERIEN 

POLAR BLASTER
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OBETALDA VÄG- 

TRAFIKAVGIFTER ÖVERLÄMNAS 

TILL KRONOFOGDEN

Fordonsägare som struntat i 
att betala vägtrafikregisterav-
giften kostade 2018 Transport-
styrelsen över 30 miljoner 
kronor i uteblivna intäkter. Nu 
förändras Transportstyrelsens 
hantering och de påminnelser 
om obetalda avgifter som 
skickas ut i fortsättningen, 
kommer att lämnas till Krono-
fogden för indrivning.

Vägtrafikregisteravgiften 
är en årlig avgift på 65 kronor 
som i normalfallet tas ut i 
samband med fordonsskat-
ten. Men mer än 2,3 miljoner 
fordon är skattebefriade eller 
avställda och får ingen årlig 
fordonsskatt. 

I de fallen skickar Trans-
portstyrelsen i stället en årlig 
avi på bara själva vägtrafik-
registeravgiften. Avin med 
avgiften skickas ut en viss 
månad till fordonsägaren. Om 
den inte blir betald påförs en 
påminnelseavgift på 50 kr 
och en påminnelse skickas ut 
under nästkommande månad. 
Förblir avin fortfarande obe-
tald har dock inget mer skett, 
förrän nu. 

TRAFIKSKOLOR I HUDIKSVALL 

DROGTESTAR ELEVER

På trafikskolan Trafikhuset i 
Hudiksvall får eleverna blåsa 
i ett alkolås innan sin körlek-
tion. Sedan två år tillbaka gör 
trafikskolan också stickprov 
för narkotika bland sina 
elever, genom salivtest. Fem 
fall har upptäckts, där provet 
indikerade drogpåverkan. Det 
rapporterar tidningen Mitt i 
trafiken. 

Nu ska även Hudiksvalls 
trafikskola, som finns i 
samma kommun, börja göra 
slumpmässiga drogtester 
av sina elever. Det skriver 
Aftonbladet. Förhoppningen 
hos båda trafikskolorna är att 
upptäcka och stoppa drogratt-
fylleri. 

1. Hur långt kommer du på tre sekunder och 
följer den så kallade ”tresekundersregeln” 
om du kör 110 km/h på motorvägen?
A. Drygt 47 meter.
B. Cirka 70 meter.
C. Knappt 92 meter.

2. Hur långt kommer du på en sekund, din 
ungefärliga reaktionstid, om du kör 40 km/h, 
som det är i de flesta städer och tätorter 
idag?
A. Cirka 6 meter.
B. Drygt 11 meter.
C. Knappt 16 meter.

3. Hur mycket får du böta om polisen anser 
att du kör för nära framförvarande fordon?
A. 2 000 kronor.
B. 1 500 kronor.
C. 1 200 kronor.

(Rätt svar på sidan 47)

Bil- och trafikfrågor

Hur stort avstånd bör du hålla på motor-
vägen?
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Det är inte möjligt att tillåta trafikanter 
att köra mot färdriktningen på gator 
som är enkelriktade. Stockholms kom-
mun har därför inte rätt att tillåta cyk-
lande i båda riktningar på enkelriktade 
gator. Det slår Transportstyrelsen fast i 
ett överklagandebeslut. 

– Vår bedömning är 
att Stockholms kom-
mun inte haft stöd 
för sina beslutade 
trafikregler, säger 
Lars Hammar, 
utredare på Trans-
portstyrelsen.

Transportstyrel-
sens beslut betyder 
att Stockholms kom-
mun ska upphäva de 
lokala trafikföreskrifter som 
cykelreglerna berör. Totalt handlar 
det om 357 föreskrifter.

Fordon som färdas på en enkelrik-
tad gata ska vid vänstersväng, ligga 
så långt till vänster på körbanan som 

möjligt. Det är samma del av körbanan 
där även cyklisten ska färdas i motsatt 
riktning, om det vore tillåtet med kom-
munens regler.

Bakgrunden till Transportstyrelsens 
beslut är att Stockholms kommun ge-

nom lokala trafikföreskrifter 
tillåtit cykling mot färd-

riktningen på enkelrik-
tade gator. Detta för 

att öka framkomlig-
heten.

En privatperson 
överklagade kom-
munens beslut 
till länsstyrelsen, 

som i sin prövning 
konstaterade att de 

vägmärken som satts 
upp strider med reglerna 

samt att utmärkningen är trafikfarlig. 
Kommunen överklagade i sin tur till 
Transportstyrelsen, som nu avslår över-
klagandet. Transportstyrelsens beslut 
kan inte överklagas.

I mitten av mars stoppades alla poli-
sens rutinmässiga nykterhetskontroller 
tills vidare, det vill säga slumpmässiga 
utandningsprov för rattfylleri. Det var 
facket Polisförbundets nationella hu-
vudskyddsombud som tog beslutet om 
omedelbart skyddsstopp, för att före-
bygga spridning av coronaviruset bland 
polisen och allmänheten. Beslutet togs 
efter att flera svenska fall av Corona co-
vid-19 hade bekräftats. 

Om det finns en omedelbar och all-
varlig fara för arbetstagares liv eller häl-
sa har ett skyddsombud rätt att avbryta 
arbetet. Det kallas skyddsstopp. 

Efter skyddsstoppet, tog Polismyn-

digheten själva beslutet att den svenska 
polisen tills vidare inte ska göra några 
rutinmässiga nykterhetskontroller. I de 
fall som polisen misstänker att en förare 
är alkoholpåverkad, kommer fortsatt 
utandningsprov att tas. Polisens övriga 
trafikarbete fortsätter som vanligt. 

Poliser som tillhör en riskgrupp ska 
tillsvidare inte utföra någon form av ut-
andningsprov. 

Sedan december 2019 sprids ett nytt 
coronavirus. Sjukdomen som viruset 
orsakar heter covid-19. Sjukdomen 
har fått spridning i Sverige och i andra 
länder. Världshälsoorganisationen WHO 
har deklarerat utbrottet för en pandemi, 

som innebär att en infektionssjukdom 
sprids över stora delar av världen och 
drabbar en stor andel av befolkningen 
i varje land. Läs om hur MHF förhåller 
sig till det aktuella läget med Corona 
covid-19 på mhf.se
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Viruspandemi 
stoppar 
nykterhets- 
kontroller

MHF och coronaviruset covid-19

Trelleborgs hamn presenterade under 2019 
planer på att sätta upp en automatisk nykter-
hetskontroll, för att stoppa alkoholpåverkade 
förare från att köra ut från hamnen. Planerna 
var en del i Trafikverkets regeringsuppdrag att 
sätta upp alkobommar i Sveriges hamnar. För-
hoppningen var att alkobommen skulle vara 
på plats innan sommaren 2019 i Trelleborgs 
hamn. 

Men nu blir det ingen automatisk nykter-
hetskontroll i hamnen. Istället har det sedan 
slutet av januari upprättats ett område i Trel-
leborgs hamn, där polisen ska utföra manuella 
nykterhetskontroller. 

Ingen alkobom 
i Trelleborgs hamn

Nej till att cykla mot enkelriktat



NYHETER MOTORFÖRARENNUMMER 3 2020 9

Vill du få husvagnen eller husbilen
kontrollerad innan du reser iväg
är du välkommen till Bilprovningen.
Vi erbjuder kontrollbesiktning eller 
gasol- eller fuktkontroll så du kan
känna dig säker på vägen.

www.bilprovningen.se/resa

Dags för en resa?

Antalet fyrhjulingar och mopedbilar ökar. 
Tyvärr gör även olyckorna det. Förra året dö-
dades nio personer i olyckor med fyrhjulingar 
enligt Trafikverket. 

Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar 
växer. Cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar 
och 12 000 mopedbilar finns i Sverige. Varje år 
omkommer cirka tio personer på fyrhjulingar, 
de flesta på väg. Cirka 60 personer skadas i 
olyckor med mopedbilar varje år. 

Myndigheter, näringsliv och intresseorga-
nisationer ställer sig bakom rapporten ”Säker 
användning av fyrhjulingar, mopedbilar, trakto-
rer och motorredskap – gemensam inriktning 
2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv.

– Vi behöver samla kunskapsläget för att 
kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och 
nuvarande etappmål kräver en kombination av 
effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, 
för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, 
mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger 
utredningsledare Jörgen Persson Trafikverket.

Några av åtgärderna för fyrhjulingar:
• Ökad användning av hjälm: Fyra av tio 

omkom på grund av huvudskada.
• Ökad användning av störtbåge: Sju av tio 

omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid 
trafik på väg.

• Ökad användning av alkolås: Sju av tio 
omkomna förare var alkohol- eller drogpåver-
kade.

För mopedbilar pekas följande insats-
områden ut:

• Ökad användning av bälte: Endast en av 
de fyra som omkom i olyckor med mopedbil 
under perioden 2008–2017 använde bilbälte.

• Förbättrad fordonssäkerhet: Mopedbilar 
behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäker-
het.

• Möjligheten att införa kontrollbesiktning: 
Det finns inget krav på kontrollbesiktning av 
mopedbilar. 

Ljungdalen bjöd på vesselträff
Årets enda träff för den svenskbyggda snövesslan Snow-Trac skedde i 
Ljungdalen den 28–29 februari. Tretton snövesslor dök upp i ett ovanligt 
soligt och vackert väder.

Omkring fem mil avverkades under dagen, med stopp för fika och 
lunch. Det här är inga snabba maskiner, utan medelhastigheten lan-
dade kring 15–17 km/h.

Arrangör Göran Persson var nöjd med årets träff, även om det inte 
blev deltagarrekord.

– En riktigt lyckad träff för de här speciella maskinerna. Och bara 
en punktering på hela dagen måste ses som ett rekord i sig, berättar 
Göran.

Som Motorföraren berättat tidigare, är Snow-Trac ett unikt översnö-
fordon uppfunnet av Lasse Larsson i Morgongåva. Vesslan styrs med 
ratt istället för spakar och motorn är en luftkyld Volkswagen. Omkring 
2 500 av de här snövesslorna tillverkades mellan åren 1957 och 1981. 
Ett fåtal finns kvar i Sverige idag.

VESSLOR PÅ TUR. Tretton snövesslor dök upp på årets enda träff för just 
Snow-Trac. Arrangemanget hade premiär redan 2009 och sker i slutet 
av februari. FOTO: MIKAEL LINDBERG

Krafttag för säkrare 
fyrhjulingar och 
mopedbilar

FOTO: TRAFIKVERKET OCH MATTHEW SMITH
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”Cirka en 
fjärdedel av 
de personer 
som omkom-
mer i trafi-
ken i Sverige 
och Europa 
är påverkade 
av alkohol.”

Micke Valier, 
kommunikations-

ansvarig, MHF.

MHF höll en körmanifestation mot 
rattfylleri på Sergels torg den 18 
februari. 300 sångare från Kör för 
alla och Gatans Röster sjöng. Mani-
festationen arrangerades inför FN:s 
globala konferens om trafiksäkerhet i 
Stockholm. 

DEN 19–20 FEBRUARI var Sverige värd för 
FN:s tredje globala ministerkonferens om 
trafiksäkerhet. På konferensen diskuterades 
nya mål för att göra vägarna i världen säk-
rare under de kommande tio åren. 

Inför konferensen arrangerade MHF och 
MHF Haninge-Stockholm en körmani-
festation mot rattfylleri den 18 februari på 
Sergels torg. 300 körsångare från Kör för 
alla och Gatans Röster sjöng på manifesta-
tionen. 

Körsångarna hade reflexvästar med bud-
skapet Don’t drink and drive. MHF:s funk-
tionärer delade ut flygblad och reflexer till 
publik och förbipasserande. Funktionärerna 
manifesterade med MHF-skyltar som hade 
budskap som ”Kör alltid nykter”, ”Över 
12 000 fyllekörningar per dygn i Sverige” 
och ”1,3 miljoner trafikdödade per år i värl-
den.” 

Micke Valier, kommunikationsansvarig på 
MHF, presenterade manifestationen. 

– Det börjar en global ministerkonferens 
imorgon. MHF vill i samband med konfe-
rensen sätta fokus på nykterheten i trafiken, 
sa han. 

– Cirka en fjärdedel av de personer som 
omkommer i trafiken i Sverige och Europa 
är påverkade av alkohol. 

MHF HADE BJUDIT IN infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S) till manifestationen. 

– Det arbete som MHF och andra ideella 
trafiksäkerhetsorganisationer gör är mycket 
viktigt, sa Eneroth. 

– Tack för att ni är här och inspirerar. Låt 
oss inspirera världen också. 

Över 300 körsångare från Kör för alla 
och Gatans Röster sjöng på manifestatio-
nen. Kör för alla leds av Caroline af Ugglas. 

– Den här låten handlar om att ”fight for 
the right to party”. Men för f–n, lämna bi-
len hemma, uppmanade hon publiken.   

Gatans Röster leds av Maria Peters. Kö-
ren sjöng låtarna ”You’re always on my 
mind” och ”Imagine”. Isabella sjöng solo. 

Anette Kyhlström, ordförande för MHF 
Haninge-Stockholm, var en av projektle-
darna för manifestationen. 

– Vi är mycket nöjda. Alla körsångare 
tyckte att det var jätteroligt att vara med 
och sjunga på manifestationen, konstaterar 
Anette Kyhlström. 

– Det är kul också att många människor 
som var i publiken eller som bara passerade 
manifestationen har hört av sig efteråt och 
tyckte att det var bra.

I SAMBAND MED den globala ministerkonfe-
rensen arrangerade en internationell allians 
av frivilligorganisationer inom trafiksäkerhet 
en utställning på Stockholms centralstation. 
MHF:s projektledare Lena Mörk och Ca-

milla Spennare guidade besökare i ”Folkets 
utställning”. 

– Vi är här för att informera besökarna 
om trafiksäkerheten i världen, berättar Lena 
Mörk. 

Något av det första som mötte besökarna 
i utställningen var ett berg av skor. 

– Det här är 3 700 skor, det representerar 
antalet människor som omkommer globalt i 
trafiken varje dag, förklarar Lena Mörk. 

– 2018 dödades 1,35 miljoner personer i 
trafikolyckor i världen. 

Trafikolyckor är den åttonde vanligaste 
dödsorsaken i världen. På den globala mi-
nisterkonferensen antogs Stockholmsdekla-
rationen, där ett av målen är att antalet per-
soner som mister livet på vägarna i världen 

Manifestation mot rattfylleri mitt i huvudstadens hjärta

KÖRMANIFESTATION. MHF tillsammans med 300 körsångare från Kör för alla och Gatans Röster manifesterade mot rattfyl-
leri på Sergels torg, inför FN:s globala ministerkonferens. Caroline af Ugglas var körledare. 
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ska halveras mellan 2020 och 2030. 
På utställningen visades två krockade bi-

lar och på skärmar visades Euro NCAP:s 
krocktester med bilarna. Den ena bilen 
är en ny bil, tillverkad för den afrikanska 
marknaden. Den andra bilen är en begag-
nad bil, gjord för den europiska marknaden. 

TROTS ATT DEN AFRIKANSKA bilen är ny, kla-
rade fordonet krocktesterna mycket sämre 
än den begagnade europeiska bilen. Syftet är 
att visa på skillnaderna i krav på säkerhets-
standarder mellan Afrika och Europa. 

– Det är skrämmande hur mycket resulta-
tet av krocktesterna skiljer sig mellan en ny 
afrikansk bil och en begagnad europeisk bil, 
konstaterar Lena Mörk. 

Många av besökarna ville berätta om sina 
egna upplevelser i trafiken. 

– Det är kul att höra människors historier 
och tankar kring saker de har varit med om 
i trafiken, säger Lena Mörk. 
Vad är dina intryck av utställningen? 

Besökaren Lennart Sandelin: 
– Jag var på väg till jobbet, när jag såg 

de kraschade bilarna. Då blev jag nyfiken på 
vad det var för utställning. 

För Lennart Sandelin påminde krocktes-
terna om en dramatisk händelse. 

– Jag var med om en allvarlig trafiko-
lycka för 23 år sedan. Anledningen till att 
jag överlevde, var att taxin jag satt i, var en 
Volvo tillverkad för den amerikanska mark-
naden. 

I USA fanns det på den tiden krav på att 
nya bilar skulle ha ett säkerhetssystem som 
kallas för SIPS (Side Impact Protection Sys-
tem), systemet består av balksystem under 
främre stolarna och i instrumentbrädan. Den 
typen av säkerhetssystem fanns ännu inte då i 
fordon tillverkade för den svenska marknaden. 

– Ett fordon körde in i sidan på taxin, för 
att taxichauffören inte följde högerregeln, 
minns Lennart Sandelin. 

– Verkstadsgubbarna sa att jag inte att jag 
borde ha överlevt trafikolyckan. Men det 
gjorde jag, tack vare bilens SIPS-balk. 

DEN INTERNATIONELLA alliansen av frivil-
ligorganisationer som var huvudarrangör av 
utställningen, har 240 medlemsorganisatio-
ner i 90 länder. 

Martin Fontenas arbetar för NGO-allian-
sen. Han guidade besökare i montern. 

– Det finns mycket stora skillnader mel-
lan hur det ser ut med trafiksäkerheten i 
världen, berättar han. 

I stora delar av världen – som Afrika, 
Asien, Latin- och Sydamerika, är det ideella 
organisationer som ligger bakom de trafik-
säkerhetsinsatser som finns. 

– Frivilligorganisationer gör en jättevik-
tig insats för trafiksäkerheten i världen, säger 
Martin Fontenas. 

– Vi är lyckligt lottade i Europa. I de flesta 
europeiska länder tar regeringar och myndig-
heter ett stort ansvar för trafiksäkerhetsarbetet. 

NÄR DET GÄLLER SKILLNADER i säkerhetskrav 
på bilar mellan exempelvis den afrikanska 
och europeiska marknaden, är inte frågan så 
enkel att lösa som man kan tro. 

– Det är komplicerat. Om en afrikansk 
regering ställer krav på bilföretag att de ska 
bygga säkrare bilar, då kanske biltillverkaren 
hotar med att flytta bilfabriken till ett annat 
land, då försvinner jobb, förklarar Martin 
Fontenas. 

– Dessutom blir bilarna dyrare med mer 
säkerhetsutrustning. 

I en del av utställningen visades tre män-
niskors vardag i trafiken i Afrika och i Asien, 
genom inlägg och filmklipp på Instagram. 
För unga mellan 5 och 29 år är trafikolyck-
or den vanligaste dödsorsaken i världen. 

– Ett av exemplen visar en afrikansk flick-
as väg till skolan, berättar Martin Fontenas. 

MARI HAGLUND 

Manifestation mot rattfylleri mitt i huvudstadens hjärta

KROCKTEST. De krockade bilarna visar hur säkerhetskraven på fordon skiljer sig åt 
i världen och vilka ödesdigra konsekvenser det kan få. 

SJÖNG MOT 
RATTFYLLERI. 
Körledaren 
Caroline af 
Ugglas och 

Anette Kyhl-
ström, MHF 

Haninge-
Stockholm, 

tillsammans 
med medlem-
mar i Gatans 

Röster. 

3 700 SKOR. Varje 
dag dödas 3 700 
människor i värl-
den i trafikolyckor. 
Årligen omkom-
mer 1,35 miljoner 
i trafiken globalt.

MHF-SKYLT. Emma Stålberg på MHF 
delade ut flygblad och reflexer till pu-
blik och förbipasserande. 

HYLLADE IDEELLA KRAFTER. Infrastrukturminister Tomas 
Eneroth talade vid manifestationen och lyfte fram de 
viktiga insatser som MHF och andra ideella organisatio-
ner gör för trafiksäkerheten.

”Det finns 
mycket stora 
skillnader 
mellan hur 
det ser ut 
med trafik-
säkerheten i 
världen.”

Martin Fontenas, 
NGO-alliansen.



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 3 202012

Nya mål för trafiksäkerheten i världen 
togs fram på den globala minister-
konferensen i Stockholm. I ett brev 
uppmanade MHF och IOGT-NTO dele-
gaterna att sätta fokus på problemen 
med alkohol och droger i trafiken. 
MHF är besviket på att rattfylleri ham-
nade i skymundan i slutdokumentet. 

SVERIGE STOD 19–20 FEBRUARI värd för FN:s 
tredje globala ministerkonferens om trafik-
säkerhet. En expertgrupp hade tagit fram re-
kommendationer till nya mål för trafiksäker-
heten i världen för perioden 2020 till 2030. 

Det resulterade i att konferensen antog 
slutdokumentet Stockholmsdeklarationen, 
som kommer att lämnas till FN:s general-
församling. Deklarationen kommer att ligga 
till grund för en FN-resolution om trafik-
säkerhet. 

MHF, IOGT-NTO och den internatio-
nella nykterhetsorganisationen Movendi 
skickade inför konferensen ett brev till de-
legaterna. Uppmaningen i brevet var att ar-
betet med att förebygga och stoppa alkohol- 
och drogpåverkade förare borde lyftas som 
en viktig del i det globala trafiksäkerhetsar-
betet. Bakgrunden är att i förslagen till nya 
mål för trafiksäkerheten i världen nämndes 
knappt problemen med alkohol och droger 
i vägtrafiken. 

– Vi är besvikna på att rattfylleriproble-
met kom i skymundan av andra trafiksäker-
hetsåtgärder i slutdokumentet, säger MHF:s 
trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström, som 
deltog i konferensen. 

MHF, IOGT-NTO och Movendi hade hoppats 
på att det stora problemet med alkohol- och 
drogpåverkade förare skulle få ett större ut-
rymme i Stockholmsdeklarationen.

– Vi saknar både problembeskrivning och 
förslag på åtgärder mot rattfylleri i deklara-
tionen, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

I Stockholmsdeklarationen nämns alko-
holpåverkan i förbigående som ett av flera 
riskbeteenden i trafiken som det behöver 
jobbas mer med. 

– Rattfylleri diskuterades också kortfat-
tat på den globala konferensen i samband 
med barnsäkerhet, som skärpta påföljder för 
rattfyllerister som kör med barn i bilen. En 
sådan lag finns i Brasilien, berättar han. 

Under de senaste åren har ungefär en 
tredjedel av dödsolyckorna i den svenska 

trafiken varit alkohol- och drogrelaterade. 
Minst 5 000 dödsfall per år i Europa hade 
kunnat förhindrats om alla förare varit nykt-
ra. 25 procent av de 25 000 personer som 
omkommer i den europeiska trafiken varje 
år är alkoholpåverkade. 

I USA DÖDADES 10 511 personer i rattfylle-
riolyckor under 2018, totalt miste 36 560 
personer livet i trafiken. I singelolyckor med 
dödlig utgång var 65 procent av förarna al-
koholpåverkade. 
Vad kan det få för följder att om man 

inte lägger fokus på alkohol och droger 

som ett globalt trafiksäkerhetsproblem? 

– Konsekvensen kan bli att Sverige och 
andra länder, även i fortsättningen kommer 
att misslyckas med att pressa tillbaka rattfyl-
leriet, säger Lars Olov Sjöström. 

Förutom MHF, IOGT-NTO och Mo-
vendi ställde sig också ett forskningsinstitut 
i Slovenien, och en afrikansk paraplyorgani-
sation för alkoholpolicys, bakom brevet till 
ministerkonferensen. 

– I Afrika söder om Sahara är alkohol ett 
stort problem i trafiken. 

EN POSITIV SAK ÄR att trafikens offer upp-
märksammades både i slutdokumentet och i 
konferensens kringarrangemang, anser Lars 
Olov Sjöström. 

– Skillnaden mot tidigare är att man nu 
börjar ta på allvar, vilka de långsiktiga i kon-
sekvenserna av en trafikolycka kan bli för en 
drabbad, säger han. 

I Stockholmsdeklarationen slås det fast 
att: ”det ska säkerställas att det finns snabb 
tillgång till högkvalitativ och långsiktig vård 
och stöd för de drabbade”. Vidare står det: 
”samt att effektiva stödinsatser i det akuta 
läget efter olyckan, inkluderar både psykiskt, 
socialt och juridiskt stöd för offer, överle-
vande och närstående.”  

FEVR ÄR DEN EUROPEISKA organisationen för 
trafikolycksoffer. FEVR anser att det är bra 
att offren för trafikolyckor uppmärksamma-
des på konferensen och hoppas att orden i 
Stockholmsdeklarationen nu följs av kon-
kret handling i olika länder. 

MADD Sweden är en organisation för 
rattfylleridrabbade. MADD:s ordförande 
Mats Sjöö är försiktigt positiv till avsiktsför-
klaringen. 

– Jag hoppas att det inte bara blir fina ord 

Rattfylleri bortglömt i framtidens globala trafiksäkerhetsmål

i ett dokument, säger han. 
– Det skulle kunna göras mycket mer för 

alla som drabbats av trafikolyckor. 
Lars Olov Sjöström anser att rekommen-

dationerna i Stockholmsdeklarationen som 
helhet är relevanta och en bra utgångspunkt 
för det globala trafiksäkerhetsarbetet.
Vad fick du som deltagare för intryck av 

den globala ministerkonferensen? 
– Jag tyckte att det var intressant att få ta 

GLOBAL KONFERENS. 1 700 delegater från 140 länder hade samlats i Stockholm för att diskutera framtidens globala trafiksäkerhetsmål.  FOTO: MIKAEL ULLÉN

”Vi är besvikna på att rattfylleriproblemet 
kom i skymundan av andra trafiksäkerhets-
åtgärder i slutdokumentet.” Lars Olov Sjöström
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Rattfylleri bortglömt i framtidens globala trafiksäkerhetsmål

del av erfarenheter från andra delar av värl-
den, som Asien, Afrika och Sydamerika. 

Även de länder som inte har stora ekono-
miska resurser att arbeta med, har ambitio-
ner att uppnå förbättringar. 

– I de länderna har de ideella organisatio-
nerna en stor betydelse för trafiksäkerheten. 
Det är inspirerande också för oss i Sverige, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

MARI HAGLUND

MANIFESTATION. MHF:s trafiksäkerhetschef Lars 
Olov Sjöström och Antonio Avenoso, vd för 
ESTC (europeisk trafiksäkerhetsorganisation), 
på MHF:s manifestation, som hölls i samband 
med den globala ministerkonferensen. 

FOTO: MARI HAGLUND

GLOBAL KONFERENS. 1 700 delegater från 140 länder hade samlats i Stockholm för att diskutera framtidens globala trafiksäkerhetsmål.  FOTO: MIKAEL ULLÉN

VÄRDTAL. 
Sveriges in-
frastrukturmi-
nister Tomas 
Eneroth var 
en av invig-
ningstalarna 
vid FN:s tredje 
globala minis-
terkonferens i 
Stockholm. 

FOTO: NIKLAS FORSSTRÖM

Lars Olov Sjöström
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Jean Jenssen är född 1928 och har varit 
MHF:are i 70 år. Han är medlem i jämt-
ländska MHF-avdelningen Mattmar. 

JEAN JENSSEN, ÖSTERSUND, tilldelades ett 
veteranmärke för 70-årigt medlemskap vid 
MHF Mattmars årsmöte i februari. Han 
är född 1928 i byn Gäddede, som ligger 
i nordvästra Jämtland. Jean Jenssen blev 
MHF:are 1950.  

– Det var MHF:aren Pelle Olovsson som 
frågade mig om jag ville bli medlem i MHF. 
Han körde taxi i min hemby Gäddede, 
minns Jean. 

– Det var precis när jag hade tagit kör-
kort. 

MHF:S HJÄRTEFRÅGA – ingen ska dö av ratt-
fylleri, anser han är viktig. 

– Jag har varit medlem i alla år. Men jag 
har inte varit så aktiv. 

Jean Jenssen arbetade som bussförare un-
der sitt yrkesliv. 

– Jag har ”bott” på vägarna i alla år. Under 
många år körde jag turisttrafik, berättar han. 

– Det var ett trevligt jobb, man träffade 
mycket folk och fick se mycket. Jag har kört 
turister i Norden och i Ryssland. Man kör-
de på serpentinvägar i Norge och det gick 
ju bra. 

I september 1967 infördes högertrafik i 
Sverige.

– Jag är nog en av få som lever som kört 
bil under en längre period när det fortfa-
rande var vänstertrafik i Sverige, innan vi 
gick över till att köra på höger sida, reflek-
terar Jean Jenssen. 

JEAN JENSSEN FICK KÖRA buss i lumpen och 
det var på det viset han blev bussförare. Ef-
ter militärtjänsten 1951 körde han en buss-
linje, där bussen både körde folk, fraktade 
gods och fungerade som plogbil. 

– I början körde jag en busslinje som 
gick förbi Björkvattnet (by i nordvästra 
Jämtland), som ligger precis på gränsen till 
Norge, minns Jean Jenssen.

– I Björkvattnet hade man högertrafik re-
dan innan 1967, eftersom Norge hade hö-
gertrafik. Det var lite spännande att köra där, 
när det fortfarande var vänstertrafik i resten 
av Sverige.  

Jean Jenssen körde buss under hela sitt yr-
kesliv. Efter att han blivit pensionär arbetade 
han extra tills han fyllde 70 år. 

– Min sista tur som busschaufför gick till 
norska Sogndal, säger Jean. 

ETT TAG SAMLADE HAN på veteranbilar – 
Volvo PV. Han har inte kvar några veteran-
fordon längre. 

– Jag körde bil tills ifjol, jag fyller 92 i år. 
Jag har kört prickfritt i alla år, säger Jean. 

MARI HAGLUND

Jean har varit 
MHF:are i 70 år

MHF-VETERAN. Jean Jenssen har varit MHF-medlem i 70 år. På MHF 
Mattmars årsmöte uppvaktades han med ett veteranmärke och blom-
mor för sitt långa engagemang.  FOTO: BO BERGKVIST

MHF:S VETERANMÄRKE 70 
ÅR. Det tilldelas MHF:are 
som varit med sedan 
1950, som Jean Jenssen. 

FRÅN VÄNSTER TILL 
HÖGER. MHF var dri-
vande i införandet 
av högertrafik och 
höll i studiecirklar. 
Jean Jenssen är en 
av få som lever, som 
har kört bil under en 
längre period när 
Sverige fortfarande 
hade vänstertrafik. 
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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.

MHF:s verksamhetskonferens kom-
mer hållas i Uppsala 8–10 maj. Kon-
ferensen har ett nytt upplägg med 
fokus på utåtriktade aktiviteter. 

SYFTET MED verksamhetskonferensen är att 
visa de MHF-aktiviteter som finns i verk-
samhetskatalogen och låta deltagarna få 
prova på dem. Några av de aktiviteter som 
kommer att demonstreras är en cykelaktivi-
tet, Vältebilen, en fingerad trafikolycka som 
visar en räddningsinsats i skarpt läge, samt 
en buss som fungerar som en mobil nykter-
hets- och fordonskontroll. 

– Tanken är att låta både nya och erfarna 
funktionärer testa nya aktiviteter samt få en 
möjlighet att prova på traditionella MHF-
aktiviteter, berättar MHF:s projektledare 
Lena Mörk. 

– Alla aktiviteter kommer ske live, så även 
allmänheten kommer kunna ta del av evene-
manget, samtidigt som vi själva utbildar oss.  

Verksamhetskonferensen bygger på 
att deltagarna är fysiskt aktiva och kan gå 

Välkommen på MHF:s verksamhetskonferens!

NYKTERHETSKONTROLL. På verksamhetskonferensen kommer MHF:s 
buss som fungerar som en mobil nykterhets- och fordonskontroll 
att demonstreras.

sträckor mellan olika aktiviteter och själva 
delta i utförandet av dem. Lördagens pro-
gram kommer att äga rum utomhus, så ta 
med sköna promenadskor och kläder för 
alla eventuella väder. 

Verksamhetskonferensen börjar på fredag 
den 8 maj klockan 18.30 och slutar på sön-
dag den 10 maj klockan 12.00.  

– Varmt välkomna på MHF:s verksam-
hetskonferens. Det kommer att bli en hän-

delserik och rolig helg, kom och inspireras, 
säger Lena Mörk. 

Sista anmälningsdag till konferensen är 
den 15 april. Om du är nybliven medlem i 
MHF och vill engagera dig, då är verksam-
hetskonferensen ett bra arrangemang att va-
ra med på. Om du är intresserad av att delta, 
då ska du kontakta din regionordförande. 

Kontaktuppgifter hittar du på mhf.se
MARI HAGLUND

CYKELKURS. En cykelaktivitet kommer att visas 
under MHF:s verksamhetskonferens. Här kör MHF 
Höga Kusten cykelkurs.  FOTO: EVERT STRINDIN

”Alla aktivite-
ter kommer 
att ske live så 
allmänheten 
kommer att 
kunna ta del 
...”



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 3 202016

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13
Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

I MHF:s verksamhetskatalog pre-
senteras olika MHF-aktiviteter. Upp-
fräschning av trafikkunskaper, alko-
bombussen, vältebilen och insändare 
är nyheter.

Uppvaknandet-utställningen ska 
bli film. 

I MHF:S VERKSAMHETSKATALOG presenteras 
olika projekt och aktiviteter. Nu har en ny 
version för åren 2020–2021 tagits fram. 

– Tanken med verksamhetskatalogen är 
att inspirera och uppmuntra våra medlem-
mar, lokalavdelningar och regioner att göra 
utåtriktade aktiviteter, berättar Micke Valier, 
kommunikationsansvarig på MHF. 

I den nya verksamhetskatalogen finns 
både gamla och nya MHF-favoriter med. 

– Det finns projekt som är lättare att ge-
nomföra och en del saker som kräver lite 
mer, förklarar Micke Valier. 

– Alla kan göra någon av aktiviteterna i 
verksamhetskatalogen. På flera finns det för-
slag på olika typer av upplägg för samma 
aktivitet. 

MHF:S FÖRHOPPNING med verksamhetska-
talogen att medlemmarna ska hitta projekt 
som är givande och roliga att genomföra. 
För att värva nya medlemmar, arbeta för 
ökad trafiksäkerhet, sprida trafiknykterhets-
upplysning, men också för att skapa opinion 
och få uppmärksamhet i lokalpress. 

Verksamsamhetskatalogen hittar du på 
mhf.se under fliken Medlemmar. Den går 
också att beställa från MHF:s kansli i tryckt 
version. 

I den senaste versionen finns det fyra nya 

projekt/aktiveter med. En av dem är hur 
man skriver insändare. En annan handlar om 
att fräscha upp trafikkunskaperna. 

Vältebilen är en ”veteran” i MHF-sam-
manhang, men är en ny aktivitet i verksam-
hetskatalogen. Det finns vältebilar i regio-
nerna Skåne, Väst och Mitt.

Vältebilen demonstrerar vad som händer 
om du voltar med en bil och hamnar på 
taket. Den som vill får prova att åka ett varv 
och sedan försöka ta sig ut ur bilen, när den 
är upp och ned. 

BENGTOLOF BOKSTRÖM är instruktör på 
vältebilen i MHF Mitt och utbildar andra 
MHF:are att köra aktiviteten. 

– Det är viktigt att den som ska köra väl-
tebilen på en MHF-aktivitet har utbildning 
för att visa den, berättar han. 

Instruktören måste vara godkänd av ut-
bildaren och får en legitimation. 

Det är viktigt att som instruktör hela ti-
den ha ögonkontakt och prata med den el-
ler de personer som åker i vältebilen och 
förklara vad som sker steg för steg. 

– Man måste tydligt förklara för alla i bi-
len vad kommer hända och vad de ska göra 
i varje steg, för att ta sig ut ur bilen när den 
är upp och ned, förklarar BengtOlof Bok-
ström. 

– Vältebilen är ett bra instrument för att 
kunna prata om trafiksäkerhet. 
Vad får du för respons från de besökare 

som åker i vältebilen? 

– Reaktionen brukar vara, att det här 
borde man få lära sig när man tar körkort. 
Och att här var jättebra, men hur ska jag 
komma ihåg det? säger han. 

– Då brukar jag ta fram en liten lapp med 
en checklista, som jag delar ut. Lappen kan 
man med fördel sätta på solskyddet och ha 
om olyckan skulle vara framme, då har man 
en minneslapp. 
Vid vilka typer av MHF-aktiviteter an-

vänder ni vältebilen? 

– Vi kommer att visa upp vältebilen på 
flera säkerhetsdagar under året, berättar 
BengtOlof Bokström.

– Då visar vi vältebilen i samband med 
att MHF Gävle visar en fingerad trafiko-
lycka, som visar en räddningsinsats i skarpt 
läge. 

MHF Gävle ska också visa upp vältebilen 
på en föreningsdag den 6 juni. 

– Vi har köpt en ny vältebil i regionen, 
som inte är i iordninggjord än, så småning-
om kommer vi ha två vältebilar i region 
Mitt, säger BengtOlof Bokström.

EN ANNAN NY AKTIVITET i katalogen är en 
buss som fungerar som en mobil nykter-
hets- och fordonskontroll. MHF Test Lab 
har byggt bussen. Tanken är att bussen skulle 
kunna effektivisera polisens trafikövervak-
ning. Om en MHF-avdelning vill demon-
strera bussen går den att hyra/boka. 

Micke Valier har några egna favoriter i 
verksamhetskatalogen. Bilträffar och insän-
dare är två av dem. 

– Trafiksäkerhetsquizet är en annan favo-
rit. Det är en bra aktivitet. Man kan bjuda 
in lokala politiker eller andra lokala repre-
sentanter, kanske köra det med kommun-
fullmäktige, säger han. 

Deltagarna får tävla i att svara på trafiksä-
kerhetsfrågor. 

Flera nyheter i MHF:s verksamhetskatalog för kommande år

Micke Valier, kom-
munikationsansvarig 
på MHF.

NY VERSION. Det har 
kommit en ny ver-
sion av MHF:s verk-
samhetskatalog för 
2020–2021. 



NYHETER MOTORFÖRARENNUMMER 3 2020 17

”Vi har gett 
en folkhög-
skola i uppgift 
att ta fram 
en film base-
rad på Upp-
vaknandets 
budskap.”

Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30

Flera nyheter i MHF:s verksamhetskatalog för kommande år

– Frågesporten är uppmärksamhetsska-
pande på ett positivt sätt. Man kan till ex-
empel bjuda in lokaltidningar. 

ATT SKRIVA BREV TILL kommuner om frågor 
som rör trafiksäkerhet, alkohol och droger 
tycker Micke Valier är en annan bra aktivi-
tet. Det kan vara frågor som om kommu-
nen ställer krav på alkolås i upphandlingen 
av sina skolskjutsar. 

– Oavsett om en kommun svarar bra, då-

ligt eller inte alls kan man kontakta media 
och rapportera vad de har svarat. 

Utställningen Uppvaknandet, också kallat 
Pedagogiska bordet, visar hur mycket sprit 
olika alkoholhaltiga drycker innehåller. Bro-
schyren Öl är också alkohol, hör ihop med 
aktiviteten. Uppvaknandet ska bli film un-
der 2020. 

– Vi har gett en folkhögskola i uppgift att 
ta fram en film baserad på Uppvaknandets 
budskap, berättar Micke Valier. 

– Innehållet i filmen blir inte likadan som 
utställningen, men visar budskapet på ett 
annat sätt. 

UPPVAKNANDET-UTSTÄLLNINGEN kräver en bra 
presentatör. Med en bra film, då blir det fler 
som kan använda sig av utställningen tror 
han. 

– Provklippen från folkhögskolan har va-
rit jättefina, säger Micke Valier. 

MARI HAGLUND

VÄLTEBIL. Vältebilen visar hur det är att slå runt i en krock. Det är en ny aktivitet i verksamhetska-
talogen. 

INSTRUKTÖR. MHF:aren BengtOlof Bokström är instruktör för vältebilen och 
utbildar andra MHF:are. 

UPPVAKNANDET. 
MHF:arna Lars, Kent 
och Sylvia Ivarsson 
visade Uppvaknandet 
vid Trafiknykterhe-
tens Dag i Östersund 
2019. Utställningen 
visar hur mycket sprit 
olika alkoholhaltiga 
drycker innehåller. 
Nu ska Uppvaknan-
dets budskap bli film. 

TRAFIKQUIZ. MHF:are i Region Öst löser 
MHF:s frågesport med trafiksäkerhetsfrågor 
under en utbildningsdag för funktionärer. 
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Nissans pickup Navara var länge en bästsäl-
jare i Sverige bland lätta flakbilar. Förra året 
hittade omkring 1 500 Navara nya ägare, 
vilket gav en andraplats bland fyrhjulsdrivna 
pickuper i Sverige. Navara har förädlats ge-
nom åren och gör ofta tjänst som arbetsbil 
i veckorna, och som familjens bruksbil på 
helgerna. Lite som ett multiverktyg, klarar 
den även att dra tungt.

REDAN RUNT 1985 blev Nissan King Cab flakbilen 
som många företagare hade i sin ägo. Dieseln gav 
omkring 65 hästkrafter och pickupen fanns både 
som två- och fyrhjulsdriven.

Tack vare hästkraftskriget mot exempelvis Mit-
subishis motsvarighet, steg effekten för att i bör-
jan av 2000-talet nå 133 hästkrafter. Namnet King 
Cab försvann 1997 och ersattes av dagens Navara. 
Grundkonstruktionen var densamma – en stegram 
med främre, individuell torsionsfjädring, bladfjädrar 
bak och en kaross ovanpå ramen.

Den andra generationen kom runt 2005 med 
starkare motor, men framförallt antisladdsystem och 
skruv- istället för torsionsfjädring fram.

2015 kom den senaste, tredje generationen med 
bland annat autobroms, samt skruvfjädring och län-

karmar till bakaxeln istället för bladfjädrar.
Testbilen är av årets modell och Nissan har ar-

betat mer med bakfjädringen, vilket resulterat i en 
ökad lastvikt till strax under 1 000 kilo. Vi note-
rar att de bakre trumbromsarna också är bytta mot 
skivbromsar.

Motorstorleken krympte redan 2015 från 2,5 liter 
till 2,3, men med bibehållen effekt. Maskinens fyra 
cylindrar levererar 190 hästkrafter, men än viktigare 
på en pickup, ett vridmoment om 450 Newtonme-
ter som finns mellan 1 500 till 2 500 varv per minut.

Tack vare adBlue, klarar motorn de högre av-
gasreningskraven i Euro 6d temp. Enligt WLTP-
körcykeln deklareras Navara till 8,8–9,4 l/100 km 
vid blandad körning. Efter första tankningen visar 
färddatorn 8,1 l/100 km, och den verkliga förbruk-
ningen ligger på 8,5 l/100 km.

Det är alltså inga större problem att krypa under 
den deklarerade förbrukningen, trots vinterdäck och 
minusgrader.

NAVARA ÄR EN ARBETSHÄST, om än i finkostym. 
Den maximala tågvikten ligger på 6 130 kilo, alltså 
maximal last plus släpvagn. Riktigt dit når vi inte 
med ett påkopplat 3,5-tonssläp, men väl en brutto-
vikt för ekipaget på 5 150 kilo enligt fordonsvågen. 

Vid nästa takning visar färddatorn 12,3 l/100 km, 
och beräkningen landar på 12,9. Det får ses som 
godkänt, med tanke på rådande vinterväglag.

En nyhet är förövrigt en elektronisk släpstabili-
seringshjälp som via bromsarna rätar upp släpet om 
det börjar kasta efter bilen.

OLASTAD MÄRKS EN VISS ”darrning” genom karos-
sen vid körning på ojämn väg, eller över gropar. 
Det är inget unikt för Navara och försvinner vid 
lite last på flaket. 

Upp i motorvägshastighet går det stadigt med en 
väl avvägd styrning. Den sjustegade automatlådan 
arbetar fint och vid 110 km/h, landar motorvarvta-
let på strax under 2 000 varv per minut.

Det är först en bra bit bortom motorvägshastig-
het som Navara börjar slingra sig lite vid rattrörel-
ser. Någon direkt känslighet för sidvind kunde inte 
noteras.

Förarmiljön är närmast personbilsslik med gott 
om knappar i ratten för färddator, telefon, samt fart-
hållare och radio. Övriga reglage är lätta att nå, fast 
vi hade önskat vred istället för knappar för tempe-
raturinställningen i kupén.

Ratten går att justera i höjdled, men inte i längd-
led. Det stör inte, utan en passande körställning är 

Lättlastare som sjudagarsbil
MULTIVERKTYG. En pickup fungerar som en sjudagarsbil – arbetsbil i veckorna och familjefraktare på helgerna. Nissan Navara är ett typiskt exempel på en bil som klarar 
bägge uppgifterna.  FOTO: MIKAEL LINDBERG
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NISSAN NAVARA 

2,3 dCi 190 HK

Pris: Från 352 539 kr 
(Tekna, automat).
Motor: Diesel, 4 cyl, 
2 299 cm3.
Effekt: 190 hk/140 
kW vid 3 750 
varv/mi-
nut.
Vridmo-

ment: 450 
Nm vid 1 500–2 500 
varv/minut.
Prestanda: Toppfart 
180 km/h, 0–100 
km/h: 11,2 s. 
Längd/bredd/höjd/

axelavstånd:  521–
528/208,5/185,5/ 
315 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

2 338/912–1 075/ 
3 500 kg.
Garantier: Nybil 5 
år/16 000 mil. Lack 5 
år. Rostskydd 12 år. 
Assistans 5 år.
Testförbrukning:  
8,5 l/100 km. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
8,8–9,4 l/100 km.
CO2-utsläpp: 233–
249 g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Tyst och snål 
sjudagarsbil

Hög fordons-
skatt de tre 
första åren

KORTFAKTA

lätt att hitta, även för långturer. Sätena får med be-
röm godkänt både vad gäller inställningsmöjligheter 
inklusive justerbart svankstöd, samt tvåläges värme.

Baksätet är platt med rak rygg. Benutrymmet är 
sisådär om den framför vill sträcka ut sig. Ändå god-
känt som säte, om än inte för fullvuxna på längre 
färder. 

FLAKET ÄR SJÄLVA ANLEDNINGEN till att skaffa en 
pickup. Nissans lösning med enkelt skjutbara last-
fästen i gejders utmed flaksidorna är föredömlig. 
Samtidigt finns sex fasta lastöglor nära flakbotten att 
spänna fast låg last. Baklämmen kan upplevas som 
tung att lyfta, men stänger lätt i sin låsning.

Ljudnivån i kupén är behaglig, faktiskt riktigt tyst 
för att vara en lätt lastbil. Däcken som satt på var av 
friktionstyp och det finns ingen anledning att tro att 
sommardäck bullrar mer.

Det är förståeligt att Nissan Navara fortfarande 
är populär bland pickup-köparna. Den har förfinats 

genom åren, samtidigt som den fortfarande är en 
arbetshäst när det behövs.

DEN INKOPPLINGSBARA fyrhjulsdriften sköts enkelt 
med ett vred framför växelväljaren. Lågväxeln går i 
vid stillastående och neutralläge, när vredet trycks in 
och vrids ytterligare ett snäpp. 

I terräng, som dåliga skogsvägar, eller rent av inga 
vägar alls, tar den sig fram riktigt bra. Kärvar det till 
sig, finns även en differentialspärr att koppla in på 
bakaxeln.

Vad som möjligen kan bli besvärligt är vändra-
dien, om det är trångt, liksom överhänget bak om 
det är riktigt kuperat.

Vad som egentligen talar emot Navara, men det 
gäller numera pickuper överlag, är den nya fordons-
beskattningen. Innan de nya reglerna trädde ikraft, 
låg den årliga fordonsskatten på 4 860 kronor. Idag, 
för just Navara, landar den på 12 700 kronor per år 
de första tre åren. MIKAEL LINDBERG

LÄTT ATT HITTA RÄTT. Inredningen är närmast personbilslik. Vi saknar vred till temperaturreglering 
av 2-zonsanläggningen. Ratten är endast ställbar i höjdled, men en passande körställning är 
ändå lätt att ställa in.

PLATS FÖR TRE. Baksätet är platt med rak rygg. 
Korta personer åker bäst, och då på de yttre 
platserna. Bra öppningsvinkel på bakdörrarna.

BRA LÖSNING. Flyttbara lastöglor i gejders är lite av Navaras kännetecken. 
Ytterligare sex fasta öglor finns utmed flakbotten – bra. Lastvikten varierar 
mellan drygt 900 kilo till strax över ett ton.

LÖJLIGT ENKELT. Flera kameror visar omgivningen runt bilen när 
backen läggs i. Den som sitter i baklämmen gör tillbackning mot 
ett släp till en smal sak.

MANÖVERCENTRAL. Navara 
är fyrhjulsdriven. Spak till 
drivlägena hör till forntiden. 
Istället sköts allt med ett 
vred. Bredvid finns knappar 
för både differentialspärr till 
bakaxeln, samt utförsbacke-
hjälp – bilen bromsar själv i 
utförsbackar.
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Andelen privatleasade fordon fort-
sätter att öka. Färska siffror över 
2019 års privatbilsförsäljning ger vid 
handen att 38 procent av bilägarna 
väljer att privatleasa sin bil. Det är en 
ökning jämfört med 2018.

DET ÄR FORTFARANDE POPULÄRT att välja 
privatleasing som alternativ till att köpa och 
äga sin bil. För 2018 låg siffran för privatlea-
sing på 30 procent av privatbilarna. Under 
2019 ökade andelen till 38 procent, enligt 
statistik från Vroom.

Samtidigt ökade det totala antalet privat-
leasade fordon, från 51 169 leasade fordon 
2018, till 59 234 under 2019.

Den åldersgrupp där flest väljer privatlea-
sing, är 46–50-åringarna. Där landar knappt 
8 000 leasade fordon under 2019. Fördel-
ningen mellan män och kvinnor i det ål-
dersspannet är 40 procent kvinnor och 60 
procent män.

JÄMFÖRT MED DE SOM hellre väljer att äga 
sin bil, sticker de ut som passerat 70-års-
strecket. Tittar man på antalet sålda bilar 
till dem, ligger siffran på närmare 18 000 
fordon. 

Fortsatt uppåt för privatleasing

MEST PRIVATLEASADE BILMÄRKEN 2019 10-I TOPP

Fabrikat                  Antal        Marknadsandel 

                  i procent
1. Volkswagen             13 339                          22,5 

2. Audi                          5 722             9,7 

3. Renault                     4 775 8,1 

4. Seat                          3 932 6,6 

5. Skoda                        3 476 5,9 

6. Toyota                        3 447             5,8

7. Volvo                          3 286          5,5

8. Kia                             3 259 5,5 

9. Peugeot                     3 115 5,3 

10. BMW                       2 626 4,4

POPULÄRASTE MODELLER UNDER 2019  

Modell                               Antal
1. VW Tiguan                             4 746

2. VW Golf                                   3 655

3. VW T-Cross                              2 131 

4. Audi A3                       2 065 

5. Renault Clio                        1 835

    (Källa: Vroom)

Tvivelsutan växer segmentet med pri-
vatleasing. Men det finns saker att tänka på, 
innan man går in ett sådant avtal.

Fördelen är att kostnaden för leasingen 
är densamma från månad till månad. Men 
tänk på att kontrollera vad som ingår. Följer 
vinterdäck med, och hur är det med service, 
fordonsskatt, samt försäkring?

EN LÅG MÅNADSKOSTNAD kan locka, men 
fundera på hur bilen kommer att användas. 
De lägsta leasingpriserna, avser minsta bi-
larna, med de minsta motorerna.

De som kör längre än de årliga körsträck-
orna om 1 000–1 500 mil, drabbas av över-
mil. Det kan bli kostsamt den dagen bilen 
ska lämnas tillbaka och här kan man räkna 
med runt 8–9 kronor per övermil, ibland 
mer.

MAN BÖR TITTA PÅ SIN livssituation. Som 
ung och ensamstående, kanske en liten bil 
passar bäst. Men ett förhållande med barn 
ändrar situationen och det är dyrt att krypa 
ur ett leasingavtal i förtid.

Onormalt slitage kan också bli kostsamt, 
den dagen bilen lämnas tillbaka. Grunden 
för privatleasing är att du inte äger bilen 

och den ska lämnas tillbaka i normalt skick. 
Vad som ses som onormalt slitage varierar 

mellan olika bilföretag. Något dörruppslag 
eller stenskott och så vidare är okej. Men 
den som kört på trottoarkanter i tid och 
otid, lär få betala för fälgskadorna. 

KIKA GÄRNA OM FÖRETAGEN har någon ”lat-
hund” för hur normalt och onormalt slitage 
ser ut.

Man bör också vara medveten om att 
konsumentköplagen inte gäller vid privat-
leasing. Istället är det avtalslagen, som ger ett 
svagare skydd för dig som kund.

Privatleasing ser ut att fortsätta i dagens 
takt.

– Hittills i år (2020), ligger privatleasing-
en på 37 procent, säger Bertil Abrahamsson, 
vd på Vroom. De som tidigare privatleasat, 
väljer i högre grad att fortsätta när det är 
dags att byta bil.

Avslutningsvis nämner vi att elbilar nu 
börjar privatleasas. En aggressiv spelare är 
Nissan med sin elbil Leaf, liksom Renault 
med Zoe. Vi låter det inte vara osagt att de 
mycket väl kan börja synas i den här statis-
tiken nästa år.

MIKAEL LINDBERG

FORTSATT POPULÄRT. Privatleasing fort-
sätter att öka sin andel bland de pri-
vata bilkunderna. Under 2019 valde 
38 procent att privatleasa sin bil, och 
Volkswagens modeller ligger i topp.

FOTO: STEFAN NILSSON

37
Så många procent av 
nybilsförsäljningen 
2019 var privatlea-
sing.



Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia e-Niro 0 l/100 km och 
CO2-utsläpp 0 g/km. Blandad elförbrukning 15,9 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom 2019. **Klimatbonus beslutas 
och utbetalas av Transportstyrelsen och kan vara lägre för juridiska personer än angivet belopp. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala 
prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

* Nu presenterar vi nya elbilen Kia e-Niro. Uppgraderad med den senaste tekniken, 
snabb laddning och en räckvidd på upp till 45 mil på el. Men el är ingen nyhet för  
oss. Vi på Kia är störst på laddbara bilar och varannan Kia som säljs i Sverige är  
elektrifierad. All vår erfarenhet – eller elfarenhet som vi kallar det – har vi nu  
samlat i nya elbilen Kia e-Niro. Niro finns även som hybrid och laddhybrid.

REK. PRIS FRÅN 481.900 KR. AVDRAG FÖR KLIMATBONUS 60.000 KR EJ INRÄKNAT I PRISET.**

Premiär för nya Kia e-Niro

Elfarenhet*
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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.
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NILS SVÄRD (TEXT)

NIKLAS CARLE (FOTO)

Rätt däck till suven

Suvarnas framfart tycks vara ostopp-
bar. Traditionella familjebilar tappar 
i försäljning när allt fler vill åka en 
halv våning upp. Därför har vi i år 

valt att granska suvdäck. Testdimensionen 
225/60 R18 passar flera populära famil-
jesuvar, exempelvis Toyota RAV4, Honda 
CR-V, Mazda CX-5, BMW X3 och Subaru 
Outback.

En suv kräver mer av sina däck än en van-
lig personbil. Ett suvdäck ska ge trygga kör-
egenskaper till en biltyp med mer vikt och 
förhöjd tyngdpunkt samtidigt som däcket 
har en högre profil. Suvdimensioner har där-
för hårdare gummiblandning och förstärkta 
sidoväggar. 

Det senare ger nödvändig stabilitet men 
också motståndskraft mot vassa stenar som 
riskerar att ge punktering vid körning utan-
för det asfalterade vägnätet.

Biltillverkarna har trevande försökt för-
stå vad suvköparna vill ha. Efter inledande 
äventyrslusta går trenden mot traditionella 
personbilsvärden, fast med högre sitthöjd. Så 
också på däckmarknaden. 

Från grövre mönster och terrängklingan-
de namn väljer nu däckproducenterna mer 
och mer att låta suvdimensionerna spegla det 
traditionella personbilssortimentet till namn 
och utformning. 

 
DET ÄR ETT DIVERGERAT utbud som möter 
suvägaren när det är dags att köpa nya däck. 
Detta avspeglar sig i vårt däcktest. Deltagar-
nas grundkaraktärer och specifikationer, så 
som slitagemärkning och hastighetskoder, 
spretar betydligt mer än när vi testar person-
bilsdäck. 

Behovet av konsumentvägledning tycks 
större än någonsin.

De allra senaste nyheterna från Michelin 

och Goodyear bär namn från tillverkarnas 
sportigare personbilsdäck (Pilot Sport 4 
SUV och Eagle F1 Asymmetric 5). 

Deltagarna från Bridgestone, Nankang, 
Nokian och Vredestein är sprungna ur de 
mer komfortinriktade personbilsprodukterna 
(Turanza T005, AS-1, Hakka Blue 2 SUV 
och Ultrac Satin). 

Endast Pirelli har ett modellnamn som 
är unikt för suv-dimensionerna (Scorpion 
Verde).

Vissa suv-ägare kanske överväger ett däck 
som ger bättre drivgrepp i terrängen. Vad är 
det egentligen man försakar med att välja ett 
mer offroadanpassat däck? För att svara på 
det har vi inkluderat en joker i testet: Con-
tinental CrossContact LX2. Det saluförs av 
tillverkaren för ”lättare offroad-körning”.

 
NÄR ALLA TIO delronder är utförda kan vi 
konstatera att prestandaskillnaderna mellan 
suvdäcken är större än vad vi tidigare stött 
på bland de mer enhetliga personbilsdäcken. 

Trenden är tydlig – ju mer ”onroad-
fokus” desto bättre testresultat. Allra bäst är 
de senaste högprestandaprodukterna från 
Goodyear och Michelin.  

Sportigt inriktade däck på en fyrhjulsdri-
ven suv kan tyckas onödigt. Men på grund av 
biltypens beskaffenhet – tilltagen markfrigång 
och högre vikt – är det just högbyggda suv-
modeller som har det största behovet av 
bra väggrepp och trygga köregenskaper.

Visst är det trevligt att minska 
hjulspinnet i grusbacken upp 
till stugan, men däckens allra 
viktigaste uppgift är att 
lotsa dig och din familj 
så säkert som möj-
ligt på asfaltsvä-
gen dit. 

Högbyggda suvar gör livet tufft för däcken. Vi testar åtta 
däck i dimensionen 225/60 R18 och hittar ovanligt stora 
skillnader i prestanda. En sak är klar – den som söker fäste 
utanför vägen tvingas kompromissa på säkerheten.  

TESTVINNARE

ÅRETS STORA SOMMARDÄCKTEST 
GENOMFÖRS I SAMARBETE MED
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SÅ RÄKNAR VI POÄNG

Betygskala: 5 = Utmärkt. 4 = Mycket bra.  
3 = Medel. 2 = Mindre bra. 1 = Dåligt. 
p  Utöver betygsättning 1–5 görs en viktning 
av delmomenten och betyget multipliceras 
med olika faktorer, från 1 till 3. Bromsförmåga 
och trygga köregenskaper på våt väg viktas till 
exempel allra högst. I vissa moment – köreg-
enskaper och buller – ingår även en subjektiv 
värdering i betyget som komplement till mät-
värdet. Hur väl däcket rullar över ojämnheter 
betygsätts strikt subjektivt.

Summan av alla testmomentens poäng blir 
sedan totalpoängen. Maximalt antal poäng är 
100. Om ett däck bedöms som ”medel”, det vill 
säga med betyget 3 i alla moment, uppgår po-
ängsumman till 60. Poängsystemet, där kritiska 
egenskaper prioriteras högre, drar isär värdena.  

Sammanfattningen görs på ett mer över-
skådligt sätt men bygger på delbetygen. Exakta 
värden redovisas på sidorna 30–31. 
MAXIMAL POÄNG FÖR RESPEKTIVE DELMOMENT: 

Bromsning på våt väg 15 

Kurvgrepp på våt väg 10 

Körning på våt väg 15 

Vattenplaning 10 

Vattenplaning, kurva 10 

Bromsning på torr väg 10

Körning på torr väg 10

Bränsleförbrukning 10 

Buller 5 

Rullkomfort 5 

Sammanlagt maximalt 100

SÅ TESTADE VI

p  Sommardäckstestet gjordes i slutet av september 
2019 på Mireval Proving Grounds, i södra Frankrike. 
Vädret var soligt med temperaturer en bit över 20 gra-
der, likt en vacker sommardag i Skandinavien. 

Alla tester inleds och avslutas med körning av refe-
rensdäck. Referensdäcket används även mellan test-
däcken vid behov, exempelvis vid väder- och tempe-
raturförändringar. På så sätt kan vi korrigera resultatet 
efter hur vägbanan påverkas av yttre omständigheter. 

Testbil var en BMW X3 20d xDrive automat. ABS-

systemet användes men antisladdsystemet var avak-
tiverat för att kunna bedömma däckens beteende när 
greppet släpper och för att inte bromsarna ska bli för 
varma vid bankörning. 

Bromsproven och mätning av bränsleförbrukning 
utfördes med en VW Tiguan. 

Prisuppgifterna är hämtade från Vanadis Gummi i 
Stockholm. Det lönar sig att jämföra priser från olika 
försäljningsställen. Däck på nätet kan vara billigare. Tänk 
dock på att transport- och monteringskostnad tillkommer. 

1. En suv är tyngre och har högre tyngdpunkt än en vanlig personbil. Desto viktigare att välja ett däck som agerar tryggt under press. Vi prioriterar egenskaper som hjälper 
föraren att hantera en krissituation i trafiken. 2. Alla testdäck jämförs mot ett extra referensdäck, som körs först och sist, för att se hur greppnivån ändrats i takt med yttre 
faktorer som sol och temperatur. 3. Datorn håller koll på repeterbarheten. För stor avvikelse = gör om.

2 3

1
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Bridgestone
Turanza T005
p  Bridgestone har ett stort suv-utbud. 
Vi testar Turanza T005 som är mest an-
passat för vanlig bilkörning på vägen. 
Karaktären känns igen från person-
bilsdäcket i tidigare tester. T005 är ett 
körglatt däck med kvick styrrespons 
och neutral kurvbalans utan nämnvärd 
understyrning. Däcket trivs allra bäst 
på torrt där det når toppbetyg med 
både kort bromssträcka och alerta 
köregenskaper. Därtill har Bridgestone 
den lägsta förbrukningen. 

Även på vått har Turanza T005 kort 
bromssträcka och bra sidogrepp. Tyvärr 
är det sämre på vattenplaning. Även 
komfortbetyget blir lågt. Det rullar hårt 
över gupp och ger högt vägljud. 

Det ger en fjärdeplats, precis utan-
för pallen.

FAKTA

Pris, kr 1 942

Tillverkningsland Frankrike

Tillverkningsdatum vecka 26, 2019

EU-märkning, rullmotstånd B

EU-märkning, våtgrepp A

EU-märkning, buller dB(A) 71

Mönsterdjup mitten, mm 7,6

Belastning/Hastighetsindex 100 V

Hårdhetstal, Shore 62

Slitvärde (Treadwear) ingen uppgift

Vikt, kg 10,5

POÄNG

Bromsning på våt väg 12

Kurvgrepp på våt väg 8

Körning på våt väg 12

Vattenplaning 4

Vattenplaning, kurva 4

Bromsning på torr väg 10

Körning på torr väg 10

Bränsleförbrukning 10

Buller 2

Rullkomfort 2

Totalpoäng 74

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   4        2        5     5       2
Styrrespons, kurvglädje, för-
brukning. 

Vattenplaning, vägbuller.

Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 5
p  Asymmetric 5 ersatte Asymmetric 
3 under 2018 och i fjol adderades 
flera suv-dimensioner. Det här är ett 
sportigt inriktat däck som är tryggt 
att hantera på greppgränsen med lätt 
understyrning. Styrresponsen är inte 
lika vass som hos Bridgestone utan 
Goodyear kräver lite mer styrvinkel 
in i kurvorna. Asymmetric 5 presterar 
toppresultat i varje delmoment, spe-
ciellt ronden vattenplaning i kurva där 
det är bäst av alla.

Det når inte upp i Michelins höga 
bromsprestanda men ger i gengäld 
bättre komfort och snäppet lägre 
bränsleförbrukning. 

Ständigt bland de allra bästa ger 
Goodyear en total 2:a plats, bara tre 
poäng efter vinnaren.

FAKTA

Pris, kr 2 222

Tillverkningsland Tyskland

Tillverkningsdatum vecka 25, 2019

EU-märkning, rullmotstånd C

EU-märkning, våtgrepp A

EU-märkning, buller dB(A) 71

Mönsterdjup mitten, mm 7,7

Belastning/Hastighetsindex 104 Y

Hårdhetstal, Shore 68

Slitvärde (Treadwear) 300

Vikt, kg 11,8

POÄNG

Bromsning på våt väg 12

Kurvgrepp på våt väg 10

Körning på våt väg 15

Vattenplaning 8

Vattenplaning, kurva 10

Bromsning på torr väg 8

Körning på torr väg 10

Bränsleförbrukning 8

Buller 4

Rullkomfort 3

Totalpoäng 88

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   5        5        5     4       3
Vattenplaning. Lugna reaktioner 
och lättkört under press. 

Dyrast.

Nokian
Hakka Blue 2 SUV
p  I den här dimensionen erbjuder No-
kian sitt Hakka Blue 2 SUV. Precis som 
personbilsdäcket med samma namn 
har SUV-versionen sina bästa styrkor 
på våt asfalt med kort bromssträcka, 
god motståndskraft mot vattenplaning 
och bra sidogrepp. Detta trots ett slit-
värde (treadwear) på höga 500, något 
som annars kan stå i konflikt med bra 
våtgrepp.

På torr asfalt är stoppsträckan god-
känd och däcket har logiska och fina 
köregenskaper. Det svarar snabbt på 
styrutslag och är lättkontrollerat på 
greppgränsen.

Nokian rullar lätt och erbjuder också 
bäst komfort på dåliga vägar.

En hög jämn nivå i alla ronder ger 
en bronspeng totalt.

FAKTA

Pris, kr 1 980

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 23, 2019

EU-märkning, rullmotstånd C

EU-märkning, våtgrepp B

EU-märkning, buller dB(A) 72

Mönsterdjup mitten, mm 8,1

Belastning/Hastighetsindex 104 H

Hårdhetstal, Shore 63

Slitvärde (Treadwear) 500

Vikt, kg 12,0

POÄNG

Bromsning på våt väg 12

Kurvgrepp på våt väg 8

Körning på våt väg 12

Vattenplaning 8

Vattenplaning, kurva 8

Bromsning på torr väg 6

Körning på torr väg 8

Bränsleförbrukning 8

Buller 4

Rullkomfort 4

Totalpoäng 78

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   4        4        4     3       4
Komfort. Välbalanserat och lättkört. 

Något förlängd bromssträcka på 
torrt.

Michelin
Pilot Sport 4 SUV
p Michelins nya Pilot Sport 4 SUV är 
den senaste nyheten i segmentet, 
med debut våren 2019. Det utmärker 
sig med testets kortaste bromssträck-
or på både våt och torr väg. 

Michelin får full pott i alla delmo-
ment på väta. Bäst mot vattenplaning, 
mest kurvgrepp och kalasfina köregen-
skaper. Lättplacerad framvagn med fin 
instyrning och stabil bakvagn ger trygg 
balans på greppgränsen.

Även karaktären på torrt är en full-
poängare. Fortsatt neutral balans med 
trygga köregenskaper. Dock är styr-
reaktionen inte lika linjär som hos Brid-
gestone och Goodyear. Enda riktiga 
plumpen i protokollet är vägljud.

Vi korar Pilot Sport 4 SUV till knapp, 
men klar, testvinnare!

FAKTA

Pris, kr 2 176

Tillverkningsland Polen

Tillverkningsdatum vecka 25, 2019

EU-märkning, rullmotstånd E

EU-märkning, våtgrepp A

EU-märkning, buller dB(A) 70

Mönsterdjup mitten, mm 7,4

Belastning/Hastighetsindex 100 V

Hårdhetstal, Shore 67

Slitvärde (Treadwear) 220

Vikt, kg 12,2

POÄNG

Bromsning på våt väg 15

Kurvgrepp på våt väg 10

Körning på våt väg 15

Vattenplaning 10

Vattenplaning, kurva 10

Bromsning på torr väg 10

Körning på torr väg 10

Bränsleförbrukning 6

Buller 2

Rullkomfort 3

Totalpoäng 91

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   5        5        5     3       3

1

Vattenplaning. Korta broms-
sträckor. Allmänt högt grepp.

Vägbuller. Pris.

TESTVINNA
RE

+

–
+

–
+
–

+

–

2 3 4
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Continental
ContiCrossContact LX2
p  CrossContact finns i flera versioner. 
LX2 är utvecklat för lätt terrängkör-
ning och den som söker offroadgrepp 
tvingas kompromissa med vägprestan-
da och trafiksäkerhet. LX2 är ständigt i 
botten i delmomenten. 

Bromssträckorna är längst i gänget 
– över en billängd längre än det bästa 
däcket – på både vått och torrt. Dess-
utom vattenplanar LX2 tidigt. 

Under press har det en diffus styr-
känsla och är svårt att placera rätt. Att 
LX2 kommer från en premiumtillverka-
re märks då det är ärligt och lättkört på 
greppgränsen där det varnar föraren 
tidigt att fästet är på väg att släppa. 

Dess förtjänster på vanlig väg är bra 
komfort och oväntat låg ljudnivå trots 
grövre mönster.

FAKTA

Pris, kr 2 197

Tillverkningsland Kina

Tillverkningsdatum vecka 52, 2018

EU-märkning, rullmotstånd E

EU-märkning, våtgrepp C

EU-märkning, buller dB(A) 71

Mönsterdjup mitten, mm 9,6

Belastning/Hastighetsindex 100 V

Hårdhetstal, Shore 65

Slitvärde (Treadwear) 680

Vikt, kg 13,4

POÄNG

Bromsning på våt väg 6

Kurvgrepp på våt väg 4

Körning på våt väg 6

Vattenplaning 2

Vattenplaning, kurva 2

Bromsning på torr väg 2

Körning på torr väg 4

Bränsleförbrukning 4

Buller 4

Rullkomfort 4

Totalpoäng 40

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   2        1        2     3       4
Komfort, släpper fästet progres-
sivt med god förvarning. 

Bromssträcka, allmänt låg 
greppnivå, diffus styrkänsla.

Pirelli
Scorpion Verde
p Namnet Scorpion Verde har hängt 
med sedan 2010. Även om däcket har 
uppdateras sedan dess har det svårt 
att mäta sig mot sina nyare konkur-
renter. Det gäller speciellt på våt asfalt 
där Pirelli har lågt sidogrepp. Fästet 
försvinner plötsligt utan förvarning, 
vilket gör det svårkört i väta. Scorpion 
Verde har också problem med tidig vat-
tenplaning, speciellt i kurva.

Väguppträdandet är desto bättre på 
torr väg med en bra, neutral balans 
som är lätt att kontrollera. Vi uppmäter 
också både lågt rullmotstånd och låg 
förbrukning. 

Stötigt över gupp och högt vägljud 
ger en slutlig 6:e plats. 

FAKTA

Pris, kr 1 922

Tillverkningsland Italien

Tillverkningsdatum vecka 22, 2019

EU-märkning, rullmotstånd C

EU-märkning, våtgrepp B

EU-märkning, buller dB(A) 71

Mönsterdjup mitten, mm 8,6

Belastning/Hastighetsindex 100 H

Hårdhetstal, Shore 64

Slitvärde (Treadwear) 400

Vikt, kg 11,9

POÄNG

Bromsning på våt väg 9

Kurvgrepp på våt väg 6

Körning på våt väg 6

Vattenplaning 4

Vattenplaning, kurva 4

Bromsning på torr väg 6

Körning på torr väg 8

Bränsleförbrukning 8

Buller 2

Rullkomfort 2

Totalpoäng 55

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   5        5        5     4       3
Bränsleförbrukning, välbalanserat 
på torr väg. 

Våtgrepp, vattenplaning och tappar 
fästet plötsligt i väta.

Nankang
AS-1
p Lågprisutmanaren Nankang deltar 
med AS-1 som även erbjuds i person-
bilsdimensioner. Tyvärr presterar bud-
getalternativet som sämst när behovet 
av bra grepp är som störst. På våt 
asfalt är det bara det terränganpassade 
däcket som har längre bromssträcka 
och sämre vattenplaning än Nankang. 

När den blöta vägen svänger har 
AS-1 testets sämsta sidogrepp och 
på handlingbanan uppvisar däcket en 
överstyrd balans där alltid bakdelen 
tappar greppet först och bryter ut i 
ovälkommen sladd.  

Beteendet på torr väg är bättre men 
AS-1 har sämre kurvgrepp och styrpre-
cision än konkurrenterna. Det placerar 
Nankang näst sist i testet, knappt före 
terrängjokern.

FAKTA

Pris, kr 1 396

Tillverkningsland Kina

Tillverkningsdatum vecka 51, 2018

EU-märkning, rullmotstånd E

EU-märkning, våtgrepp C

EU-märkning, buller dB(A) 71

Mönsterdjup mitten, mm 8,2

Belastning/Hastighetsindex 100 W

Hårdhetstal, Shore 69

Slitvärde (Treadwear) 240

Vikt, kg 12,8

POÄNG

Bromsning på våt väg 6

Kurvgrepp på våt väg 4

Körning på våt väg 3

Vattenplaning 4

Vattenplaning, kurva 4

Bromsning på torr väg 4

Körning på torr väg 6

Bränsleförbrukning 6

Buller 3

Rullkomfort 3

Totalpoäng 43

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   2        2        2     3       3
Pris, släpper fästet progressivt med 
god förvarning. 

Allmänt låg greppnivå, sladdbenä-
get.

Vredestein
Ultrac Satin
p Nederländska Vredestein har fått ett 
uppsving under ledning av indiska Apol-
lo Tyres. Ultrac Satin lanserades 2016 
och finns även i personbilsstorlekar.

Däcket har bra motståndskraft mot 
vattenplaning men har inte lika bra 
bromssträcka och sidogrepp som 
de bästa på våt asfalt.  Under press 
släpper bakvagnen först, men sladden 
är relativt lättkontrollerad. På torrt 
underlag är balansen bättre med ett 
tryggt beteende, men styrprecisionen 
saknar skärpa. 

Uppmätt rullmotstånd och faktisk 
förbrukning är högre än väntat för ett 
B-klassat däck. 

Rullkomforten är hög och bullernivån 
klart godkänd. Aldrig dåligt, men aldrig 
i topp, ger en slutlig 5:e plats. 

FAKTA

Pris, kr 1 736

Tillverkningsland Ungern

Tillverkningsdatum vecka 9, 2019

EU-märkning, rullmotstånd B

EU-märkning, våtgrepp A

EU-märkning, buller dB(A) 70

Mönsterdjup mitten, mm 7,9

Belastning/Hastighetsindex 104 W

Hårdhetstal, Shore 64

Slitvärde (Treadwear) 280

Vikt, kg 11,5

POÄNG

Bromsning på våt väg 9

Kurvgrepp på våt väg 6

Körning på våt väg 9

Vattenplaning 8

Vattenplaning, kurva 8

Bromsning på torr väg 6

Körning på torr väg 8

Bränsleförbrukning 6

Buller 3

Rullkomfort 4

Totalpoäng 67

SAMMANFATTNING

   Våt      Vatten-      Torr    För-        Kom- 
   väg     planing      väg    brukn.     fort

   3        4        3     3       4

5

Vattenplaning, rullkomfort, pris.
Längre bromssträcka än medel.
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EU:S DÄCKMÄRKNING 

p  Alla däck som säljs inom EU måste märkas 
med information om bränsleförbrukning, våt-
grepp och buller (utanför bilen). Deklarationen 
använder samma bokstavssystem som finns 
exempelvis på vitvaror, det vill säga bokstäver där 
A är bäst och G är sämst. 

Bränsleförbrukning innebär att man mäter rull-
motstånd. De bästa däcken i detta test är märkta 
med B och de sämsta med E. Skillnaden mellan 

A och G är drygt 0,6 l/100 km. Skillnaden mellan 
B och E, två klasser, är att E kan ha upp till 0,31 
l/100 km högre förbrukning. 

Våtgrepp anges för bromsning från 80 till 0 
km/tim. Från A till B ökar bromssträckan med tre 
meter, från B till C med ytterligare fyra och E kan 
ha upp till tolv meter längre bromssträcka än ett A-
märkt däck. Mellan högsta klassificering A och den 
lägsta F är skillnaden 18 meter. Men man säger 

också att skillnaden mellan klasser som ligger 
efter varandra är en billängd (tre till sex meter). 

Bullermärkningen baseras på vägljudet 
uppmätt utanför bilen när den kör förbi. Detta 
säger inget om bullernivån inne i kupén. Bilar 
reagerar olika beroende på vilka frekvenser 
som däcken förstärker genom chassit. Det 
finns extra bullerdämpande däck, fråga din 
däckhandlare om det erbjuds i din dimension. 

1. Anders Helgesson utför en av testveckans 120 tvärnitar. Vid bromsproven användes en VW Tiguan. 2. Långa arbetsdagar med många intryck. Analog bokföring förblir enk-
last trots all teknisk utrustning. 3. Det är på våt vägbana som däckskillnaderna är som störst. Vissa förblir lättkörda på greppgränsen, andra bryter ut i sladd. 4. Vägbullret 
spelas in under tio sekunder vid förarens båda öron. 5. Stenkoll på alla yttre förutsättningar. 

2

3

1

4 5
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VATTENPLANING 18–25°C, sol

KOMMENTAR: Den hastighet där framhjulen börjar 
spinna med 15 procent högre hastighet än bakhjulen 
under acceleration i 8,0 mm vatten. Trots grövre 
mönster och störst mönsterdjup har terrängdäcket 
sämst motståndskraft mot vattenplaning. Bäst är 
Michelin. Goodyear och Vredestein hävdar sig väl, 
strax före Nokian. 
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KÖRNING VÅT VÄG 18–22°C, sol

KOMMENTAR: Snittid av tre varv på 0,8 mm vattendjup. 
Michelin och Goodyear är både snabbast runt banan 
och lättast att manövrera på greppgränsen. Pirelli tap-
par fästet plötsligt. Nankang ger ovälkomna bakvagns-
sladdar medan Continental understyr sävligt, men 
släpper greppet progressivt med tidig förvarning.
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BROMSNING VÅT VÄG 27–30°C, sol

KOMMENTAR: Snittet av sju ABS-inbromsningar från 
80 km/tim på 1,0 mm vatten. Michelin är i en klass 
för sig – över en meter kortare stoppsträcka än 
Bridgestone och Nokian. Pirelli och Vredestein stannar 
efter ytterligare två meter. Det offroad-anpassade 
Continental-däcket har 20 procent längre broms-
sträcka än Michelin.

Resultaten moment för moment

Runt, runt, runt – om och om igen.
Däcktester är ett repetitivt arbete. 
Riggen försörjer cirkeln med vatten. 

p  Här redovisar vi resultaten i siffror för de olika testmomenten.  
Färgerna i diagrammen betyder:           = utmärkt/bra            = medel           = mindre bra           = dåligt



Michelin
performance
made to last

Gör skillnad – välj Michelin!

SPARA 25 %  
PÅ DÄCKEN

SPARA 4 %  
PÅ BRÄNSLET

SPARA  
PÅ MILJÖN

Slitna däck är mer 
bränsleeffektiva(2)

Bidra till att spara  
6,6 miljoner ton CO2

(2)
Färre däckbyten(1)

(1) 1 däck mindre per år ifall byte av däck sker vid 1,6 mm istället för 3 mm.  
(2) Studie utförd av Ernst & Young (maj 2017). Tiillhandahålls regelbundet slitage av däck och respekt för rekommendationer från däck och biltillverkare.
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VATTENPLANING KURVA 20–24°C, sol

KOMMENTAR: Genomsnittligt g-värde i kurva med 8,0 mm 
vatten. När det svänger har Goodyear bäst motstånds-
kraft mot vattenplaning, knappt före Michelin. Även 
Vredestein och Nokian hanterar vattendjupet bra. Brid-
gestone, Nankang och Pirelli släpper betydligt tidigare. 
Continental har blott 68 procent av Goodyears sidogrepp.
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KÖRNING TORR VÄG 24–30°C, sol

KOMMENTAR: Snittid av tre varv. Betygsättningen 
väger också in en subjektiv bedömning av däckets 
beteende på greppgränsen. Neutral balans och kvicka 
styrreaktioner gör Bridegestone snabbast i snäva 
kurvor. Goodyear är mer lättkört och förlåtande med 
mild understyrning. Continental har svårt att bromsa 
och svänga samtidigt.
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BRÄNSLEFÖRBRUKNING ca 20–25°C, sol

KOMMENTAR: Uppmätt i konstant hastighet med 
lätt styrutslag runt en oval bana. Bridgestone rullar 
allra lättast. Grovmönstrade Continentaldäcket rullar 
tyngst. Med ett bränslepris på 16 kr/liter är besparing-
en 512 kr/år per 1 000 mil mellan bästa och sämsta 
däck. 

KOMFORTBEDÖMNING + BULLER dB(A) + RULLMOTSTÅND

KOMMENTAR: Vi mäter däckens bullernivå under tio sekunder i två hastigheter 
(70/110 km/tim) på både fin och grov asfalt. Men dB-värde är inte allt. Bullerbetyget 
baseras till stor del på den subjektiva upplevelsen av ljudkaraktären. Rullmotstån-
det är uppmätt mot en rullande trumma i laboratorium, enligt samma regelverk 
som EU-märkningen. Dock har alla däck testats med samma viktbelastning oavsett 
angiven belastningskod. I labbmiljön rullar däcken rakt fram, platt mot underlaget. I 
verkligheten påverkar kurvor och bilens hjulinställningar. Därför mäter vi även den 
faktiska förbrukningen.
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BROMSNING TORR VÄG 27–30°C sol

KOMMENTAR: ABS-bromsning från 100 km/tim. 
Snittvärde av fem inbromsningar. Precis som på våt 
väg har Michelin kortast bromssträcka. Good-year och 
Bridgestone stannar också bra. Pirelli, Nokian och Vre-
destein behöver tre meter extra. Continental passerar 
40-metersgränsen innan stopp.
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KURVGREPP VÅT VÄG 18–22°C, sol

KOMMENTAR: Snittid av åtta varv runt en cirkel med 
0,8 mm vattendjup. Michelin och Goodyear har bäst 
sidogrepp i vätan. Goodyear kräver dock något större 
styrvinkel än Michelin. Bridgestone är nervöst och 
har svårast att hålla spåret av toppdäcken. Nankang 
presterar snäppet sämre än Continentals terrängdäck. 

FLER 
DÄCK- 

TESTER PÅ 

vibilagare. 
se

Solnedgång över franska Mireval. En 
Tiguan rullar in för nästa däckset. I bak-
grunden vilar Medelhavet.

 Rullkomfort Buller, Buller, dB(A) Buller, dB(A) Rullmotstånd, 
 subjekivt subjektivt 70/100 km/tim 70/110 km/tim uppmätt koefficient 
 betyg betyg slät väg grov väg kg/ton / EU-märkning

Bridgestone 2 2 64,9 / 69,4 68,8 / 72,4 7,06 / B

Continental 4 4 64,0 / 69,2 67,2 / 72,2 9,34 / E

Goodyear 3 4 64,2 / 68,6 68,4 / 72,0 9,31 / C

Michelin 3 2 64,2 / 68,8 68,4 / 73,0 8,76 / E

Nankang 3 3 63,8 / 69,2 68,6 / 72,4 9,02 / E

Nokian 4 4 63,2 / 68,8 68,6 / 72,6 8,29 / C

Pirelli 2 2 64,8 / 69,6 69,6 / 73,2 7,20 / C

Vredestein 4 4 63,6 / 68,8 67,6 / 72,2 8,24 / B
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KIA CEED 1,6 GDi

LADDHYBRID

Pris: Från 339 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1,6 liter, Euro 6d-
Temp + elmotor.
Effekt: 105 
hk/77,2 
kW vid 
4 000 
varv/mi-
nut (60,5 
hk/44,5 
kW el-
motor).
Vridmoment: Ben-
sinmotor: 147 Nm 
vid 4 000 varv/minut, 
elmotor: 170 Nm.
Prestanda: Toppfart 
171 km/h, 0–100 
km/h: 10,8  s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
460/180/146/265 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 676/354/1 300 kg.
Garantier: Nybil: 7 
år/max 15 000 mil. 
Vagnskadegaranti: 5 
år. Lack: 5 år/15 000 
mil. Rostskydd: 7 år/
max 15 000 mil. As-
sistans: 7 år/15 000 
mil. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
1,3–1,6 liter/100 km.
CO2-utsläpp: 29–35 
g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Prisvärd
Låga drifts-
kostnader 
Bra förar-
miljö

Låg lastvikt 
(354 kg)
Dödavinkel- 

             varnare
         saknas i         
         basmodellen

             Låg förbruk
             ning endast 
             vid kortare 
             körning

KORTFAKTA

Laddhybriden kommer på allvar i år 
och den erbjuder många fördelar där 
möjligheten till tyst och utsläppsfri 
körning inom tättbebyggt område är 
en av de viktigaste. Kia Ceed kommer 
nu som laddhybrid både som kombi 
och den mer suv-betonade XCeed.

KIAS CEED-FAMILJ VÄXER och nu handlar 
det om en riktigt Sverige-anpassad modell 
som kommer att stärka Kias position som 
stor leverantör av elektrifierade bilar i Sve-
rige. 

Laddhybriden Kia Ceed kombi är en fa-
miljebil som säkert även kommer att locka 
tjänstebilsåkare med ett lågt förmånsvärde. 
Bilen har en snittförbrukning enligt nya 
WLTP-normen på 1,3 liter bensin/100 km. 
Med lågt förmånsvärde, från 1 054 kr/må-
nad (netto), väntas den bli särskilt attraktiv 
bland tjänstebilsåkare.

Snittförbrukningen är som vanligt vansk-
lig att uppge när det gäller laddhybrider, 
men den angivna förbrukningen är jämför-
bar mellan olika laddhybrider och där står 
den här kombins sig väl jämfört med kon-
kurrenternas. 

Grundpriset för enklaste versionen, Kia 
Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid Ad-
vance, är 339 900 kronor och från det kan 
man räkna bort en miljöbilspremie på cirka 

40 000 kronor, vilket betyder att du betalar 
så gott som exakt 300 000 kronor för bilen. 

Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid 
säljs med den sjuåriga (15 000 mil) nybilsga-
rantin från fabrik, vilket höjer andrahands-
värdet och minskar kostnaderna för nybils-
köparen.

Tittar man vidare på totalekonomin, är 
även din körning avgörande. Har du bara 
runt två mil till jobbet, kan du pendla dag-
ligen med en mycket liten bränsleförbruk-
ning eftersom bilen klarar de första 5 milen 
på el om den är uppladdad. 

Det där är naturligtvis beroende på hur 
du kör och vilken temperatur som du är ute 
och kör i. Lägre temperatur och hetsigare 
körning ger kortare räckvidd på el. 

KÖRS BILEN PÅ EL blir drivmedelskostnaden 
runt två kronor per mil beroende på vad 
du betalar för elen. Hybridlösningen bety-
der också att du får en lägre förbrukning 
vid körning även om du kört slut på elen 
i batterierna. Bilen laddar batterierna vid 
retardation och använder den kraften vid 
acceleration. Det betyder också bättre pre-
standa när både el- och förbränningsmotor 
samarbetar.

Den stora fördelen med laddhybriden är 
att den öppnar upp för ett avsevärt bättre 
klimat i tätorterna då det går att välja att 

köra på enbart el inom tättbebyggt område. 
Det går att spara el om du vet att du kom-
mer till tättbebyggt område. Detta öppnar 
samtidigt för stadsdelar där enbart eldriven 
biltrafik är tillåten utan att alla måste köpa 
elbil. 

EN ANNAN FÖRDEL MED Kias laddhybrid är 
att lösningen är helt okomplicerad. Förar-
miljön är väldigt lik den vi är vana vid från 
övriga Kia-modeller med runda instru-
mentklockor och bra placerade reglage. 

Väljer du att låta bilens automatik sköta 
hybriddrivlinans olika val, körs bilen så snålt 
som möjligt utan att du behöver bry dig. 
Växellådan är en sexstegad dubbelkopp-
lingsautomat. 

Laddhybriden fungerar också bra som 
dragbil. Den här ganska kompakta laddhy-
briden får ändå dra 1 300 kg. 

Kia är idag det tredje största bilmärket i 
Sverige och kan erbjuda ett stort utbud av 
elektrifierade bilar med både laddhybrider 
och rena elbilar i olika storlek. Laddbara bi-
lar står för 30 procent av försäljningen. 

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet 
per bil var 106 gram under 2019, vilket var 
lägst av alla Sveriges tio största bilmärken, 
och Kia Motors Sweden har satt ett mål 
att nå ett snitt på 70 gram CO

2
 per bil för 

2020. STEFAN NILSSON

Laddhybrid som familjebil
NY DRIVLINA. Kia Ceed är en kompakt kombi i storlek som VW Golf i kombiversion. Nu kommer den som laddhybrid med bra prestanda och lågt för-
månsvärde, vilket borde locka tjänstebilsåkare. Förarmiljön är väldigt lik den vi är vana vid från övriga Kia-modeller med runda instrumentklockor 
och bra placerade reglage.
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Norsk sjöresa ger mersmak
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Den beskrivs som världens vackraste sjöresa. Hurtigruten från 
Bergen till Kirkenes längs norska kusten är klassikern som 
lockar turister från hela världen.

Norsk sjöresa ger mersmak

STORSLAGEN. Geirangerfjorden är en av 
Norges stoltheter, och att få anlända till 
byn Geiranger en dag som denna, med 
flödande sol och spegelblank fjord är 
en ynnest.  FOTO: CENNETH SPARBY
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Namnlöst-3   1 2017-10-20   12.02

NATURSKÖNT. Att stå på akterdäck och ta del av landskapet är en del av Hurtigruten-upplevelsen.

Klippan ligger insvept i 
dimma denna dag.

Det blir denna dag pinfärsk 
röding till middag.

Nils Somby driver butik 
nära Nordkapp.
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FOTO: CENNETH SPARBY

Namnlöst-7   1 2018-09-14   11.04

Äventyret börjar i Bergen. Den 
charmiga kuststaden är en av Eu-
ropas nederbördsrikaste städer, 
men när Hurtigrutens nyrenove-

rade stolthet Kong Harald lämnar hamnen 
skiner solen från en klarblå himmel.

Nu väntar en färd som Lonely Planet 
listat som ”världens vackraste sjöresa”. Men 
de kustgående Hurtigrutenskeppen är 
framför allt ett oumbärligt färdmedel och 
transportverktyg för lokalbefolkning och 
industri.

De binder samman hela norska kusten, 
vilket revolutionerade postgången när lin-
jen grundades för drygt hundra år sedan.

Det råder stor förväntan på akterdäck 
när Kong Harald stävar ut från Bergens 
hamn i flödande sol från en klarblå him-
mel.

BELÅTNA PASSAGERARE njuter av panora-
mavyerna över både fjäll och hav och firar 
den soliga starten. En salig blandning av 
skandinaver, tyskar, holländare, fransmän 
och amerikaner, kryddat med japaner och 
kineser i grupp.

Toppattraktionen Geiranger visar sig 
från sin bästa sida nästa morgon. Solen flö-
dar och den världsarvsmärkta fjorden ligger 
spegelblank när Kong Harald lägger till.

Och visst är det häftigt att skåda fjorden 
från ovan för alla oss som valt att fortsätta 

med buss längs den slingrande Trollstigen 
till nästa anhalt – Molde hamn. En tre 
timmar lång färd genom ett dramatiskt fjäl-
landskap med skarpskurna bergstoppar och 
skummande vattenfall.

Trästaden Trondheim med sin ståtliga 
domkyrka når vi efter ännu ett dygn till 
havs. Här ligger Kong Harald fram till 
lunch, och vi passagerare får tid att kolla 
staden – till fots, från cykelsadeln eller med 
kajak längs Nidelven.

TRONDHEIM ÄR NORGES tredje största stad, 
grundad redan för över tusen år sedan, just 
här där Nidelven rinner ut i Trondheim-
fjorden. Vi är också några gäster som hin-
ner med att paddla kajak ett par timmar på 
det strömmande vattnet.

Mäktiga Nidarosdomen är ett måste för 
flera av resenärerna, den plats där Olav den 
Helige sägs vara begravd. De äldsta beva-
rade delarna är från 1100-talet.

I hamnen strosar Marie och Jan-Åke 
Holgersson, som just klivit av sydgående 
MS Nordlys på andra sidan kajen. De har 
varit på kryss i närmare tio dagar.

– Det här är vår femte tur med Hurtig-
ruten hela vägen till Kirkenes och tillbaka, 
säger Marie.

Hon poängterar att det är minst lika 
trevligt att åka höst och tidig vår, då pri-
serna är betydligt lägre.

Nostalgistund i Bergen med en skön 
Triumph på visit.

I Kirkenes, vid gränslandet mot 
Ryssland, guidar Hans Hatle.

Christopher Haatuft 
frestar med skaldjur 
på Lysverket i Bergen.
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Passa på att åka tåg från Oslo till Bergen 

inför resan. Det är en upplevelse i sig, och 
ger en bra bild av Norges vackra fjällnatur.

Jan-Åke och Marie har även varit på 
Antarktis med MS Fram, Hurtigrutens stil-
fulla expeditionsfartyg. En storslagen resa 
som definitivt gett mersmak på fler Hurti-
grutenäventyr. 

KONG HARALD FORTSÄTTER sin resa. Pol-
cirkeln passeras före frukost nästa morgon 
och sedan är det Bodö och RIB-båt eller 
buss till Saltstraumen som gäller, världens 
starkaste tidvattenström.

Vi passagerare får drygt en timme på oss 
att kolla Svolvaer på Lofoten. Den gamla 
fiskebyn har genomgått en stor förvandling 
och bjuder nu på promenadvänligt brygg-
stråk, med mysiga kaféer och restauranger.

Helena och Jörgen Mökander från Sol-
lentuna har precis klivit ombord. De tog 
flyget till Kiruna, för vidare resa med tåg 
till Narvik och därefter buss till Lofoten.

– Vi har knallat i fjällen ett par dagar och 
ska nu vidare till Tromsö, där vi hoppar av 
för mer vandring, berättar Jörgen.

Sedan byter de båt till MS Lofoten för 
att fortsätta till Kirkenes.

– Det är ett suveränt sätt att resa på och 
klart billigare än att boka ett färdigt paket, 
konstaterar Helena med ett leende.

TROLLFJORDEN NÄSTA. Den närmare tre 
kilometer långa fjordarmen, med en blott 
hundra meter bred öppning, kantas av 
skarpskurna branta berg, som formligen 
hukar sig över fartyget.

Vädret ändrar karaktär i Tromsö. Lite ky-
ligare och mörka moln vid horisonten. Här 
tar många linbanan upp på högre höjd, för 
att kolla vyerna.

Reser man Hurtigruten från Kirkenes 
och söderut finns det även möjlighet att gå FOTO: CENNETH SPARBYBERGSLANDSKAP. Vilda vattenfall och branta klippor kantar fjordarna längs vår väg.



kabehusvagnarhusbilar

Hitta din återförsäljare på kabe.se

Upptäck nya KABE 2020.
Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga. 
Med funktioner som höjer livskvalitén var du än befi nner dig. Och när du lär känna 
din KABE, med alla dess genomtänkta detaljer, smarta lösningar och bekvämligheter, 
inser du helt och fullt värdet i den genomarbetade designen. 
Alla funktioner, som till exempel isolering, ventilation, värmesystem och fönster, är av 
högsta kvalitet. Ergonomiskt formade so or, ställbara sängar med spiralmadrass och 
fl exibelt kök utan kompromisser är några exempel på komfort du genast upplever. 
Vi lägger mycket arbete på att ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid 
ligga i framkant och till och med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-
ägare det allra bästa – en husvagn eller husbil som håller högsta standard och exklu-
siv känsla inifrån och ut.

VÄLKOMMEN IN TILL DIN 
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE 

SÅ BERÄTTAR VI MER!

Kabe_218x280 mm_Motorföraren nov 2019.indd   1 2020-02-10   10:50:49



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 3 202040

Funderar du på att sälja bilen?
Vi säljer mer än 500 begagnade bilar varje vecka, till köpare i hela 
Europa. Allt du behöver göra är att knappa in registreringsnumret 
och lämna in bilen till oss. Kvdbil – en skönare bilaffär.

på midnattskonsert i Ishavskatedralen. Den 
är utsmyckad med Europas största glasmo-
saik och ligger ett stenkast från havet.

Nästa morgon väntar bergsplatån 
Nordkapp, Europas nordligaste punkt. En 
bussutflykt med stora förväntningar. Vädret 
spår dock regn, men vi passagerare håller 
tummarna.

På vägen från hamnen till klippan stan-
nar vi till hos Nils Somby från Karasjok, 
som tog med sig renar hit redan på 
1970-talet. Han och hustrun Anna driver 
butik med sameslöjd och berättar för turis-
terna om livet som renskötare.

Väl framme vid Nordkapp är landskapet 
täckt av tunga moln. Ibland uppstår dock 
små luckor, som gör att det går att skönja 
både hav och imponerande klippstup.

I KIRKENES VÄNDER Hurtigruten för sin 
färd söderut, och några kilometer bort lig-
ger gränsen mot Ryssland med Murmansk 
som närmsta större stad. Elvebåtssafarin 
med Hans Hatle hör till en av de mer po-
pulära utflykterna. I handbyggda, långsmala 
träbåtar glider vi sakta uppströms i soligt 
väder, drygt 40 mil norr om Polcirkeln.

Hans har guidat turister i gränslandet se-
dan mitten av 1990-talet, och bjuder på en 
hel del dramatisk historia under den knappt 
timslånga färden mot den ryska gränsen.

– Kirkenes var den första staden i Norge 
som befriades från den tyska ockupationen 
under andra världskriget. Det var Röda 
armén som stod för insatsen, så vi har alltid 
haft ett vänskapligt utbyte, berättar Hans.

Ett bevis för det är den snart tioåriga 
överenskommelsen som gör att norrmän 
och ryssar som bor vid gränsen lättare ska 
kunna besöka varandra. 

TILLBAKA I KIRKENES väntar nästa äventyr. 
En sväng ut på fjorden med RIB-båt för 
att fiska kungskrabba.

Vi får vara med om att bärga de väldiga 
skaldjuren från tinorna, och delta i till-
lagningen vid en röd sjöbod. Och som gäst 
får man sedan äta så mycket man orkar. En 
härlig avslutning på Hurtigrut-resan.

CENNETH SPARBY

Att paddla kajak är en av många aktiviteter som Hurtigruten erbju-
der.

Helena och Jörgen Mökander från Sollentuna varvar båtresan med 
fjällturer längs kusten.

– Vi är båtfantaster och har åkt med Hurtigruten 
många gånger, säger Marie och Jan-Åke Holgersson.

KLASSIKER. Bryggen i Bergen är en av Norges största turistattraktioner.
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Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se

SÅ FÄRDAS DU MED 

HURTIGRUTEN

• Hurtigruten är ett 
välkänt inslag längs 
den norska kusten 
och har varit så se-
dan 1893. 
• Varje dag – året 
runt – avgår ett av 
Hurtigrutens kustfar-
tyg från Bergen till 
Kirkenes. Med en ge-
nomsnittsfart på 15 
knop är man tillbaka 
i Bergen tolv dagar 
och 2 500 sjömil 
senare.
• Under de senaste 
åren har flera båtar i 
Hurtigflottan renove-
rats i ”skandinavisk 
stil”, bland annat MS 
Kong Harald, där ett 
svenskt företag sva-
rat för designen.
• De två äldsta, MS 
Lofoten och MS Ves-
terålen, har bevarat 
den gamla stilen 
och är klart mindre. 
Perfekt för den som 
söker skeppsnostalgi 
och ett mer spar-
tanskt boende.

FAKTA:

FOTO: CENNETH SPARBY

Med klassisk farkost mot ryska gränsen. Skandinavisk stil präglar Kong Haralds interiör. Kungskrabbefisket ger gott resultat. Tinan är full.

KLASSIKER. Bryggen i Bergen är en av Norges största turistattraktioner.
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Lämna din bil i
trygga händer

LEN
N
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D
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Hos våra verkstäder får du den omfattande MRF-garantin. 
Alla verkstäder som är MRF-anslutna arbetar efter MRFs 
reparationsvillkor, lämnar våra garantier 
och utför alla jobb fackmannamässigt.  
Det är en av många orsaker till att  
du får en tryggare resa med din bil.

www.mrf.se/privatperson

När var du med i  
Tylösand senast?
Boka in 1-2 september för Sveriges 
viktigaste trafiksäkerhetskonferens

Anmälan öppnar 15 april

MÖJLIGT ÅKA DELSTRÄCKOR

• Det finns flera olika resealternativ. De flesta väljer att åka sträckan Bergen-Kirkenes, 
som tar en vecka. Paketpris med dubbelhytt från drygt 8 000 kr per person.
• Rutten Kirkenes-Bergen kostar från 7 000 kr per person i dubbelhytt. Det kostar 
dock betydligt mer under sommarmånaderna.
• Du kan också ta bilen och åka delsträckor. Ett utmärkt sätt att kombinera båtliv med 
att upptäcka landskapet längs vägarna.

SPÄCKAT UTFLYKTSPROGRAM

• Under resan finns det möjlighet att hänga med på ett hundratal utflykter och även-
tyr, där Geirangerfjorden, Svartisen (Norges näst största glaciär), Trollstigen och Nord-
kapp hör till de mest bokade. Man erbjuder också kajakpaddling, fjällvandringar och 
adrenalinstinna utflykter med RIB-båt.
www.hurtigrutenresan.se

LITE MER OM:

FOTO: CENNETH SPARBY
Polcirkeldop med kaptenen som förrättare. En av de mer fartfyllda utflykterna sker med rib-båt.Blåmusslor direkt från havet. 

En läcker förrätt.
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Älgskadefondsföreningen

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

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.

Läs mer på vår hemsida www.algen.se
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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren, 
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 27/4. Märk kuvertet 
”Krysset 3/20”. Du kan även e-posta en bild på hela krys-
set till: motorforaren@mhf.se
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Köp fyra nya däck hos oss!

OKQ8 Bilverkstad

Byt in dina gamla däck till fyra  
nya sommardäck från Gislaved,  
Continental eller Kumho så får  
du 500 kr i rabatt.
Erbjudandet gäller 1 april–31 maj.

500√
Rabatt

OKQ8_0345_Bildäckskampanj_sommar_2020_Annons_218x280mm.indd   1 2020-03-12   11:24
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Motorföraren i backspegeln
Våren 1996, närmare bestämt 
april månad. Precis som i år 
hade det varit skottår i februari. 
Göran Persson väljs till partile-
dare av partikongressen och er-
sätter Ingvar Carlsson. Någon 
vecka senare väljs Göran till 
Sveriges statsminister.

I mars stoppas även all im-
port av brittiskt nötkött till Sve-
rige. Anledningen var galna ko-
sjukan, som nu smittat 160 000 
djur i England.

I musikvärlden firar Sven-
Ingvars 40-årsjubileum och 
Phil Collins lämnar gruppen 
Genesis för att istället satsa på 
en solokarriär.

I april, kanske till tonerna av 
Sven-Ingvars, kommer Motor-
föraren ut och tidningen har 
funnits i 69 år.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

NUMMER 3 2020

Bil, polis och barn

Sätt journalisten Rolf Gildenlöw i en 
900 kilo tung och 150 hästkrafter stark 
roadster – ja då blir han exalterad. Det 
handlar om Renault Sport Spider, ett 
bygge det tog Renault 15 månader att 
förverkliga och det till en kostnad av 45 
miljoner francs. Det svenska priset landa-
de på 260 000–270 000 kronor, och det 
för en bil som saknade vindruta. Vad som 
också saknades var styr- och bromsservo. 
Däremot hade Sport Spider mängder av 
körglädje tack vare bakhjulsdrivning och 

ett chassi av aluminium. Själva karossen 
var av plast.

Körupplevelsen beskrivs som: Den som 
kört gocart vet vad det handlar om. Det 
går att köra fort i böjarna men släpper det, 
sker det snabbt och brutalt. Den som hin-
ner parera sladden, överkompenserar och 
får en än värre retursladd att klara upp.

Provkörningen avrundas med orden: I 
en Spider åker man inte – den kör man.

Idag finns det faktiskt 21 stycken av de 
här bilarna kvar i Sverige.

Bestialisk dieselbest
Amerikanska Hummer H1, så stor, men framförallt tung, 
att den blev registrerad som tung lastbil i Sverige. Model-
len H1 var en civiliserad version av amerikanska arméns 
HMWVE (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehic-
le). Just modellen H1, kan vi tacka Arnold Schwarzeneg-
ger för. Efter att sett fordonet i Operation Ökenstorm, 
arbetade den amerikanske skådespelaren för en civil va-
riant – och så blev det.

Den första varianten hade en V8-sugdiesel på 130 
hästkrafter, men nu till 1996, uppdateras motorn med 
turbo. Med hjälp av den, når effekten upp till 190 häst-
krafter och 522 Newtonmeter i vridmoment, vilket var 
värt en notis i Motorföraren. Mässan som blev av

Genèvemässan är mässornas mässa för bilentusiaster. Här 
presenteras alla årets nyheter, och Motorföraren har natur-
ligtvis ett reportage. Det här var den 66:e salongen i ord-
ningen och kallades lite av en mellansalong. Volvo visade 
upp sin 850 AWD med 193-hästars lättrycksturbo, medan 
Volkswagen visade upp vidareutvecklade Beetle. 

Men det blev i alla fall en mässa det året. Årets bilsalong 
i Genève ställdes in på grund av Coronaviruset. Annars 
hade Motorföraren haft en rapport i just den här utgåvan.

Personlig variant 
på bilannons
Under Per-
sonligt kunde 
människor hitta 
varandra genom 
kontaktannon-
ser. En av de 
bästa jag sett är 
ändå från ”Vår 
tur 3/96” i just 
den här utgåvan 
av Motorföraren.

Idén att presentera sig själv som 
en bilannons är närmast genialisk. 
Vad sägs om:

Unik 60-talsklassiker bortskänkes
Svensktillverkad, tidig 60-talare. 

Tjänstevikt 88 kg med blond topp 
samt ärliga blue dots. Mkt. fint origi-
nalskick, ren o prydlig både in- och 
utvändigt. Sommarkörd med få äga-
rinnor, barnvänligt utförande och på-
litligt maskineri. Står för närvarande 
övergiven i vinterkylan men längtar 
efter ny, seriös ägarinna. Skynda och 
fynda innan vårrusningen. 

En läckert gul, öppen sportbil 
täcker halva uppslaget. Den nog-
granne ser att det faktiskt är en 
Renault-logga i huven. Den än 
mer noggranne ser kanske den 
lite märkliga bokstavskombina-
tionen i bilens registreringsskylt. 
Någon tanke på AGA, hör ju 
naturligtvis inte ihop med att ett 
gäng glada barn, tillsammans med 
en polis.

I det senare fallet är det polis-

inspektör Pia Stefanik som arbe-
tar med skolungdomar i söderort. 
Redan då, var hon övertygad att 
barn i riskzonen måste fångas upp 
tidigt, för att inte hamna i krimi-
nalitet. Och det bästa brottsföre-
byggande arbetet görs av föräld-
rarna, för som Pia sade: När man 
ropar på polis, är det redan försent.

Omslaget flaggar även för Ge-
nève-salongen och ett test mellan 
två tyska småbilar.

Det roligaste som Rolf någonsin kört
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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 27 april. 

 c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Byängsgränd 8, 

120 40 Årsta .
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

c Grattis säger vi till 

fem nya kryssetvinnare! 

Två bingolotter vardera 

är vinsten. Lycka till! 

Siw Jepsson,

Onslunda

Åke Olsson,

Bunkeflostrand

Thomas Alnervik,

Forserum

Siv Johansson,

Mariestad

Knut Isaksson,

Dorotea

VINNARE KRYSSET NR 2

1C. Trafikskolorna brukar tala om ”tresekun-
dersregeln”. Det vill säga att du ska ha tre 
sekunder till framförvarande fordon. 

I 110 km/tim på motorväg betyder det 
knappt 92 meter. 

Andra trafiklärare talar om att du ska ha 
samma avstånd i meter som du kör km/tim. 
Det vill säga 110 meter på en 110-väg.

Tips: På motorväg är det 100 meter mellan 
de vita reflexstolparna i vägkanten, på landsväg 
50 meter. En bra hjälp att se hur nära du ligger.

2B. På en sekund kör du drygt 11 meter där 
det är maxfart 40 km/tim. En sekund är den 
normala reaktionstiden. Så marginalen att 
hinna bromsa är knapp om du kör så nära som 
11 meter.

3A. Så här står det i Trafikförordningen 3 kap 
§2 om avstånd: 

”Avståndet till ett framförvarande fordon 
skall anpassas så att det inte finns risk för 
påkörning om det saktar in eller stannar. 
Avståndet skall också anpassas så att andra 
trafikanters omkörning underlättas.”

Om polisen anser att avståndet till framför-
varande fordon varit för kort får du böta 2 000 
kronor och eventuellt få körkortet indraget. 

Polisens praxis är att det ska vara minst 
en sekund till framförvarande, men det är på 
torr väg i dagsljus. När det är mörkt, dimmigt, 
regnar, snöar, haglar, eller när vägbanan är isig, 
moddig eller snötäckt ska avståndet vara längre.

Brottet kan även bedömas som vårdslöshet 
i trafik enligt trafikbrottslagen och lämnas till 
åklagare.

I värsta fall kan det bli vållande till kropps-
skada eller sjukdom vilket ger dagsböter eller 
fängelse i sex månader eller max fyra år om 
brottet anses grovt, till exempel om föraren är 
berusad eller påverkad av droger.

I allra värst fall kan det bli vållande til an-
nans död med fängelse i sex månader eller 
max sex år om brottet bedöms som grovt.

Det är dock ovanligt att polisen tar någon 
som kört för nära framförvarande. Beviskravet 
är helt enkelt för högt.

På 1990-talet hade polisen i Skåne och 
Stockholm en specialbyggd minibuss som var 
specialutrustad för att mäta avstånd på vägen 
eller placerad invid en väg. De finns inte kvar 
idag.
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Verksamt värre i Brålanda
Avdelningen höll 
sitt årsmöte 20 fe-
bruari i stationshuset. 
Ordförande Johnny 
Jonsson hälsade 
alla välkomna och till 
årsmötesordförande 
valdes Nils-Erik Sö-
derkvist, med Evert Magnusson som sekreterare.

Ur verksamheten kan nämnas ett antal aktiviteter. Brålanda 
var värd för ”Kvar i täten” – frågesporten som innehåller lag 
från MHF i Tvåstad. Vidare har avdelningen använt MHF:s hus-
bil, Uppvaknandet och promilleglasögonen vid flera tillfällen. 

De fanns med i Mellerud i samband med Folknykterhetens 
dag samt vid Trafiknykterhetens dag vid Besikta, Mellerud. 

Tommy Jarnestål från regionstyrelsen gav intressant in-
formation om MHF:s verksamhet, både centralt och inom 
regionen. Vi uppvaktar departement och ansvariga statsråd 
om åtgärder och lagskärpningar inom trafiksäkerhetsområdet 
samt alkohol- och droglagstiftningen.  

Val av styrelse. Ordförande Johnny Jonsson, vice ordfö-
rande Evert Norrman, kassör Evert Nilsson, sekreterare Irene 
Kjelsson samt Mats Andersson och Anders Fredrikson. 
 EVERT MAGNUSSON (Text & foto)
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MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

De bästa resorna börjar närmare än du tror. Utforska de 
nordiska vägarna med Nokian Hakka® sommardäck och 
känn sinnesro i alla körförhållanden. Så kör – en vacker 
resa väntar. nokiantyres.se

DET ÄR EN VACKER RESA


