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Med reservation för ev. tryckfel.

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

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

Du kan även ringa
och beställa!
0512-299 50

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

Retrotips!
Du hittar många fl er artiklar på vår hemsida!

0512-299 50

Retro Line Skivspelare Med CD-Brännare TCDR-3860
Härlig retrostereo som andas 80-tal lång väg, med bra ljud och tidstypiska funktioner som 
dubbelkassettdäck och digital inställning av radion (PLL). Dessutom kryddad med massor 
av moderna funktioner så du kan förfl ytta din musik från vinylskivor och kassett till USB 
och på så sätt enkelt digitalisera den och dessutom bränna det du vill med CD-bränna-
ren! Bra pickup/tonarm från välkända Audio-Technica. Skivspelaren spelar 33/45 varv.  
Dubbelkassettdäck. USB/SD-inspelning från CD/Grammofon/FM-Radio/AUX-in/Kassett. 
Spela in på kassett från vinylspelare/CD/AUX/Radio/USB/SD. Radio med auto-scanning 
och förinställda stationer. MP3-uppspelning från CD/USB/SD. PMPO 32W. Externa 
högtalare. Hörlursuttag. Fjärrkontroll. Bluetooth (Version 2.1). Svensk bruksanvisning. 
Nr 74392..............................................................................................................3.490kr

Retro Line Skivspelare + FM-Radio Och Inbyggda Högtalare
Dags att plocka fram era vinyler igen! Härlig nostalgispelare i helt rätt pris-
läge och design. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. FM-Radio med analog ratt. Sing-
el-adapter. Hörlursuttag. Inbyggda högtalare. Line out, röd och vit RCA för att ansluta till 
förstärkare. 3,5mm AUX-in, för att ansluta t ex mobiltelefon. Mått 32x29x14cm. Svensk 
bruksanvisning.
Nr 73524.................................................................................................................799kr

Retro Line Vintage Skivspelare/CD/Kassett/Radio/USB/Bluetooth
Succéspelaren, en retroprodukt som har alla funktioner du kan behöva! Avkodning från 
vinyl, CD och kassett till MP3. Equalizer och kraftig förstärkare. Dessutom utrustad med in-
gång så du kan koppla in din telefon och utgång så man kan koppla till ytterligare förstärka-
re och högtalare. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. Stift och tonarm från Audio-Technica 
för kristallklart vinylljud. AM/FM-radio. MP3. CD-spelare. Kassettbandspelare. Läser CD, 
CD-R och CD-RW-skivor. Fjärrkontroll. Line-out så du exempelvis kan koppla till externa 
aktiva högtalare med förstärkning. AUX-in. Högtalareff ekt: 40W (2 inbyggda högtalare). 
Mått 51x22x35cm. Vikt 7,75kg.
Nr 71594..............................................................................................................2.690kr 

2.690kr

Retro Line Vintage Skivspelare DeLuxe DAB NY
Helt ny uppgraderad modell av vår succespelare ”Retro Line Vintage Skivspelare/Kassett/
CD/USB” (71594). Kraftig bas genom en Subwoofer, dubbelt så kraftig förstärkardel, 
Audio Technicastift och tonarm för kristallklart ljud, samt DAB-radio. Större fjärrkontroll 
med fl er funktioner, samt möjlighet till spårseparering vid inspelning. Avkodning från 
vinyl, CD och kassett till MP3 på USB-sticka. Ingång så du kan koppla in din telefon och 
utgång så man kan koppla till ytterligare förstärkare och högtalare. Bluetooth för trådlös 
uppspelning från mobil/surfplatta. Skivspelaren spelar 33/45/78 varv. AM/FM-radio (med 
preset 20 FM och 20 DAB-staioner). MP3. CD-spelaren läser CD, CD-R, CD-RW-skivor 
och MP3. Repeatfunktion. Inspelning till USB från CD, Vinyl, Kassett, Bluetooth och Radio. 
Kassettbandspelare. Line-out (RCA). RCA-kabel medföljer. AUX-in. Hörlursuttag 3,5mm. 
Bluetooth. Equalizer. Högtalare 4x Fullrange, tweeter, subwoofer och passiv subwoofer. 
Högtalareff ekt 2x50W. Klocka. Mått 51x22x35cm. Vikt 7,75kg. Svensk bruksanvisning.
Nr 71706..............................................................................................................3.990kr 

Köp till matchande bord!  

Nr 71687.....990kr

Paketpris: 
3.490kr!

Köp till matchande bord!  

Nr 71687.....990kr

Paketpris: 
4.790kr!

SUBWOOFER

799 kr

3.490kr

Nyhet!Köp till matchande bord!  

SUBWOOFER

3.990kr
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Polisens arbete 
synas i ny rapport
Det råder stora brister i polisens 

trafiksäkerhetsarbete. Det visar en 
ny rapport finansierad med medel 
från MHF:s trafiksäkerhetsfond.  

 Sidan 10

BengtOlof i Gävle 
visar ny vältebil
BengtOlof Bäckström är instruk-

tör för den nya vältebilen som 
MHF-region Mitt har köpt in. En akti-

vitet som väcker intresse även bland 
ungdomar. Sidan 20

Här är svenska 
vintern som bäst 
Motorförarens resereporter tipsar 

om fyra platser där du kan njuta extra 
mycket av vintern.  Sidan 36

Elbilen som VW 
hoppas ska ta över
ID.3 är första bygget som utgår från 

Volkswagens helt egna elbilsplattform. 
Tio modeller ska det bli, men den här 
Golfanstrukna modellen är först ut.  
Vi har provkört. Sidan 40
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Dubbat eller 
dubbfritt 
– vad väljer du?
Åtta dubbade och åtta odub-
bade vinterdäck drabbar sam-
man på en finsk testbana. Re-
sultatet hjälper dig välja rätt. 
 FOTO: NIKLAS CARLE
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Att tänka på vid bilköpet

Efter många år i bilbranschen lämnade jag den 
direkta säljbranschen bakom mig för tio år se-
dan. Troligen är det just min bakgrund som gör 
att jag ofta reflekterar över annonser och övrig 

reklam som gäller fordon och bilar i synnerhet.
De flesta köpare av ny bil har ganska klart för sig 

vad de ska satsa på och hur. Hur ska den utrustas, hur 
ska den betalas och vilka transportbehov har jag som 
bilen ska tillfredsställa? Andra är mer tveksamma eller 
frågande. Vad är bäst för mig/oss?

Det blir mycket enklare om du klargör för dig själv 
vilka behov som finns. Vid ett nybilsköp är det endast 
plånboken som begränsar eftersom det är förhållande-
vis enkelt att utrusta bilen efter ditt behov.

Vid köp av begagnad bil kan det vara klokt att lista 
vad behovet är. Det kan exempelvis vara ”Vi åker ofta 
fyra personer, vi har hund, kör långa sträckor och drar 
släpvagn ibland”. 

På din lista hamnar då förmodligen kombi, dragfäste, 
klimatanläggning, farthållare och kanske ytterligare 
några saker. Då blir det enklare att sortera bort ett gan-
ska stort antal bilar som finns till salu. 

På så sätt kan du lägga mer tid på de bilar du verk-
ligen ska ta en titt på. Hur känns de att köra, vilka 
garantier gäller, har de varudeklaration?

ALLA DESSA GARANTIER, VAD BETYDER DE? I de finstilta 
garantivillkoren kan det stå vad som gäller för rost, som 
att rostskyddsgarantin inte gäller om rost orsakats av in-
dustrinedsläpp, sand, fågelspillning, surt regn med mera.

Är det felanvändning om du bor i Domsjö, Igge-

sund, Perstorp, Braviken, Hallstavik eller Stenungssund 
där bilen står utomhus i en industriort?

Om vi håller oss till begagnad bil så vill jag här ge 
dig några råd. Begär specifikation i en skriftlig offert på 
bilen du funderar på att köpa. Vilken utrustning ingår, 
vilka garantier gäller? 

Står det att den har rostskyddsgaranti ska den givet-
vis gälla. Står det dragkrok ska givetvis elkopplingen 
fungera, står det sommar- och vinterhjul får du utgå 
från att båda omgångarna har fälgar. Står det däremot 
sommar- och vinterdäck kan det innebära att en av 
omgångarna saknar fälgar. 

OM DET BARA FINNS EN NYCKEL handlar det inte längre 
om några hundringar att göra kopia, det kan istället 
bli riktigt dyrt om det saknas en nyckel. Forska i ser-
viceboken, för servicar ska givetvis vara ifyllda. Saknas 
boken kan det betyda att bilen är slarvigt servad eller 
i värsta fall att det handlar om fusk med mätarställ-
ningen. 

Där kan också besiktningspapper vara en hjälp. Li-
kaså att kolla bil, skulder och ägare via Transportstyrel-
sen är goda råd.

Köper du en begagnad bil privat, gör ägarbytet via 
Transportstyrelsens e-tjänst så inte förre ägaren kan gå 
in och exempelvis ställa av bilen medan Postnord trans-
porterar registreringsbeviset.

Ta gärna med dig mina råd, läs på och känner du dig 
osäker, ta med en bilkunnig vän. Då minskar du risken 
att gå på en kostsam nit. 

Lycka till med ditt bilköp.

”Ta gärna 
med dig mina 
råd, läs på 
och känner 
du dig osä-
ker, ta med 
en bilkun-
nig vän. Då 
minskar du 
risken att gå 
på en kost-
sam nit.”



Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/10 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utsläpp 31 g/km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: 
Vroom jan 2018 – aug 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga 
reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

 Elfarenhet*  
som tar dig längre

* Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknads
ledare på laddbara bilar. Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu  
samlad i Kia Niro PlugIn Hybrid. En populär laddhybrid som tar dig långt  
på el. Njut av en tyst körupplevelse och färdas tryggt i en laddhybrid  
byggd på Kias långa elfarenhet. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN* 
Ord. pris 4 095 kr/mån
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FÖR ETT PAR HELGER SEDAN blev det ett im-
pulsköp. I flera år har jag letat efter en bil 
med högre dragkapacitet än den jag har till 
vardags. Men inget av vad marknaden er-
bjudit har riktigt fallit i smaken.

Men plötsligt fanns den där, en kritvit 
terrängbil med ytterst få mil på mätaren 
som klarar ett släp på 3 000 kilo. Perfekt 
för transport av hobbyfordon som snövess-
lor eller Jeepar. Som grädde på moset hade 
den aldrig körts under vinterhalvåret, utan 
stått i garage.

Ovanlig är den också, då den aldrig togs 
in till Sverige via generalagenten. Ett trev-
ligt samtal senare, satt jag och min bättre 
hälft på väg mot västkusten, en nätt färd på 
50 mil kust till kust.

Efter en ordentlig provkörning kunde 
egentligen bara ett lite märkligt knäppande 
ljud noteras någonstans baktill. Det var vän-
ster sida och lät vid fjädringsrörelser.

Det blev affär och färden hem tog vid. 
Det knäppande ljudet följde med alla 50 
milen hem och var redan halvvägs som ki-
nesisk vattentortyr för ett känsligt motoröra.  

DET HÄR SKULLE NATURLIGTVIS bli en lätt 
sak att ordna till. Jag var tämligen säker på 
att krängningshämmaren bak kärvade i sina 
gummibussningar. Lite vaselin och saken 
skulle vara biff. Sagt och gjort, men knäp-
pandet var naturligtvis kvar.

Problemet var att bilen gick att gunga, 
där den stod på smörjgropen, men var själva 
knäppandet kom ifrån, förblev en gåta. Var-
ken länkarmsbussningarna, stötdämparna 
eller skruvfjädrarna var någon av bovarna.

Hjälp kom i form av lillebror. Jag gunga-
de och han letade efter orsaken. Det visade 
sig snabbt vara en tio centimeter lång pryl 
som orsakat oljudet. Bilen har nämligen en 
lastkännande sensor som i sin tur justerar 
xenonljusen för att inte blända mötande.

Den lilla sensorn sitter med en tio centi-
meter lång arm till en av bärarmarna. I var 
ände finns en liten, liten kulled, där den ena 
skurit ihop och orsakade det enerverande 
knäppandet vid fjädringsrörelser.

Armen var lös på ett par minuter, upp-
smörjd och motionerad på ytterligare tio, 
samt därefter återmonterad.

Nu är bilen helt tyst och jag kan både 
andas och sova lugnt igen.

En decimeter oljud

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Det knäp-
pande ljudet 
följde med 
alla 50 milen 
hem och var 
redan halv-
vägs som 
kinesisk 
vattentortyr 
för ett käns-
ligt öra.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Motorförarnas helnykterhetsförbund 
grundades 1926 som en opolitisk organi-
sation för en nykter trafik. Idag har MHF 
runt 13 300 medlemmar enligt hemsidan.
MHF har genom åren mycket aktivt med-
verkat bland annat med exempelvis:

- Att trafiksäkert och smidigt genomföra 
högertrafikomläggningen

- Att arbeta för en lag på bältesanvändning
- Att sänka promillegränsen för ratt-

onykterhet
- Att intensivt arbeta för att ingen skall 

dö på grund av rattfylleri.
- Att konstruera och utveckla automa-

tiska nykterhetskontroller (Alkobommar)
- Att ingen skall klara sig undan straff-

påföljd genom att åberopa eftersupning.

TROTS SIN I MÅNGA FALL livsavgörande 
verksamhet har MHF i likhet med många 
andra ideella organisationer svårt att enga-
gera nya medlemmar. Det kan i mitt tycke 
kännas märkligt eftersom de allra flesta tra-
fikanter är helt överens om att alkohol och 
trafik inte hör ihop.

Man kan idag välja två olika typer av 
medlemskap, dels som MHF Helnykter 
med krav på helnykterhet, dels som MHF 
trafiknykter med krav på helnykterhet i 
trafiken. Det senare borde vara en själv-
klarhet för alla trafikanter.

TYVÄRR SKER DET trots detta allt för många 
olyckor där orsaken är alkohol eller andra 
droger, ofta med mycket svåra skador och 
mänskligt lidande som följd. Varje år dö-
das omkring 80 personer på grund av att 
förare är påverkade av alkohol eller andra 
droger.

Detta bör alla vi trafikanter, på alla sätt 
försöka att komma till rätta med. Därför 
är det mycket viktigt att varje rätt tän-
kande trafikant engagerar sig för att uppnå 
MHF:s nollvision vad gäller dödade och 
skadade i trafiken.

Ett medlemskap i någon av MHF:s 
medlemsalternativ är ett mycket enkelt, 
men ändå stort steg, på denna väg.

ERIC JUHLIN, 

Osbyortens MHF-avdelning

Ditt medlemskap 
i MHF är livsviktigt!

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

Stockholmspolisen utför bälteskontroll. Alkobommar testas i Göteborgs hamn.

Högetrafik- 
omläggningen
1967 blev rena 
folkrörelsen med 
den legendariska 
H-skylten.



Viktiga tips från den 
som byter vinterdäck 
hundra gånger per år.  
Hur viktiga är vinterdäcken, egentligen? Fråga en som verkligen vet. 
Som rallycrossvärldsmästare och elitrallyförare har Johan Kristoffersson 
en viktig princip, oavsett om han ska starta en specialsträcka i ett rally 
eller åka till affären och handla: ”Jag sätter mig inte i en bil med dåliga 
vinterdäck.” 

För oss vanliga bilister som byter till vinterdäck en gång per år betyder 
det att mönsterdjupet ska vara allra minst 5 mm. Så kolla dina vinter-
däck innan du monterar på dem. Som Johan säger: ”Det är millimetrar 
som avgör om en situation blir kritisk eller inte.”

Och om du behöver nya, vänd dig till ditt team på Volkswagen. De vet 
precis vilka däck som passar din bil bäst.

Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter. 
Med Volkswagenkortet Visa kan du dela upp ditt köp hos din Volkswagenåterförsäljare på 12 mån utan ränta eller avgift för krediten vilket ger en effektiv ränta på 0,0% (2020-01-27). Den genom-
snittliga månadskostnaden är 834 kr och totalt återbetalningsbelopp är 10 000 kr vid en skuld på 10 000 kr. Volkswagenkortet Visa är en löpande kontokredit med ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du 
väljer att delbetala ditt köp utanför din Volkswagenåteförsäljare eller om du frångår din delbetalningsplan för köpet tillkommer f.n 17,40% rörlig ränta och aviavgift om 25 kr/mån. Detta ger ett månadsbelopp 
på 923 kr, ett totalt återbetalningsbelopp på 11 081 kr och en effektiv ränta på 21,27 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader. Samtliga räntor per 2020-01-27. Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), orgnr 
516406-0922. Poäng utgår inte vid betalningar genom tjänsten Betalo eller kontantuttag.
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Bil- och trafikfrågor

NYA REGION- 

ORDFÖRANDEN I MHF 

SKÅNE OCH MHF NORR

MHF-regionerna Norr 
och Skåne har utsett 
nya ordföranden vid 
sina regionårsmöten. 
Roger Nilsson har 
valts till ny region-
ordförande i MHF 
Skåne. Ola Berglund 
är ny ordförande i 
MHF Norr. 

Agnetha Silén är 
tillförordnad region-
ordförande i MHF 
Mälardalen. 

TRAFIKVERKET INFÖR 

SKYLT VID KÖRPROV 

Från den 1 oktober 
kommer Trafikverket 
att börja märka de 
provfordon som an-
vänds vid körprov för 
B-behörighet, taxiförar-
legitimation och före-
läggandeprov B, baktill 
med en skylt som har 
texten ”Körprov”. 

Skylten är en 
åtgärd för att minska 
antalet påkörnings-
olyckor bakifrån 
och ska bidra till 
ökad trygghet och 
säkerhet i trafiken. 
Genom att skylten 
påminner om skylten 
”Övningskör” är för-
hoppningen att den 
ska ge igenkänning 
och förståelse, enligt 
Trafikverket. 

– Påkörnings-
olyckor bakifrån är ett 
av de allvarligaste ar-
betsmiljöproblemen 
i samband med kör-
prov, säger Kristina 
Hagberg, chef Tra-
fikverket Förarprov.

Resultatet av skylt-
användningen kom-
mer att utvärderas.
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En allt vanligare syn på våra vägar.

1. I år har mopedbilar varit inblandade i flera 
allvarliga olyckor, bland annat en dödsolycka i 
Täby norr om Stockholm, men vad är egentligen 
en mopedbil?
A. Ett fyrhjuligt fordon som får väga max 425 
kilo, lasta högst 260 kilo och har en motor på 
max 6 kW (8,16 hk).
B. En fyrhjulig EU-moped med en motor med 
max 10 kW (13,6 hk) och som saknar tak.
C. En täckt lätt motorcykel med tre eller fyra 
hjul med en motor på max 125 cc och en ef-
fekt på högst 11 kW (14,9 hk).

2. Vad krävs för att få köra en mopedbil?
A. Förarbevis utfärdat av behörig trafikskola 
efter 2009.
B. AM-körkort.
C. Det krävs inget körkort eller förarbevis för 
att få köra en mopedbil.

3. Hur fort får man köra med en mopedbil
A. 25 km/tim.
B. 30 km/tim.
C. 45 km/tim.

(Rätt svar på sidan 47.)

Siri, fem år, omkom när fa-
miljens bil blev påkörd av en 
rattfyllerist. Olyckan skedde i 
slutet av augusti i Oskarström 
i Halmstads kommun. Det rap-
porterar Aftonbladet. 

Siris familj var på väg hem till 
Oskarström. I bilen fanns Siris 
pappa, Siri, fem år, och Siris ett-
åriga syskon. Familjens bil och 
en annan bil frontalkrockade. 
Femåriga Siri överlevde inte kollisionen. 

Föraren i den andra bilen har blåst positivt 

och misstänks för grov vårdslöshet 
i trafik, rattfylleri samt vållande till 
kroppsskada och vållande till an-
nans död. Det skriver Aftonbladet. 

Siris pappa skriver själv om 
den fruktansvärda händelsen i ett 
Facebook-inlägg:

”Min älskade Siri, du har lämnat 
oss för alltid. Jag gjorde allt jag 
kunde för att försöka hålla dig vid 
liv, men en man valde att sätta sig 

i bilen påverkad och till slut släcka ditt under-
bara liv.”

Under våren fick alla poliser i Sverige möjlig-
het att skriva ut ordningsböter digitalt med 
telefonen, så kallad digital obot. Det har lett 
till en ökning under första halvåret av antalet 
personer som rapporteras för trafikförseelser, 
jämfört med motsvarande månader 2019. 

Antalet personer som bötfälldes vid manu-
ell hastighetsövervakning ökade med 41 pro-
cent mellan första halvåret 2020 och samma 
period förra året, uppger polisen. Mellan 
januari och juni bötfälldes 65 892 personer, 
2019 var den siffran 46 874 stycken. 

Antalet personer som bötfälldes för ”ratt-
surfning” ökade från 4 965 personer första 

halvåret 2019 till 7 338 personer 2020, rap-
porterar polisen. Det är förbjudet att prata i 
telefon, sms:a eller surfa under körning. Det 
gäller inte bara för mobil, du får inte heller 
hålla annan kommunikationsutrustning i han-
den när du kör ett motordrivet fordon. 

Erling Andersson jobbar med trafikfrågor 
inom Polismyndigheten. 

– Det här med digital obot har gjort en stor 
skillnad, och jag är övertygad om att det har 
bidragit till att fler rapporteras för trafikför-
seelser, säger han. Nu kan polisen utfärda 
böter via sin tjänstetelefon, det är snabbt, 
enkelt och framförallt modernt. 

MHF:s förbundsmöte hålls den 12 oktober. 
För första gången kommer förbundsmötet 
att genomföras digitalt på webben via video-
konferensprogrammet Zoom. Orsaken är den 
pågående pandemin. 

Tylösandsseminariet var framskjutet till 2–3 
november och flyttat till Stockholm. Semina-
riet siktar nu istället på nästa år. Nytt datum 
blir 31 augusti–1 september 2021 i Tylösand.

Antalet trafikolyckor som rör oskyddade barn 
ökar i samband med skolstarten, visar en 
kartläggning som Försäkringsbolaget If har 
gjort av olyckor mellan 2013 och 2017.

Under de åren rapporterades nästan 1 900 
olyckor där en bil krockat med ett barn till 
fots eller på cykel. Det rapporterar Sveriges 
Radio Ekot. 

September har varit den mest olycksdrab-
bade månaden och över hälften av de rappor-
terade olyckorna inträffade inom en radie av 
500 meter från en skola.

En omständighet är att många barn vid 
skolstartstiden ger sig ut på cykel för första 
gången, påpekar If.

Siri, 5, ihjälkörd av rattfyllerist 

Polisen bötfäller fler i trafiken med ny app 

Flest trafikolyckor kring skolstart
Tylösandsseminariet 
flyttat till 2021 

MHF:s förbundsmötes genomförs i digital 
form i år.

Färre omkommer i vägtrafiken
Under augusti miste 
17 personer livet i den 
svenska vägtrafiken. Det 
är åtta personer färre jäm-
fört med samma månad 
ifjol. Det visar Transport-
styrelsens preliminära 
statistik.

Medelantalet döda i 
vägtrafiken under augusti månad, under de 
senast föregående fem åren 2015–2019, är 
27 personer.

– Augusti är normalt sett en ganska olycks-

drabbad månad, säger 
Lars Olov Sjöström, trafik-
säkerhetschef för MHF. 

Mellan januari och au-
gusti förlorade 128 perso-
ner livet i trafiken. Det är 
23 personer färre än mot-
svarande månader 2019. 

– Det är mycket gläd-
jande att årets olyckstal hittills är lägre än 
2019 års siffror. Med tanke på att förra året 
var det minst olycksdrabbade sedan 1930-ta-
let, konstaterar Sjöström. 

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 
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Detta LED-kit från Vision X levererar fyra 
gånger mer ljus än standard corner lights. 
Den integrerade snygga halo-funktionen 
ger en hög igenkänningsfaktor som passar 
den som både vill se och bli sedd.
(Endast som option vid fabriksbeställning)

Solskyddet är den naturliga platsen 
för extra långa LED-ramper som ger 
ett kraftfullt ljusutbyte. Våra ramp-kit 
på 30”-40” sitter snyggt och skyddat 
innan för karosslinjerna men leverer ar 
ändå mer ljus än ett helt knippe stora 
xenonlampor.

Våra populäraste LED-ljuskit är de 
som sätts i grill en. Monteringen görs 
enkelt och snabbt och ger ett ljus som 
överträffar traditionella extraljus 
med bred marginal. Räckvidd eller 
bredd, vi har ett flertal alternativ. 
Utseende, bränsleförbrukning och 
ljudnivå är i princip opåverkade.

Du beställer dina belysningskit från din Volvo Lastvagnar återförsäljare som 
även utför monteringen. Har du frågor angående Vision X produkter eller 
speciella önskemål, kontakta oss på Rindab så hjälper vi dig!

VISION X
PREMIUM LED LIGHTING SOLUTIONS

BLACKOFF CORNER KIT

SOLSKYDDS-KIT

GRILL-KIT

Distributör: AB Rindab, Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo, 08-747 24 80
info@visionxeurope.com | www.visionxeurope.com | www.rindab.se
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”Vi är nog-
granna med 
att poängtera 
i rapporten, 
att det inte 
är enskilda 
poliser som 
gör ett dåligt 
jobb, utan att 
det är led-
ningen som 
är inkompe-
tent. ”                                               

Risken att bli stoppad i en trafikkon-
troll är nästan obefintlig på många 
vägsträckor i Sverige. Antalet trafik-
poliser blir allt färre. En ny rapport 
pekar på stora brister i polisens trafik-
säkerhetsarbete. 

DEN NYA RAPPORTEN ”Att minska antal dö-
dade och skadade i trafiken – med fokus på 
polisens trafiksäkerhetsarbete” har granskat 
polisens trafiksäkerhetsarbete efter omor-
ganisationen 2015. Studien har gjorts med 
bidrag från MHF:s fond för trafiksäkerhet. 

Forskaren Stefan Holgersson har lett ar-
betet med studien. Han är docent vid Lin-
köpings universitet och professor vid polis-
högskolan i Oslo. Han arbetar som polis i 
Norrköping. Stefan Holgersson har gran-
skat polisens organisation i flera rapporter.

Den pensionerade polisen Sören Wictors-
son har varit med och gjort studien. 2015 
gjorde polisen en omorganisation. 

– Polisens trafikövervakning och utred-
ningsarbetet av trafikbrott i den nya orga-
nisationen fungerar inte särskilt bra, konsta-
terar han. 

Ny rapport: Många brister i polisens trafiksäkerhetsarbete
En ny rapport pekar på stora brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Polisens trafikövervakning och utredningsarbetet av trafikbrott i den nya organisationen fungerar inte bra, slår rapporten fast.FARTKONTROLL. Manuell hastighetsövervakning är i genomsnitt 17 

sekunder i veckan per 10 kvadratmeter. 
FOTO: MICHAEL ERHARDSSON/MOSTPHOTOS

– Vi är noggranna med att poängtera i 
rapporten, att det inte är enskilda poliser 
som gör ett dåligt jobb, utan att det är led-
ningen som är inkompetent. 

TRAFIKBROTT ÄR DEN TYP av händelse som 
polisens ledningscentraler upprättar flest 
händelserapporter för, uppger studien. 

– Det kommer signaler från trafikpoliser 
ute i landet, att det är meningslöst att skriva 
en brottsanmälan om grövre trafikbrott, be-
rättar Sören Wictorsson. 

– Anledningen ska vara att det finns få ut-
redare och utredningsledare som har kom-
petens att utreda trafikbrott. Därför skrivs 
anmälningarna bara av (läggs ned). 

Lars Olov Sjöström är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

– Rapporten visar med flera exempel att 
polisens trafiksäkerhetsarbete har försämrats 
i den nya organisationen, säger han. 

”Polismyndighetens förmedlade bild av 
ett omfattande och intensifierat arbete med 
olika trafikbrott står i bjärt kontrast till det 
verkliga förhållandet”, står det i rapporten. 

– Rapporten är väldigt tydlig i sin kritik. 

Skillnaden mellan den bild som rapporten 
visar och den som Polismyndigheten målar 
upp är iögonfallande, konstaterar Sjöström. 

– Det är inte samma verklighet som be-
skrivs. 

Den bild som Polismyndigheten ger till 
regeringen och allmänheten av sitt trafik-
säkerhetsarbete är en tillrättalagd verklighet, 
anser han. 

– Det är verkligen oroande. Det är viktigt 
att regering och riksdag får en så objektiv 
rapport som möjligt om polisens trafiksä-
kerhetsarbete, säger Lars Olov Sjöström. 

– Om man ska ha någon möjlighet att 
ta itu med de problem och svårigheter som 
kan finnas. 

REGERING OCH RIKSDAG behöver ställa tyd-
liga krav på polisens trafiksäkerhetsarbete, 
framhåller rapporten. Det är hård kritik som 
framförs: ”Om Polismyndighetens oförmåga 
inom trafiksäkerhetsområdet fortsätter, bör 
våra politiker överväga att överföra uppdrag 
och resurser till någon annan aktör än Po-
lismyndigheten.” 

– Om polisen ska utvecklas, då är det 

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.
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Ny rapport: Många brister i polisens trafiksäkerhetsarbete
En ny rapport pekar på stora brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Polisens trafikövervakning och utredningsarbetet av trafikbrott i den nya organisationen fungerar inte bra, slår rapporten fast. FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS MC-POLIS. Antalet trafikpoliser har minskat stort över 

tid. FOTO: STEN-ÅKE STENBERG/MOSTPHOTOS 

viktigt att man är en lärande organisation. 
En organisation som ständigt jobbar med 
förbättringar och som vågar vara självkritisk 
när det behövs, säger Lars Olov Sjöström. 

SÖREN WICTORSSON HAR varit med och 
skrivit rapporten. Han arbetade som tra-
fikpolis i 23 år i Östergötland. Sören Wic-
torsson är polisiärt fullutbildad inom trafik-
säkerhetsområdet, tillika utbildad polisiär 
instruktör, inom ämnena utryckningskör-
ning för bil och mc, flygande inspektion, 
genomsnittsmätning, laser med mera. De 
sista sex åren av sin karriär var han ansvarig 
för polisens trafiksäkerhetsutbildningar på 
Polishögskolan. 

– Ledningen säger att alla poliser ska ar-
beta med trafik, det funkar inte i verklighe-
ten. Det tar lång tid att bli en erfaren trafik-
polis, säger han.

Sören Wictorsson beskriver hur polisen 
under de senaste 30 åren i olika omgångar 
har utrett trafikpolisen. 

– Från ledningshåll har man misskött det 
här i tre decennier. Det har dragits ned ra-
dikalt på trafikpoliser, berättar han. 

– I mitten på 1980-talet fanns det 1 500 
trafikpoliser i Sverige och i dag finns det 
250–300 stycken. 

”Flera personer i polisens högsta led-
ningsskikt har under lång tid verkat för att 
skapa något som ibland benämnts som ’all-
poliser’”, skriver de i rapporten. Vidare står 
det: ”Det har inneburit att specialistenheter 
har skurits ned eller helt avskaffats.” 

– Det tar tio år att bli fullfjädrad trafik-
polis och gå alla specialutbildningar. Man 
måste också ut och träna i verkligheten för 
att bli erfaren, säger Sören Wictorsson. 

– Man kan tycka att det är konstigt, att de 
som exempelvis är specialister på att kon-
trollera farligt gods, ska vara reservresurs till 
ingripandepolisen. De får inte jobba full tid 
med sitt specialområde. 

FÖR ATT KONTROLLERA trafik och yrkestrafik 
behöver en polis ofta specialkunskaper. 

– Ett tips kanske rings in som ett miss-
tänkt rattfylleri, förklarar Wictorsson. 

– Då när polisen stoppar föraren, då kan-
ske polisen upptäcker andra brott – som 
exempelvis bristfällig lastsäkring. Det är ett 

brott som kräver specialkompetens och har 
polisen inte den befogenheten, då kan poli-
sen inte lagföra brottet. 

I flera delar av polisens arbete är det vik-
tigt med specialkompetens, trafiken är ett 
sådant område. 

– Det är svårt att ersätta en erfaren tra-
fikpolis med en ”allpolis”, man är inte lika 
effektiv. En erfaren trafikpolis kan reglerna 
och har behörighet att ingripa, kommente-
rar Lars Olov Sjöström rapporten. 

POLISLEDNINGEN HAR som ambition att alla 
poliser ska arbeta med trafik. Det finns någ-
ra områden i trafiken som alla poliser kan 
jobba med. 

– Jag brukar säga att alla poliser som 
kommer från polisutbildningen ska kunna 
göra nykterhetskontroller, cykelkontroller 
och bälteskontroller i trafiken, berättar Sö-
ren Wictorsson. 

Trafikkontroller av nykterhet, bälte och 
cykel ingår i grundutbildningen till polis. 

– Manuell hastighetsövervakning ingår 
däremot inte i grundutbildningen, säger 
Wictorsson. 

”I mitten på 
1980-talet 
fanns det 
1 500 trafik-
poliser i 
Sverige och 
i dag finns 
det 250–300 
stycken. ”                                               

Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se
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Att polisen arbetar och syns ute i trafiken 
är betydelsefullt av flera skäl. När polisen 
gör trafikkontroller, då upptäcks ofta andra 
typer brott. 

– Polisen klarar upp stölder, narkotika-
brott, hittar efterlysta personer, påträffar 
stulna bilar samt hittar illegala vapen, säger 
Lars Olov Sjöström. 

RISKEN ATT BLI KONTROLLERAD av polisen 
är obefintlig på många vägsträckor i lan-
det, visar studien. Trafikverket pekar på att 
omfattningen av polisens trafikövervakning 
medfört att upptäcktsrisken minskat, vilket 
har en väsentlig betydelse för regelefterlev-
naden och möjligheterna att nå uppställda 
målsättningar och visioner, enligt rappor-
ten. 

– Det är jätteviktigt att polisen syns i tra-
fiken. Det skapar trygghet och har en av-
kylande effekt på risktagarna, poängterar 
Sjöström.  

Risken för att bli stoppad i en nykter-
hetskontroll är liten, står det i rapporten. I 
genomsnitt utförs det färre än ett utand-
ningsprov per polis och arbetspass. 

– Nykterhetskontrollerna ska vara till-
räckligt frekventa, så att det är tydligt att det 
är vanligt med trafikkontroller, förklarar Lars 
Olov Sjöström. 

– Det är viktigt både för att upptäcka 
rattfylleribrott, förebygga brott och för att 
öka den upplevda upptäcktsrisken.

MAN HAR BETONAT att polisens manuella 
hastighetsövervakning är viktig för att mins-
ka antalet allvarligt skadade och döda i väg-
trafiken. Den är dock på en så låg nivå att 
den inte får de effekter som är önskvärda, 
framgår det av studien. Den genomsnittliga 

manuella hastighetsövervakningen är 17 
sekunder i veckan per 10 kvadratmeter. 

En kombination av både automatisk och 
manuell hastighetsövervakning behövs, tror 
Lars Olov Sjöström. En fördel med manu-
ella trafikkontroller, är att polisen kan kon-
trollera flera saker och upptäcka även andra 
brott. 

– När poliser är ute och göra manuella 
hastighetskontroller, det kommer folk ihåg. 

Trafiksäkerhetsarbetet utförs huvudsak-
ligen i andra hand, på tidpunkter då det är 
ett lågt inflöde av inkommande samtal till 
polisens kommunikationscentraler, framhål-
ler rapporten. 

DE FLESTA TRAFIKKONTROLLERNA utförs 
inom några kilometer från den polisstation 
som polispersonalen utgår från. Kontroller 
på platser där körsträckan överstiger 10–15 
minuter från centralorten, förläggs på tid-
punkter då det i normalfallet är en låg ar-
betsbelastning i centralorten.  
Om man tar rattfylleribrott som exem-

pel. Vid vilka tider på dygnet är det ef-

fektivast att göra nykterhetskontroller? 

– Kvällen, natten och helgen. Då är san-
nolikheten störst att man påträffar personer 
med hög promillehalt. Framåt morgonsidan 
kan man hitta dagen-efter-fylla, förklarar 
Sjöström. 

I POLISMYNDIGHETENS trafikstrategi ut-
trycks att polisens arbete i vägtrafikmiljö i så 
stor utsträckning som möjligt ska grunda sig 
på forskning och evidensbaserade arbetsme-
toder, enligt rapporten. Ur en sådan aspekt 
är det viktigt att genomföra hastighetsöver-
vakning och kontroll av nykterhet på plat-
ser och tider som har störst förutsättningar 
att bidra till att minska antalet skadade och 
döda i trafiken, slår rapporten fast. 

– Det är viktigt att polisen planerar sitt 
trafiksäkerhetsarbete. Det vill säga att kon-
troller görs när risken för trafikolyckor är 
som störst och på tidpunkter då det är van-
ligare med rattfylleri, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

RAPPORTEN ”Att minska antal dödade och 
skadade i trafiken – med fokus på polisens 
trafiksäkerhetsarbete” har finansierats med 
bidrag från MHF:s fond för trafiksäkerhet. 
Berätta om MHF:s fond för trafiksäker-

het. 

– MHF-fonden är en fristående stiftelse 
som har funnits sedan 1981, som finansieras 
med frivilliga gåvor, berättar Lars Olov Sjö-
ström som är ordförande i fonden. 

– Fonden stödjer forskning om alkohol, 
droger och trafiksäkerhet. Syftet är att färre 
ska dödas och skadas i trafiken. 

I styrelsen för MHF:s fond för trafiksä-
kerhet, sitter ett flertal erfarna forskare och 
experter från trafiksäkerhetsområdet. 

MARI HAGLUND

TRAFIKPOLISEN I JÖNKÖPING. Polisledningen vill att alla poliser ska arbeta med trafik. 
Men det behövs ofta specialkompetens för att kontrollera trafik och yrkestrafik. An-
talet trafikpoliser har minskat mycket över tid, enligt rapporten.

NYKTERHETSKONTROLL. Risken att bli stoppad i en trafikkontroll är nästan obefintlig 
på många vägsträckor i Sverige. Det är inte ovanligt att polisen upptäcker andra 
brott i samband med en trafikkontroll. 

Lars Olov Sjöström, MHF:s trafiksäkerhetschef, kommenterar rapporten. 

”Det är jätte-
viktigt att 
polisen syns 
i trafiken. 
Det skapar 
trygghet och 
har en av- 
kylande 
effekt på 
risktagarna.”                                               

FOTO: MOSTPHOTOSFOTO: MARI HAGLUND
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MHF:s studiecirkel Ingen ska dö av 
rattfylleri har uppdaterats med ny 
studieplan och nya filmer. En nyhet är 
att studiecirkeln nu kan genomföras 
på distans. 

MHF TOG 2013 i samarbete med studieför-
bundet NBV fram studiematerialet Ingen 
ska dö av rattfylleri som underlag till stu-
diecirklar. Under 2020 har studiecirkeln 
förnyats med ny studieplan och nya filmer. 
Ett nytt upplägg är att studiecirkeln kan ge-
nomföras på distans – hemma vid din dator, 
surfplatta eller mobil. 

– Det pågår alltid studieverksamhet och 
funktionärsutbildningar i MHF:s regioner 
och lokalavdelningar. Under pandemin 
ändras möjligheterna att samlas dramatiskt, 
berättar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhets-
chef för MHF. 

– Därför började MHF och NBV funde-
ra på om man skulle kunna studera i cirkel 
på distans. 

STUDIEMATERIALET till studiecirkeln Ingen 
ska dö av rattfylleri har kompletterats med 
fyra intervjufilmer. Filmerna har produce-
rats i samarbete med tv-journalisten Sverker 
Olofsson. 

Den första studiecirkeln på distans med 
det nya materialet har kört igång. Fler dist-
ansträffar är på gång. 

– Det här gör det möjligt att bilda stu-
diecirklar med deltagare från vart som helst 
i landet, inte bara lokalt, konstaterar Lars 
Olov Sjöström. 
Berätta om syftet med MHF:s studiecir-

kel Ingen ska dö av rattfylleri ... 

– Syftet är att i cirkelform öka kunska-
perna om alkohol, droger och trafik. Mål-
gruppen är funktionärer och medlemmar 
i MHF, samt andra intresserade, säger han. 

Studiecirkeln är tänkt som en fortbild-
ning och inspiration för människor som vill 

engagera sig i rattfyllerifrågan. 
MHF:s historia är till stora delar samman-

vävd med den svenska historien om rattfyl-
leribekämpning. 

– MHF har varit involverad i en lång 
rad politiska reformer, från 1920-talet och 
framåt, berättar Lars Olov Sjöström. 

– Vi har drivit opinionsbildning, i dialog 
med myndigheter och beslutsfattare, och va-
rit pådrivande i rattfyllerifrågor. 

ETT FÖRSLAG TILL UPPLÄGG är att genomföra 
studiecirkeln på fyra träffar. Studiemateria-
let Ingen ska dö av rattfylleri berör bland 
annat rattfylleriproblemet idag, lagstiftning, 
MHF:s historia samt teknik som alkolås och 
alkobommar. Andra frågor som tas upp är 
vad individen kan göra för att förebygga 
och stoppa rattfylleri, och vad MHF som 
ideell organisation kan göra. 

– Den som är intresserad av att starta en 
distanscirkel eller att delta i en, kan vända 
sig till MHF och anmäla sitt intresse, säger 
Lars Olov Sjöström. 

Studiecirkel är en metod för folkbildning 
och kunskap, där deltagarna både lär sig av 
studiematerialet och av varandra, genom att 
utbyta kunskaper och erfarenheter. 

FYRA INTERVJUFILMER har spelats in, där 
intervjuas Lars Olov Sjöström av tv-jour-
nalisten Sverker Olofsson. Han är kanske 
mest känd från konsumentprogrammet Plus 
i SVT. 

– Filmerna är ett sätt att uppdatera stu-
diematerialet. De är tänkta att fungera som 
en ”igångsättare” för samtal och diskussio-
ner i studiecirkeln, förklarar Lars Olov Sjö-
ström. 
Hur var det att bli intervjuad av Sverker 

Olofsson? 

– Man har en viss respekt för en så ru-
tinerad och erfaren tv-journalist. Han var 
lätt att samarbeta med, det märks att han har 

MHF-studiecirkel 
nu anpassad att 
hållas på distans

NYTT MATERIAL. MHF:s studiecirkel Ingen ska dö av rattfylleri kan nu ge-
nomföras på distans. MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström har 
varit med och tagit fram nya filmer och uppdaterat studiematerialet till 
studiecirkeln. 

DELTAGARE. Rolf Bromme, MHF Upplands Väsby–Vallentuna, har deltagit i den första distanscirkeln. Han 
och de övriga deltagarna är nöjda med upplägget. 

FOTO: MARI HAGLUND
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Välj trygghet för dig och din bil
Vänd dig till ett MRF-företag om du vill känna dig tryggare, på 
plats eller online. Hos oss får du den omfattande MRF-garantin 
och när du servar eller reparerar din bil får du 
MRFs reparationsvillkor, garantier och alla jobb 
fackmannamässigt utförda. Kolla på vår webb  
var du hittar närmaste MRF-företag.

www.mrf.se/privatperson
I trygga händer

Tv-journalisten Sverker 
Olofsson intervjuar MHF:s 
trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström i de nya filmerna 
till studiecirkeln. 

DELTAGARE. Rolf Bromme, MHF Upplands Väsby–Vallentuna, har deltagit i den första distanscirkeln. Han 
och de övriga deltagarna är nöjda med upplägget. 

rutin, berättar Lars Olov Sjöström. 
– Sverker är personligt intresserad av våra 

frågor. Han har ett intresse för alkohol- och 
drogfrågorna i trafiken ur ett samhällsper-
spektiv. 

ROLF BROMME, MHF Upplands Väsby–Val-
lentuna, har deltagit i den första distanscir-
keln. MHF:arna som deltar i studiecirkeln 
kommer från Stockholmsområdet. En stu-
dieledare från NBV har suttit med.

– Jag tycker att studiecirkel på distans har 
fungerat mycket bra, säger Rolf Bromme. 

– De två första gångerna, då blev vi lite 
förskräckta att vi hade så mycket tid över, 
två timmar per träff är mycket tid. 
Vad tycker ni om intervjufilmerna?

– Filmerna är bra. De hjälper till att få 
igång samtal och diskussioner, samt att fylla 
ut programmet. 

ALLA DELTAGARE TYCKER att studiecirkeln 
Ingen ska dö av rattfylleri är jättebra och 
intressant, enligt Rolf Bromme. 

– Man känner att man vill agera och göra 
något. Därför ska vi bjuda in en riksdagsle-
damot och en polis, berättar han. 

– I första läget är det eftersupning, som vi 
vill ställa frågor om och diskutera. 

Eftersupning innebär att en person som 
tas av polisen misstänkt för rattfylleri, häv-
dar att den druckit alkohol efter färden eller 
trafikolyckan. 

– Eftersupning är en viktig fråga. Det 
finns säkert många fler frågor kopplade till 
studiecirkeln som vi kommer att vilja dis-
kutera med politiker och polisen, säger Rolf 
Bromme. 

MARI HAGLUND

NY DISTANSCIRKEL. En nyhet är att MHF:s studiecirkel Ingen ska dö av rattfylleri 
nu kan genomföras på distans. Studiecirkel har förnyats med nya intervjufil-
mer och ny studieplan. 

FOTO: PRIVAT
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Polisen gjorde 70 procent färre nyk-
terhetskontroller under det första 
halvåret i år jämfört med samma 
period 2019. Orsaken är att polisen 
sedan i mars inte gör slumpmässiga 
kontroller. 

I MITTEN AV MARS stoppades polisens ru-
tinmässiga nykterhetskontroller tills vidare, 
det vill säga slumpmässiga utandningsprov 
för rattfylleri. Syftet var att förebygga sprid-
ning av coronaviruset. I de fall där polisen 
misstänker rattfylleri, tas fortfarande ett ut-
andningsprov. 

Mellan januari och juni gjorde polisen i 
Sverige 206 570 nykterhetskontroller. Mot-
svarande siffra för första halvåret 2019 är 696 
895 utandningsprov. Det innebär en minsk-
ning med 70 procent. Det visar polisens pre-
liminära statistik. Stoppet för rutinmässiga 
kontroller, gör att vi ser en kraftig nedgång i 
antalet prover, skriver polisen i kommentar.

Betydligt färre nykterhetskontroller under pandemin

FÄRRE BLÅS. Polisens nykterhetskontroller minskade stort under det 
första halvåret i år. En minskning med 70 procent jämfört med samma 
period 2019.  FOTO: LENNART ANGERMUND/MOSTPHOTOS 

– Man kan väl säga att upptäcktsrisken 
för rattfylleri aldrig kommer att vara så låg 
som det här året, konstaterar Lars Olov Sjö-
ström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Förmodligen innebär det att det kom-
mer att bli ovanligt få lagförda rattfyllerister 
2020, eftersom bara en väldigt liten andel 
kommer att bli upptäckta. 

RIKSDAGSLEDAMOTEN Helena Antoni (M) 
är orolig att stoppet för slumpmässiga prov 
ska leda till fler rattfyllerister i trafiken och 
därmed fler dödade och skadade. Antoni 
har ställt en skriftlig fråga till inrikesminister 
Mikael Damberg (S), om vilka initiativ han 
är beredd att vidta? 

Även Tullverkets nykterhetskontroller 
har minskat kraftigt. Fram till slutet av juli 
hade tullen gjort 1 500 utandningsprov i 
år, en stor minskning från 29 000 kontrol-
ler samma period 2019. Det rapporterar P4 
Malmöhus.  MARI HAGLUND

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

• Tradionella extraljus i både
         xenon-, led- och halogenteknik
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• Marknadsledande prestanda

Följ oss på Facebook och Instagram - Lightforcesweden 
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MADD och MHF kommer att arrang-
era ett seminarium om trafikens 
brottsoffer den 20 november. I sam-
band med seminariet kommer det 
hållas en nätverksträff för rattfylle-
ridrabbade. 

MADD ÄR ETT NÄTVERK för rattfylleridrab-
bade, som bildades genom MHF 2004. Den 
20 november i Stockholm bjuder MADD 
och MHF in till ett seminarium om trafi-
kens brottsoffer. Målgruppen för semina-
riet är myndigheter och beslutsfattare samt 
människor som i sitt jobb möter drabbade. 

– Vi vänder oss till personal inom po-
lis och rättsväsende samt stödfunktioner i 
kommuner och krisgrupper, berättar Lars 
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– MADD genomför varje år en nätverks-
träff och i år planerar vi att hålla nätverks-
träffen i anslutning till seminariet. 

Brottsofferfonden bidrar till en del av 
omkostnaderna för seminariet. 

På förmiddagen kommer seminariet att 
handla om de juridiska frågorna kring tra-
fikbrott, med fokus på rattfylleribrott och 
vållandebrott. 

– Det första passet rör lagstiftning och 
praxis kring trafikbrott. Erfarna åklagare 
och advokater kommer att föreläsa, säger 
Lars Olov Sjöström. 

DEN ANDRA DELEN AV passet tar upp måls-
ägandebiträdets roll i rättssalen, det vill sä-
ga den som företräder brottsoffret. Under 
förmiddagen kommer också personer som 
varit brottsoffer i en trafikolycka att berätta 
om sina erfarenheter.

– Som drabbad hamnar man i en situa-
tion, där man kanske för första gången sitter 
i en rättssal som brottsoffer. Och mittemot 
dig i rättssalen sitter den misstänkte föröva-
ren, förklarar Sjöström. 

– Det är en ganska jobbig situation. Där 
sitter kanske den person som har kört ihjäl 
din dotter. 

Nytt seminarium om trafikens brottsoffer i höst

TRAFIKOLYCKA. MHF och MADD kommer hålla ett seminarium om trafi-
kens brottsoffer. Seminariet riktar sig i första hand till människor som i 
sitt arbete möter drabbade.

FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS 

FOTO: MOSTPHOTOS 

MADD

Hemsida:

www.mhf.se/madd/
Kontaktperson:

Mats Sjöö
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MADD:s arbete?  
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123 313 78 17.
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Nytt seminarium om trafikens brottsoffer i höst
På eftermiddagen står det lokala stödet 

till drabbade på agendan. Det handlar om 
kommunens ansvar, Brottsofferjouren och 
andra frivilligorganisationer, samt om möj-
ligheter till lokal samverkan. 

– Idag upplever många drabbade att sam-
hällets stöd är svagt eller otillräckligt, säger 
Lars Olov Sjöström. 

Problemet är ofta att de drabbade själva 
inte orkar att ta reda på vilket stöd som 
finns. 

– Därför skulle det betyda mycket, om 
det fanns någon som lotsade de drabbade 
vidare och visade på vilket lokalt stöd som 
erbjuds, konstaterar han. 
Hur ser livet ut i en familj efter att man 

förlorat en närstående i en trafikolycka 

eller när en familjemedlem skadats all-

varligt?  

– Det är mycket som händer i en sådan 
familj. Det blir liksom en chock, en trau-
mabearbetning av förlusten, förklarar Lars 
Olov Sjöström. 

– Det gäller inte bara om en närstående 
har omkommit, utan också när en anhörig 
blivit svårt skadad. 

FÖR MÅNGA DRABBADE är det inte självklart 
vart man ska vända sig för att få stöd i sin 
sorg eller för att få hjälp med rättsliga frågor. 
Det kan också handla om praktiska frågor 
om försäkringar med mera. 

– Många drabbade säger att man inte på 
egen hand har ork att ta itu med allt det här. 
Man har fullt upp med att överleva den svå-

ra händelsen, berättar Lars Olov Sjöström. 
– Det vi vet genom MHF:s egna un-

dersökningar och genom forskning, är att 
många drabbade exempelvis får problem 
med sömnen och sin psykiska hälsa. 

Det är vanligt att den drabbade går ned i 
arbetstid och ibland kanske lämnar arbetsli-
vet helt och hållet. 

– För många påverkar en sådan här trau-
matisk händelse deras livskvalité för lång tid 
framöver. 

MARI HAGLUND 

SAKNAD MAMMA. 
Många drabbade 
upplever att samhäl-
lets stöd är svagt 
eller otillräckligt efter 
förlusten. 

RÄTTSSAL. Som drabbad 
kan man hamna i en si-
tuation där man för första 
gången sitter i en rättssal 
som brottsoffer. 
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MHF Mitt har köpt en ny vältebil till 
regionen. Uppvisningen av den nya 
vältebilen lockade många nyfikna 
provåkare. 

EN VÄLTEBIL 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. 

MHF-regionen Mitt har köpt in en ny 
vältebil. Regionen har sedan tidigare en 
annan vältebil. BengtOlof Bokström är in-
struktör för vältebilarna. 

– Den nya vältebilen har vi köpt i Vasa. 
Det var finska nykterhetsförbundet Hälsa 
och trafik som använt bilen ute på skolor 
och andra aktiviteter, berättar han.

– I april förra året åkte vi och tittade på 
vältebilen. 

Den nya vältebilen skiljer sig från den 
gamla, den nya är inbyggd i ett släp och har 

NY VÄLTEBIL. MHF Mitt har köpt en ny vältebil från Finland. BengtOlof Bokström är instruktör. Den nya vältebilen premiärvisades i Valbo i början av hösten. 

MHF Mitt satsar på ny vältebil 
ett kapell som fälls upp som ett tak. Om du 
provåker i vältebilen och ska ta dig ut ur 
bilen, när den är upp och ned, då måste du 
ta dig ut genom fönstret. 

– Den nya vältebilen är mer verklighets-
trogen att åka i. Samtidigt kräver den här 
vältebilen mer av instruktören än den gam-
la, det är mer saker att hålla reda på, förkla-
rar BengtOlof. 

Den nya vältebilen kommer att finnas i 
den södra delen av region Mitt. Den gamla 
bilen kommer att vara i den norra delen. 

– Vi tror att den här vältebilen kommer 
att bli väldigt bra. Det är en modernare bil, 
en Volvo S80 från 2009. Den var klar som 
vältebil 2011, säger BengtOlof Bokström. 

I BÖRJAN AV HÖSTEN hade MHF Gävle en 
uppvisning av den nya vältebilen vid sin lo-
kal i Valbo.

– Vi hade inte slagit på stort utan hade 
bara satt upp en skylt i gatukorsningen: 

”Kom gärna och prova vår nya vältebil, be-
rättar Bokström. 

– I början var det inte många besökare. 
Men så kom det några ungdomar i en A- 
traktor. De provåkte och bjöd sedan in sina 
kompisar, som blev eld och lågor. Sedan 
hade vi fullt upp hela tiden. 

VÄLTEBILEN ÄR ETT BRA instrument för att 
prata om trafiksäkerhet med folk, enligt 
BengtOlof Bokström. 

– Det är suveränt bra verktyg, säger han. 
I samband med uppvisningen gjorde 

MHF Gävle också en hastighetsmätning. 
– Vi gjorde en fartkontroll på de förbipas-

serande fordonen och mätte med ett laser-
instrument, säger BengtOlof Bokström. 

– Det var många förare som körde för 
fort, trots att hastighetsbegränsningen är 30 
kilometer i timmen. Men flera saktade ned 
när de såg att vi gjorde en fartkontroll. 

MARI HAGLUND

FOTO: GÖRAN SYDHAGE

”... så kom 
det några 
ungdomar i 
en A-traktor. 
De provåkte 
och bjöd se-
dan in sina 
kompisar, 
som blev eld 
och lågor. Se-
dan hade vi 
fullt upp hela 
tiden.”                                               

Namnlöst-3   1 2017-10-20   12.02
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Däckteam är Sveriges största 
kedja inom däck och fälg med 
närmare 150 anslutna verkstäder 
över hela Sverige, från Överkalix 
i norr till Skurup i söder. 

Vi bedriver försäljning av däck och 
fälg mot såväl privatpersoner som 
företag med tjänstebilsflotta eller 
transportverksamhet. 

Tack vare att vi ägs av medlemmarna 
själva och inte av någon däckleve-
rantör har vi möjlighet att erbjuda dig 
bästa möjliga däck och fälg utifrån 
behov och önskemål.

Hitta din närmaste 
Däckteamverkstad 
på dackteam.se

VI HAR RÄTT DÄCK 
FÖR DIN BIL 

I VINTER

I tyska Wolfsburg finns en mörk lokal 
som endast är till för en sak, framti-
dens bilbelysning. Men hos Volkswa-
gen är belysning mycket mer än bara 
fram- och bakljus. I framtiden ska lju-
sen kommunicera, inte bara med dig, 
utan även med de runtomkring.

VI BEFINNER OSS I tyska Wolfsburg, industri-
staden där Volkswagen byggs. I en byggnad 
som mäter 100 meter i längd, 15 meter i 
bredd och fem meter i höjd, testas belys-
ningar som om några år kan vara standard 
på bilar.

Byggnaden kan simulera körförhållanden 
ur verkligheten, och mätutrustning noterar 
hur olika belysningar fungerar, exempelvis 
för att minska bländning från stora trafik-
skyltar i mörker.

IDAG ARBETAR MAN genomgående med led-
belysning. På exempelvis dagens Touareg 
sitter 128-ledlampor i vartdera framljuset 

som sköter blinkers, hel- och halvljus samt 
dagljus (DRL). 

Touaregen i den mörka ljustunneln är en 
experimentbil. Den är utrustad med HD-
LCD, vilket betyder High Definition LCD. 
Dagens huvudljus har en upplösning på 
omkring 80 pixel, alltså tämligen grovkor-
nigt. Experimentbilens framljus har 30 000 
pixels upplösning.

Det ger helt nya sätt att behandla ljus och 
bländning i framförallt mörker. Ett bevis på 
upplösningen sker när testbilens framljus 
tänds upp och spelar mot en mörk vägg. Vad 
vi ser är en film från löpande bandet när 
VW Typ 1 rullar ut från en fabrik – natur-
ligtvis i svartvitt.

DATORUTRUSTNINGEN FÖR ljusspelet tar i 
princip upp hela bagageutrymmet på bilen, 
men precis som med de första abs-systemen, 
kommer hårdvaran att krympa med tiden.

Intelligenta huvudljus är inte allt. Tanken 
är att inte alltför långt bort i tiden, kommer 

I VW:s labb ser framtiden ljus ut

LJUSTRICK. Med dagens ljusteknik är det inga problem att låta huvudlju-
sen projicera enklare budskap mot en vägg. I framtiden kommer man 
kunna spela upp film.

HALLÅ DÄR! Ja, 
lite så är tanken att 
bilen ska kommuni-
cera med exempel-
vis fotgängare på 
övergångsställen. 
Led-skärmar i front 
och sidor visar att 
en förarlös bil har 
upptäckt dig och att 
du går säkert.

FOTO: MIKAEL LINDBERG
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I VW:s labb ser framtiden ljus ut
bilens olika belysningar inte bara kommuni-
ceramed dig, utan även med de runtomkring.

Ett exempel på det är ”sovande framlam-
por”, som vaknar upp och följer dig med 
blicken mot förardörren. Väl där, rullas en 
vit matta av ljus ut, som en välkomnande 
gest och hjälp i mörkret.

PÅ OLIKA EXPERIMENTBILAR fanns led-skär-
mar i fronten, som exempelvis kan kommu-
nicera med fotgängare att bilen har upptäckt 
dem. Ingen dum idé, när förarlösa bilar bör-
jar dyka upp i trafiken.

En idé som kanske ligger närmare att 
förverkligas var led-slingor i bakrutan. De 
tändes upp alltmer ju hårdare man trycker 
på bromspedalen. Vid panikbromsning, lyste 
hela bakrutan röd på bilen.

Eller varför inte projicerande blinkers-
ljus? Förutom gul körriktningssignal i lyk-
tan, projicerades också tre, gula vinklar mot 
marken, för ökad uppmärksamhet.

Vi kommer säkert att få se och uppleva 

en hel del i framtiden, vad det gäller ljus 
och kommunikation på olika bilar. Sam-
tidigt gäller det att ha en lagstiftning som 
hänger med och inte bromsar den utveck-
lingen. MIKAEL LINDBERG

JAG BLINKAR. Projicering av budskap kan även handla om tre gula 
pilar i marken, inför filbyten. 

HUVUDLJUS SOM ÖGON. De vaknar och följer 
ägaren med blicken, och vid dörren tänds en väl-
komnande matta av ljus. Kommunikation mellan 
förare och bil blir allt viktigare.

FOTO: VOLKSWAGEN
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MULTITALANGER 
FÖR SNÖ OCH IS

VINTERNS STORA NYHETER bland friktionsdäcken 
kommer från Bridgestone och Michelin. Klassiska 
Bridgestone Blizzak finns

 i ny generation kallad Blizzak Ice och Michelin 
X-Ice Snow tar över från trotjänaren X-Ice 3. 
Dessutom har den koreanska uppstickaren Nexen 
släppt en ny produkt döpt till WinGuard Ice Plus 
WH43. 

Vi ställer debutanterna mot tuffast möjliga mot-
stånd från Continental, Goodyear, Nokian och 
Pirelli. 

Testets åttonde däck är en intressant budgetutma-
nare. Kinesiska Firemax FM805+ marknadsförs även 
som Nereus NS805+ beroende på marknad. Nereus 
har blivit lite av en ”kändis” i Teslakretsar, framförallt 
i Norge, där de snabbt funnit en skara kunder.

Det är kalla och klara vinterdagar som möter 
oss i norrbottniska Älvsbyn. Här huserar företaget 
Arctic Falls som har försett fordonsindustrin med 
högklassiga testbanor ända sedan Saab inledde sina 
vintertester i Älvsbyskogarna 1987. 

Idag sköter Artic Falls testanläggningarna för 
bland andra Pirelli, Bridgestone och Yokohama. 

Här finns alltså bästa möjliga kompetens i snö- 
och is preparering för att ge rättvisa mätresultat 
trots långa testdagar.

För att säkerställa repeterbara resultat kör vi 
kör varje testmoment i vinterronderna minst två 
gånger, med omvänd körordning mellan däcken. 

Åtta nordiska friktionsdäck och 
lika många dubbade i storleken 
205/60 R 16 gör upp på fyra olika 
underlag i tretton ronder. Dimen-
sionen passar många familjebilar 
samt även flera populära model-
ler i kompaktklassen och vi har 
resultaten du behöver. Men den 
viktigaste parametern vet bara du 
– hur ser vintern ut hos dig? 

TESTVINNARE

ÅRETS STORA VINTERDÄCKTEST 
GENOMFÖRS I SAMARBETE MED

TEXT: NILS SVÄRD

FOTO: NIKLAS CARLE
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Med jämna mellanrum använder vi ett så kallat re-
ferensdäck som alla jämförs emot, för att fånga upp 
hur underlaget och greppnivån ändras över tid.

NORDISKA FRIKTIONSDÄCK är utvecklade för att 
kunna hantera alla typer av vinterväglag. Så kallade 
”mellaneuropeiska” eller ”kontinentala” friktions-
däck är å sin sida optimerade för regnvåta vägar i 
låga temperaturer med inslag av snö – aldrig is. 

  Isfäste utan dubb är en svårbemästrad konst-
form. Friktionsdäcken beter sig som primadon-
nor när vi testar kurvgrepp och köregenskaper på 
isbanan. Greppnivån ändras blixtsnabbt vid minsta 
förändring av solstrålning eller luftfuktighet.

Dubbdäck är enklare. Dubbens mekaniska grepp 
är mindre väderkänsligt. 

Med vackert gnistrande vintersol under flera 
dagar tvingades vi testa vissa ismoment med frik-
tionsdäcken nattetid för att få likvärdiga och rätt-
visa förutsättningar för alla deltagare. 

Att greppnivån snabbt kan variera kurva för 
kurva, minut för minut, ska man alltid ha i bak-
huvudet när man kör på vinterväglag, inte bara på 
dubbfria vinterdäck. 

INGET DÄCK KAN VARA bäst på allt. Att balansera alla 
moment som ett nordiskt vinterdäck måste klara 
av är det som skiljer de etablerade däcktillverkarna 
från uppstickarna. 

I år visar Nexen att de lyckats få fram ett pris-
värt alternativ för den som kör mest på vinterväg-
lag, men det klarar sig sämre i barmarksronderna. 

Kinadäcket Firemax/Nereus överraskar positivt 
med att hänga med premiumtillverkarna i flera 
delmoment. I vissa kritiska moment faller dock 
däcket igenom – framför allt vid undanmanöver på 
torr asfalt – där stabiliteten är usel.

Den bästa kompromissen av säkra köregenskaper 
och högt väggrepp på alla väglagstyper presenterar 
Continental Viking Contact 7. Men det är inte 
säkert att det är testvinnaren som är det bästa valet 
för dig. För den som ofta kör på blöta, saltade vä-
gar och sällan på is/snö har Goodyear det bästa 
däcket. Ta dig tid att detaljstudera resultaten för att 
hitta det säkraste friktionsdäcket för dina körvanor.

VI HAR ÄVEN TESTAT ÅTTA dubbdäck i dimensionen 
205/60 R 16 på snö, is samt våt och torr vägbana. 
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Här börjar
vinterns bästa åk
Vill du känna trygghet i branta backar, ha bättre kontroll i sväng efter sväng och kunna stanna när och 
var du vill? Däckbranschens auktoriserade medlemmar arbetar med forskning, utveckling, tillverkning, 
distribution, försäljning, service, insamling och återvinning. För din körglädje och säkerhet. I åk efter åk.

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

YM
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Notera att testet har gjorts på annan plats 
än för friktionsdäcken. Därför är resultaten 
inte direkt jämförbara vad gäller väderlek 
och underlag.

Tre dubbdäck, med tre olika karaktärer, 
kom här att slåss om slutsegern. I botten av 
tabellen hittar vi ett däck som uppvisar ett 
direkt olämpligt uppträdande.

Med i testet är däck från Continental, 
GT Radial, Hankook, Michelin, Nokian, 
Nordman, Pirelli samt Toyo. Dessa jämförs 
i 13 delmoment fördelade på alla typer av 
vägunderlag.

MEN LÅT OSS BÖRJA MED en återblick till 
dubbdäcktestet 2019. Fjolåret bjöd på en 
ovanlig testvinnare. Continental lanserade 
IceContact 3 med en helt ny dubbteknik 
där dubben till största del bestod av gummi 
med endast ett litet stift i aluminium. För-
delen var bättre isgrepp, lägre vägslitage 
och tystare vägbuller.  

Och visst var vintergreppet bra. Faktum 
var att IceContact 3 höjde ribban för vad 
ett vinterdäck klarar av. Det var helt över-
lägset på snö och framförallt is. Samtidigt 
var det märkligt obalanserat mellan högt 
vintergrepp och betydligt sämre barmarks-
egenskaper. 

Det var tydligt att Continental hade lagt 
allt krut på att göra produkten så bra som 
möjligt på snöiga och isiga vintervägar. Vi 
noterade också ett onormalt högt slitage 
under vårt test, förmodligen ett samband 
med däckets ovanligt mjuka gummibland-
ning för att vara ett dubbdäck. 

Men efter den första vintern på mark-
naden visade det sig att många kunder fick 
problem med att dubben lossnade rekord-
snabbt. I våras drog Continental tillbaka 

tekniken från marknaden och saluför nu-
mera IceContact 3 endast med traditionella 
aluminiumdubbar.

FRÅGAN ÄR HUR Continental IceContact 3 
står sig utan den unika dubbtekniken?

I år utför vi alla testmoment på snö och 
is på Sottozero Center utanför Älvsbyn, 
strax söder som polcirkeln i Sverige. Vi 
har fått tillgång till de fina faciliteterna på 
Pirellis helt nybyggda vintertestanläggning 

Testförare med 
mätutrustning och 
fingertoppskänsla för 
hur bilen beter sig 
beroende på däckut-
rustning.
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Topptestat dubbdäck,
med enastående grepp på 

snö och is

Dubbdäck för SUV med en 
unik dubbteknik 

Dubbfritt nordiskt vinterdäck 
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SÖK PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:  
15 november till 31 januari 2021.

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

Läs mer om ansökan och  
stiftelsen på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se

som drivs av det lokala företaget Arctic 
Falls. Här hörsammas våra önskemål om 
hur isbanorna ska vara preparerade. För att 
testa däck med bästa möjliga repeterbarhet 
och ha kontroll på alla yttre förutsättningar 
är den bästa lösningen att använda de an-
läggningar som är gjorda för just däcktester. 

NÅGON FÖRDEL MED ATT vi testar på Pirellis 
”hemmais” ser vi inte. Tvärt om är vår för-
sta bekantskap med Pirellis nya dubbdäck 
IceZero 2 årets stora besvikelse. Det är re-
jält akterseglat i vinterronderna.

Då klarade sig det italienska däcket bätt-
re på barmarksronderna. Asfaltsmomenten 
ägde rum i småländska Gislaved på de test-
slingor som fortfarande är i bruk i tallsko-
gen bakom ortens nedlagda däckfabrik. 

Precis som ifjol kom kampen om för-
staplatsen att stå mellan tre tillverkare – 
Continental, Nokian och Michelin. Även 
om det är små skillnader mellan däckens 
slutpoäng är det tydliga skillnader på vägen 
dit. 

Vi redovisar alltid alla mätvärden och 
kompletterar med subjektiva omdömen 
om däckens karaktär för att du som däck-
konsument lättare ska kunna göra ett aktivt 
val och hitta det däck som passar dig bäst.

Bromsprov på vått underlag. Ett 
viktigt inslag i testet, speciellt som 
vinter i Sverige på många håll kan 
innebära mer regn än snö.

FOTO: NIKLAS CARLE
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 Is- och snömomenten genom-
fördes på testbana utanför Älvs-
byn, Sverige, i slutet på februari 
2020. 

Alla subjektiva moment gäl-
lande köregenskaper är gjorda 
med Ford Focus. De elektronis-
ka hjälpsystemen ABS och anti-
sladd har varit inkopplade, med 
antisladdsystemet i sportläge 
för att tillåta lite mer hjulspinn 
och sladdvinkel för att förstärka 
däckens karaktär samt ge bättre 
flyt i körningen. 

Vid broms- och accelera-
tionstesterna startade och slu-
tade mätningarna vid 5 km/
tim istället för 0 km/tim för att 
minimera felmarginaler skapade 
av bilens teknik (ABS respektive 
antispinn). Dessa prov gjordes 
med VW Golf på is/snö och 
Ford Focus på asfalt.

Alla mätningar på torr och 
våt asfalt, förutom vattenpla-
ning och förbrukning, gjordes 
på en testbana i Gislaved, Sve-
rige, i slutet av april. Bränsleför-
brukningen mättes på en oval 
utanför Tammerfors, Finland, 
i konstant 80 km/tim med en 
Ford Focus. Där utfördes även 
vattenplaningsprovet.

Alla däck har dimensionen 
205/60 R 16. 

Hastighetindex H = 210 km/
tim, T = 190 km/tim, R = 170 
km/tim.  

Prisuppgifterna kommer från 
Vanadis Gummi AB i Stock-
holm vecka 36. Priserna på däck 
kan variera mellan olika köp-
ställen – jämför innan du köper!  

Betygskala: 5 = Utmärkt. 4 
= Bra. 3 = Medel. 2 = Mindre 
bra. 1 = Dåligt.

DUBBARNA SOM
SÄKRAR DIN RESA

PIRELLI ICE ZEROTM 2 är den nya generationens dubbdäck 
utvecklade för den nordiska marknaden. Optimerad 

dubbfördelning säkerställer maximal nivå av säkerhet och 
prestanda med fokus på akustisk komfort.

 I alla enskilda moment får 
däcken betyg i skala 1–5. Be-
tygsättningen baserar sig på 
vår mätdata men för köreg-
enskaper och vägbuller vägs 
den subjektiva upplevelsen 
in i det satta betyget. Vi vik-
tar några testmoment som 
mer kritiska än andra och 
multiplicerar därför betyget 

i vissa deltester med två el-
ler tre, exempelvis när det 
gäller körning på is respek-
tive snö som viktas upp till 
maximalt 15 poäng. Därmed 
uppnås ett testresultat som 
prioriterar de kritiska vin-
teregenskaperna högre än 
asfaltsronderna där greppni-
vån generellt är högre och 

skillnaderna mellan däcken 
mindre. Vår rekommendation 
är ändå att inte bara titta på 
totalpoängen, utan att också 
jämföra däckens egenskaper 
på de vägförhållanden man 
oftast kör i själv eller anser 
vara viktigast. Snabb-betygen 
ger en översikt hur däcken 
klarar olika underlagstyper.

Så testade vi  
friktionsdäcken

Poängsammanställning friktionsdäck
Protokollföringen kräver stor noggrannhet. FOTO: NIKLAS CARLE
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Continental
VikingContact 7
p  VC7 har vunnit de senaste två årens 
tester sedan debuten 2018 och än har 
inte konkurrenterna kommit i kapp.

Det blir näst intill full pott i vinter-
grenarna. Både på is och snö kom-
municerar det tydligt till föraren var 
greppgränsen går. Beteendet är logiskt 
och lättkört med en mild understyrd 
balans.

Trots högt fokus på vinterunderlag 
presterar VC7 bra även på barmarks-
ronderna. Det är fortsatt lätthanterligt 
vid en simulerad krissituation, har 
korta bromsträckor och ger god styr-
precsion. 

Likt många andra nordiska friktions-
däck är dock vattenplaningen dess 
största bekymmer. 

Att Continental är tystast cemente-
rar en klar seger även i årets test.

FAKTA

Pris, kr 1 621

Tillverkningsland Tyskland

Tillverkningsdatum vecka 2, 2020

Last- & hastighetsindex 96T

Hårdhetstal, grader Shore 51

Montering Rotationsriktning

2 3 3

Nokian
Hakkapeliitta R3
p Nokian har det bästa greppet i 
vinterronderna tillsammans med Con-
tinental, i synnerhet på is. HKPL R3 
ger en fin neutral balans i kurvorna och 
kvicka styrreaktioner – ett beteende 
som går igen både på snö/is samt på 
asfalt. 

Jämfört med Continental har Nokian 
sämre riktningsstabilitet med en olinjär 
styrkänsla på torr väg. Det är också 
mer bullerkänsligt där ett lågfrekvent 
ljud kommer fram i vissa hastigheter. 
På våt och torr väg är det lättkört och 
tryggt på greppgränsen i undanma-
növer. 

Tillsammans med Pirelli är Nokian 
det körglada alternativet som ger säkra 
köregenskaper och hög greppnivå oav-
sett underlag. 

Detta leder till en välförtjänt silver-
medalj.

FAKTA

Pris, kr 1 465

Tillverkningsland Finland

Tillverkningsdatum vecka 42, 2019

Last- & hastighetsindex 96R

Hårdhetstal, grader Shore 54

Montering Rotationsriktning

Goodyear
Ultra Grip Ice2
p UG Ice2 utmärker sig genom att 
vara ett nordiskt friktionsdäck som 
hanterar våt asfalt riktigt bra! Det här 
är ett vettigt alternativ för den som 
mest kör på saltade och våta vägar 
men som ändå vill ha ett skapligt is-
grepp, till skillnad från ett kontinentalt 
friktionsdäck. Det är överlägset bäst 
på att hantera stående vatten och med 
fin styrkänsla på torrt kammar det 
hem näst intill full pott på barmarks-
ronderna. 

På snö och is finns det bra med 
grepp i körriktningen (gas och broms) 
men fästet i kurvorna är sämre. Det är 
relativt svårkört på greppgränsen där 
det växlar mellan under- och överstyr-
ning.

Finfina barmarksegenskaper, låg 
bullernivå och förbrukning bidrar till en 
delad tredjeplats. 

FAKTA

Pris, kr 1 311

Tillverkningsland Polen

Tillverkningsdatum vecka 27, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Hårdhetstal, grader Shore 59

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 4

Broms is 12

Körning is 6

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 6

Broms väta 10

Körning väta 5

Vattenplaning 5

Broms torr 4

Körning torr 5

Bränsleförbrukning 5

Buller  4

Totalpoäng 79

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   3        4        4     5       5
Vattenplaning. Köregenskaper 
på barmark (vått och torrt).

Medelmåttligt kurvgrepp på 
snö och is.

–

Pirelli
IceZero FR
p IceZero FR fick en större uppdate-
ring för två år sedan med bland an-
nat förbättrade isegenskaper.Pirellis 
vinterdäck är lätt att tycka om med fin 
körbarhet och en hel del körglädje. Det 
har en neutral balans och styr in fint i 
kurvorna, både på vintervägar och på 
barmark, med högt sidogrepp.

På torr asfalt har det bra styrkänsla 
och god stabilitet, även i varmare plus-
grader. IceZero FR är ett av de bättre 
i segmentet på våt asfalt, med kort 
bromssträcka och lättmanövrerat bete-
ende under press.

I vinterronderna placerar det sig 
strax efter de allra bästa gällande driv-
grepp och stoppsträcka.

Med hög prestandanivå oavsett un-
derlag blir Pirelli delad trea, en poäng 
bakom tvåan Nokian. 

FAKTA

Pris, kr 1 312

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 47, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Hårdhetstal, grader Shore 56

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 4

Broms is 9

Körning is 15

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 8

Broms väta 6

Körning väta 4

Vattenplaning 3

Broms torr 4

Körning torr 5

Bränsleförbrukning 4

Buller  4

Totalpoäng 79

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   4        4        4     3       5
Bra köregenskaper på både vin-
terväg och barmark.

Vattenplaning.–

++

POÄNG

Start is 5

Broms is 12

Körning is 15

Start snö 4

Broms snö 8

Körning snö 10

Broms väta 6

Körning väta 4

Vattenplaning 3

Broms torr 4

Körning torr 3

Bränsleförbrukning 4

Buller  2

Totalpoäng 80

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   5        4        2     3       3
Vintergrepp, kärglädje med 
kvicka reaktioner.

Vattenplaning, olinjär styrkänsla 
på barmark, buller.

–

+

POÄNG

Start is 5

Broms is 15

Körning is 15

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 10

Broms väta 6

Körning väta 4

Vattenplaning 3

Broms torr 4

Körning torr 4

Bränsleförbrukning 4

Buller  5

Totalpoäng 88

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   5        5        5     3       4
Bra is- och snögrepp. Lättkört 
under press. Lågt vägbuller.

Vattenplaning.–

+
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Nexen
Winguard Ice Plus WH43
p  Nexens nya friktionsdäck visar att 
det sydkoreanska märket är på snabb 
frammarsch. Det överraskar med att 
prestera på topp gällande start/broms 
på både snö och is. Bromssträckan på 
is är faktiskt överlägset bäst. Sidogrep-
pet är sämre, med tydlig understyrning 
men ger därmed en stabil bakvagn 
som inte hittar på hyss. Det är bara No-
kian och Continental som får fler poäng 
i vinterronderna.

Tyvärr sker det på bekostnad av bar-
marksprestanda. På torrt ger däcket en 
diffus styrkänsla, har sämre stabilitet 
samt lång stoppsträcka. På våt asfalt 
blir Nexen plötsligt sladdbenäget och 
bakvagnen tappar greppet först.

Totalt blir Nexen bästa nykomling 
och landar på femte plats.

FAKTA

Pris, kr 982

Tillverkningsland Sydkorea

Tillverkningsdatum vecka 49, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Hårdhetstal, grader Shore 57

Montering Rotationsriktning

Michelin
X-Ice Snow
p Nya X-Ice Snow är precis som ut-
gående X-Ice 3 ett styvare vinterdäck 
klassat för över 200 km/tim med god 
stabilitet och krispig styrkänsla på bar-
mark. Rullmotståndet är därtill det läg-
sta i testet. Däremot är bromssträckan 
lång på våt asfalt. 

På snö och is har det bra grepp 
i längdled (start och broms), men 
sidogreppet är sämre än de bästa 
konkurrenterna. Det är också svårare 
att känna greppgränsen och fästet 
försvinner plötsligare än hos andra, 
mjukare vinterdäck. Detta beteende 
går igen vid kurvtagning på våt asfalt.

Trots bra barmarksstabilitet, låg 
förbrukning och korta bromssträckor 
på vintern ger det trubbiga kurvuppträ-
dandet blott en slutlig sjätteplats. 

FAKTA

Pris, kr 1 542

Tillverkningsland Kina

Tillverkningsdatum vecka 2, 2020

Last- & hastighetsindex 96H

Hårdhetstal, grader Shore 59

Montering Rotationsriktning

Bridgestone
Blizzak Ice
p Blizzak Ice ersätter Blizzak WS80. 
Likt sin föregångare har Bridgestone 
valt en av de mjukaste gummibland-
ningarna (shorevärde 52) och får höga 
betyg i snöronderna. Is-greppet är 
en bit efter de bästa, men både på 
snö och is är det lättkört och varnar 
föredömligt tidigt när greppgränsen 
närmar sig. 

Nya Blizzak har fått ett asymme-
triskt mönster med bestämd in-/utsida 
istället för rullriktning. Det ger bättre 
sidogrepp men däcket är sämre på att 
evakuera ut vatten ur mönstret. Brid-
gestone är också det sämsta i testet 
på våt asfalt. På torr asfalt är däcket 
onödigt mjukt med dålig sidostabilitet 
och diffus körprecision.

De låga betygen på barmark ger en 
sjundeplats totalt. 

FAKTA

Pris, kr 1 586

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 26, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Hårdhetstal, grader Shore 52

Montering Rotationsriktning

Firemax/Nereus
FM805+/NS805+
p Lågprisalternativet Firemax FM805+ 
(och tvillingdäcket Nereus NS805+) 
överraskar med att slå betydligt dyrare 
och namnkunnigare produkter i flera 
delmoment. Det saknar viss acc- och 
bromsprestanda på is och snö, men 
är inte lika långt efter som tidgare års 
budgetdäck. På isbanan har det bra 
grepp i kurvorna men det är dåligt 
på informera föraren om greppnivån, 
speciellt på snö, vilket gör det mer 
svårkört än premiumdäcken. 

Värre är att det inte står emot 
sidokrafterna vid en krissituation på 
barmark utan blir vilt och svårkört i 
undanmanöverproven, redan med 
en olastad bil. Hur det skulle bli med 
full fjällpackning och takbox vill vi inte 
tänka på! 

Sista platsen är given.

FAKTA

Pris, kr 692

Tillverkningsland Kina

Tillverkningsdatum vecka 22, 2019

Last- & hastighetsindex 92T

Hårdhetstal, grader Shore 57

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 2

Broms is 6

Körning is 9

Start snö 4

Broms snö 8

Körning snö 4

Broms väta 6

Körning väta 3

Vattenplaning 3

Broms torr 3

Körning torr 1

Bränsleförbrukning 3

Buller  2

Totalpoäng 54

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   2        3        2     3       2
Skapligt grepp på snö/is.  
Bromsar bra på barmark.

Dålig stabilitet på asfalt. 
Svårkört på greppgränsen.

–

+

POÄNG

Start is 4

Broms is 9

Körning is 9

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 10

Broms väta 2

Körning väta 2

Vattenplaning 2

Broms torr 5

Körning torr 2

Bränsleförbrukning 3

Buller  3

Totalpoäng 64

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   3        5        3     2       3
Snögrepp. Progressivt och lätt-
kört under press.

Vattenplaning och våtgrepp.–

+

POÄNG

Start is 4

Broms is 12

Körning is 9

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 6

Broms väta 4

Körning väta 4

Vattenplaning 3

Broms torr 3

Körning torr 4

Bränsleförbrukning 5

Buller  3

Totalpoäng 70

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   4        4        3     3       4
Stabilitet och styrkänsla på as-
falt. Bromssträcka is/snö.

Något sämre sidogrepp samt-
liga underlag. Broms på vått.

–

+

POÄNG

Start is 4

Broms is 15

Körning is 12

Start snö 4

Broms snö 10

Körning snö 6

Broms väta 4

Körning väta 2

Vattenplaning 3

Broms torr 2

Körning torr 2

Bränsleförbrukning 3

Buller  4

Totalpoäng 71

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   4        4        4     2       2
Allmänt bra fäste på vinterväg. 
Lågt vägbuller.

Långa bromssträckor och dålig 
stabilitet på torr asfalt.

–

+
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Så testade vi dubbdäcken
 Is- och snömomenten genomfördes på testbana ut-
anför Älvsbyn i slutet på februari 2020. 

Alla subjektiva moment gällande köregenskaper 
är gjorda med Ford Focus. De elektroniska hjälpsys-
temen ABS och antisladd har varit inkopplade med 
antisladdsystemet i sportläge, som tillåter lite mer 
hjulspinn och sladdvinkel, för att förstärka däckens 
karaktär samt ge bättre flyt i körningen. 

Vid broms- och accelerationstesterna startade och 
slutade mätningarna vid 5 km/tim istället för 0 km/
tim för att minimera felmarginaler skapade av bilens 
teknik (ABS respektive antispinn). Dessa prov gjor-
des med VW Golf på is/snö och Ford Focus på asfalt.

Alla mätningar på torr och våt asfalt, utom för vat-
tenplaning och förbrukning, gjordes på en testbana i 
Gislaved i slutet av april. 

Bränsleförbrukningen mättes på en oval utanför 
Tammerfors, Finland, i konstant fart av 80 km/tim 
med en Ford Focus. Där utfördes även vattenpla-
ningsprovet.

Alla däck har dimensionen 205/60 R 16. 
Hastighetindex T = 190 km/tim. 
Prisuppgifterna kommer i huvudsak från Vanadis 

Gummi AB i Stockholm, vecka 35. Priserna på däck 
kan variera mellan olika köpställen – jämför innan 
du köper!

Betygskala: 5 = Utmärkt. 4 = Bra. 3 = Medel. 
2 = Mindre bra. 1 = Dåligt.

ERBJUDANDE TILL DIG 
SOM ÄR MEDLEM I MHF!

10% 
Köp dina däck och boka skifte på euromaster.se 
Välkommen!

rabatt på däck 
hos  Euromaster. 
Rabatten gäller på däck til ord. pris.

Ange kampanjkod MHF2020 så får du 

 I alla enskilda moment får däck-
en betyg i skala 1–5. Betygsätt-
ningen baseras på mätdata, men 
för köregenskaper och vägbuller 
vägs den subjektiva upplevelsen 
in i det satta betyget. Vi viktar 
några testmoment som mer kri-
tiska än andra och multiplicerar 
därför betyget i vissa deltester 

med två eller tre, exempelvis när 
det gäller körning på is respek-
tive snö som viktas upp till maxi-
malt 15 poäng. Därmed uppnås 
ett testresultat som prioriterar 
de kritiska vinteregenskaperna 
högre än asfaltsronderna där 
greppnivån generellt är högre 
och skillnaderna mellan däcken 

mindre. Vår rekommendation 
är ändå att inte bara titta på to-
talpoängen, utan att också jäm-
föra däckens egenskaper på de 
vägförhållanden man oftast kör 
i själv eller anser vara viktigast. 
Snabbbetygen ger en översikt 
hur däcken klarar olika under-
lagstyper 

Poängsammanställning dubbdäck
Det blir åtskilliga varv på testbanan. FOTO: NIKLAS CARLE



Eftersom du alltid tar  
dem dit säkert.

new

Det de inte vet är att det är dina superdäck som gör det, 
inte dina superkrafter. Men de vet att du alltid gör ditt 
bästa, vinter efter vinter, år efter år.

Nya Michelin X-ICE Snow säkerhet & mobilitet som varar  
på nordiska vintervägar.

De tror 
att du är 
en hjälte

michelin.se
© 2020 Michelin. All rights reserved.
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1

TESTVINNA
RE

Michelin
Pilot Sport 4 SUV
p I den testade dimensionen har 
Michelin bestyckat sitt X-Ice North 4 
med inte mindre än 255 dubbar. De 
är mindre i storlek än konkurrenternas 
dubbar och trots att det blir över 1 000 
dubbutstick på en vanlig personbil har 
däcket lägst vägbuller.  

Den franska dubb-bonanzan ger full 
pott i alla isronder. Likaså presterar 
”XiN4” toppresultat på snö, men har 
lite sämre sidogrepp än de bästa med 
tydlig understyrning som följd.

Michelin presterar på topp även på 
torr asfalt där det har bäst stabilitet, 
krispigast styrkänsla samt lägst för-
brukning.

Däckets få nackdelar är att det pre-
sterar sämre på våt väg och vattenpla-
nar tidigast i gänget. 

Som helhet är Michelin det bästa 
dubbdäcket just nu.

FAKTA

Pris, kr 1 743

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 46, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 255

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,1

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 58

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 5

Broms is 15

Körning is 15

Start snö 5

Broms snö 10

Körning snö 8

Broms väta 6

Körning väta 3

Vattenplaning 2

Broms torr 3

Körning torr 5

Bränsleförbrukning 5

Buller  5

Totalpoäng 87

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   5        5        5     3       4
Bra mix mellan vintergrepp och 
körstabilitet på torr asfalt. Lågt 
vägbuller.

Vattenplaning, broms på väta.–

2 2 4

Continental
IceContact 3
p IceContact 3 är ett helt annat däck 
jämfört med ifjol! Det är inte bara dub-
ben som förändrats. Gummiblandning-
en, som var ovanligt mjuk förra året, är 
betydligt hårdare. Det presterar också 
jämnare mellan de olika underlagsty-
perna.

Den nya upplagan av ”IC3” når inte 
upp till samma höga is- och snögrepp 
som Nokian/Michelin. Men greppnivån 
på vinterväg är fortfarande bra. Istäl-
let presterar Conti betydligt bättre på 
barmark än förra året och är nu det 
bästa av premiumdäcken på väta, ihop 
med Pirelli.

Snäppet sämre vintergrepp gör att 
Continental förlorar förstaplatsen, men 
hög jämn nivå på alla underlag med 
lugna, säkra köregenskaper ger en 
delad andra plats totalt.

FAKTA

Pris, kr 1 792

Tillverkningsland Tyskland

Tillverkningsdatum vecka 41, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 190

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,1

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 60

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 4

Broms is 12

Körning is 12

Start snö 5

Broms snö 10

Körning snö 8

Broms väta 8

Körning väta 5

Vattenplaning 4

Broms torr 4

Körning torr 3

Bränsleförbrukning 5

Buller  4

Totalpoäng 84

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   4        5        4     4       3
Jämn, hög kompetens på alla 
typer av underlag.

Inte lika bra fäste på is som de 
allra bästa.

–

Nokian
Hakkapeliitta
p  Vinterspecialisten Nokian kammar 
hem full pott i isronderna och plockar 
flest poäng i snö-momenten. 

Jämfört med de övriga toppdäcken 
utmärker sig Nokian med underhål-
lande köregenskaper med en lätt 
medstyrande bakvagn som ger en fin 
neutral balans och är pigg på att styra 
in i kurvorna. Det är ett beteende som 
går igen på alla underlag.

Trots högt vinterfokus klarar sig 
”HKPL 9” väl på våt väg. 

Däckets nackdelar är styrkänslan på 
torrt som är olinjär och ger sämre rikt-
ningsstabilitet. Nokian är dock trygg i 
undanmanöverproven där det nollar ut 
sidokrafterna bra. Däremot är HKPL9 
ett av de bullrigaste dubbdäcken.

Högt vintergrepp bidrar till att No-
kian får en delad silverpeng.  

FAKTA

Pris, kr 1 715

Tillverkningsland Finland

Tillverkningsdatum vecka 41, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 196

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,2

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 54

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 5

Broms is 15

Körning is 15

Start snö 4

Broms snö 10

Körning snö 10

Broms väta 6

Körning väta 4

Vattenplaning 3

Broms torr 3

Körning torr 3

Bränsleförbrukning 4

Buller  2

Totalpoäng 84

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   5        5        2     3       3
Bra grepp på is/snö. Körglädje i 
kurvorna.

Styrkänsla på torr asfalt. 
Högt vägbuller.

–

Hankook
I*Pike RS2 W429
p Förra året fick I*Pike RS2 en uppda-
tering. Årets testresultat tyder på att 
Hankook främst har förbättrat broms-
prestandan på barmark som nu får bra 
betyg. 

Men Hankook är ett däck som fram-
förallt presterar väl på vintervägar. Det 
är inte långt ifrån de allra bästa och 
uppvisar goda köregenskaper på både 
is och snö. Det är ett alert däck som 
byter riktning utan större problem, 
men det är vildare och mindre lättkört 
än Nokian.

Köregenskaperna på barmark  
är också något yviga. Bullernivån är 
förvisso låg, men ljudkaraktären är 
bland de jobbigaste att lyssna på.

Totalt sätt ger Hankook välbalan-
serade egenskaper mellan is/snö och 
barmark vilket gör I*Pike RS2 till ett 
prisvärt alternativ.  

FAKTA

Pris, kr 1 329

Tillverkningsland Sydkorea

Tillverkningsdatum vecka 04, 2020

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 196

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,0

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 58

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 4

Broms is 6

Körning is 12

Start snö 4

Broms snö 10

Körning snö 8

Broms väta 8

Körning väta 3

Vattenplaning 3

Broms torr 4

Körning torr 3

Bränsleförbrukning 5

Buller  3

Totalpoäng 73

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   3        4        3     4       4
Bra vintergrepp och kort broms-
sträcka på asfalt.

Något yviga köregenskaper 
under press.

–

++++
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Pirelli
IceZero 2
p Den stora nyheten i segmentet är 
Pirelli IceZero 2 som vi inte testat 
tidigare. 

Tyvärr blir första intrycket negativt. 
Isgreppet är bland det sämsta i gänget. 
Visserligen uppmätte vi det lägsta dubb- 
utsticket på Pirellidäcket, men det kan 
ändå inte förklara skillnaden till övriga 
premiumdäck. På isbanan var det alltid 
bakdelen som släppte först, svårkört 
för normalbilisten.

På snö hävdar det sig bättre men är 
ändå en bit efter de bästa och fortfa-
rande för sladdvänligt. 

IceZero 2 presterar istället bland de 
bästa på barmark med korta broms-
sträckor, fina köregenskaper och bäst 
mot vattenplaning. 

Klent vinterväste räcker bara till en 
femte plats totalt för nykomlingen.

FAKTA

Pris, kr 1 578

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 45, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 190

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,0

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,1

Hårdhetstal, grader Shore 59

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 3

Broms is 3

Körning is 9

Start snö 5

Broms snö 8

Körning snö 6

Broms väta 8

Körning väta 5

Vattenplaning 4

Broms torr 4

Körning torr 4

Bränsleförbrukning 5

Buller  3

Totalpoäng 67

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   2        4        3     4       4
Köregenskaper och broms-
sträcka på asfalt.

Låg greppnivå på is. Onödigt 
sladdvänlig på vinterföre.

–

Nordman
7
p Nordman är Nokians budgetmärke 
och dubbdäcket är gamla Hakkapeliitta 
7 med nytt namn. 

Att produkten har några år på 
nacken märks på dubbantalet – blott 
128 stycken medan majoriteten av 
konkurrenterna har minst 190. Jämfört 
med Hakkapeliitta 9 blir det tydligt 
hur premiumtillverkarna under åren 
lyckats balansera upp vinterdäckens 
kompetens till att hantera alla typer av 
underlag, inte bara is/snö. 

Även om Nordman 7 fortfarande är 
konkurrenskraftigt på vinterföre, med 
lugnt understyrt beteende på både 
snö och is, har det desto svårare att 
hävda sig på barmark. Det får lägst be-
tyg på både våt och torr asfalt. 

Därtill är vägbullret i högsta laget. 
Plats sex.

FAKTA

Pris, kr 1 300

Tillverkningsland Ryssland

Tillverkningsdatum vecka 45, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 128

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,1

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 58

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 4

Broms is 9

Körning is 9

Start snö 4

Broms snö 10

Körning snö 8

Broms väta 4

Körning väta 3

Vattenplaning 3

Broms torr 2

Körning torr 2

Bränsleförbrukning 4

Buller  2

Totalpoäng 64

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   3        4        2     2       2
Vinterfäste. Lugn och lättkörd 
på greppsgränsen.

Långa bromssträckor på asfalt. 
Högt vägbuller.

–

Toyo
Observe Ice-Freezer
p Ice-Freezer från japanska Toyo  har 
svårt att hävda sig oavsett delmoment. 
Det har testets näst hårdaste gummi- 
blandning och har inte hängt med i 
kapprustningen gällande antalet dub-
bar.  

Framförallt har det sämre kurvgrepp 
än konkurrenterna, vilket delvis kom-
penseras av de ärliga köregenskaperna 
då däcket tidigt varnar föraren att 
greppet är dåligt. Det gör Toyo relativt 
lättkört trots lågt kurvgreppsfäste. 

Tyvärr lyckas Toyo bara marginellt 
bättre i asfaltsronderna. Styrkänslan 
och riktningsstabiliteten är god, men 
i undanmanöverproven är det medel-
måttligt.

I vissa hastigheter träder en påtag-
ligt störande ljudkuliss in från dubben. 

Få fördelar ger en sjunde plats. 

FAKTA

Pris, kr 1 109

Tillverkningsland Malaysia

Tillverkningsdatum vecka 35, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 130

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,0

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,0

Hårdhetstal, grader Shore 66

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 2

Broms is 12

Körning is 6

Start snö 3

Broms snö 8

Körning snö 4

Broms väta 6

Körning väta 3

Vattenplaning 3

Broms torr 4

Körning torr 3

Bränsleförbrukning 4

Buller  2

Totalpoäng 60

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   3        3        2     3       3
Varnar föraren tidigt och släpper 
greppet progressivt.

Få tydliga fördelar. Grepp på 
snö/is.

–

GT Radial
IcePro 3
p  GT Radial är inget välkänt märke i 
Skandinavien men ägaren GitiTire från 
Singapore knackar på dörren till topp 
tiolistan över världens största däcktill-
verkare. 

Okunskapen visar sig vara ömse-
sidig. Ingenjörerna på GT Radial har 
tydligen begränsade kunskaper om 
våra vintrar. Gummiblandningen i 
IcePro 3 är snudd på lika hård som ett 
sommardäck. 

Det kommer hopplöst sist i vinter-
ronderna. Än värre är att det lurar föra-
ren med en falsk trygghet, innan det 
plötsligt tappar fästet utan förvarning. 
Det är den sämsta möjliga kombinatio-
nen hos ett däck. 

Då duger det inte att det bromsar 
bäst på asfalt. Det luriga beteendet går 
igenom även i undanmanöverproven. 
Undvik!

FAKTA

Pris, kr 1 146

Tillverkningsland Kina

Tillverkningsdatum vecka 22, 2019

Last- & hastighetsindex 96T

Antal dubb 134

Dubbutstick efter inkörning, mm 1,1

Dubbutstick efter snö/istest, mm 1,2

Hårdhetstal, grader Shore 70

Montering Rotationsriktning

POÄNG

Start is 1

Broms is 3

Körning is 3

Start snö 3

Broms snö 8

Körning snö 2

Broms väta 10

Körning väta 5

Vattenplaning 4

Broms torr 5

Körning torr 2

Bränsleförbrukning 4

Buller  2

Totalpoäng 52

SAMMANFATTNING

   Is          Snö      Buller     Våt         Torr 
            väg        väg

   1        2        2     5       2
Korta bromssträckor på  
barmark.

Svårkört på greppsgränsen. 
Dåligt grepp på is/snö.

–

++++
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Färden mot Grövelsjöns fjällstation 
är ett vinteräventyr. Efter Mora tar 
ödsligheten vid, med enstaka avbrott 
för Älvdalen och Särna. Väl framme i 

Idre leder vägen vidare i nordvästlig rikt-
ning mot norska gränsen, för att efter några 
mil sluta i en vändplan, där fjällbjörkarna, 
bergen och skidspåren tar vid.

DEN DRYGT 80 ÅR gamla faluröda byggna-
den ligger på drygt 800 meters höjd, och 
har en tidlöshet över sig. En nostalgisk 
känsla av svunnen tid och barndomens ut-
flykter i skidspåren. Sliten canvasryggsäck, 
plåttermos med varm choklad och smörgå-
sar med falukorv. Renfäll i solgrop, apelsin 
i klyftor.

Läget precis vid trädgränsen gör det lätt 
även för nybörjaren att ta sig upp på fjället, 

GRÖVELSJÖN

• Grövelsjöns fjällstation, närmare 50 mil från 
Stockholm, är Svenska Turistföreningens syd-
ligaste fjällanläggning. Gör turer på egen hand 
eller häng med på någon av de dagliga färdle-
darledda turerna på svenska och norska sidan.  
Stationen arrangerar även familjefjällveckor 
och längdskidläger. Säsongsöppet från januari 
fram till mitten av april. 

www.grovelsjon.se 
www.grovelsjon.com

MISSA INTE! 

• Grövelsjöns fjällbageri, granne med statio-
nen. Franske Maxime Bouju Kindlund bakar 
ekologiskt surdegsbröd med mersmak i en 
liten bod nära vägen. 

www.grovelsjonfjallbageri.se

Grövelsjön

Fjällnostalgi vid vägens slut

När suget efter vita vidder och 
lantligt mys blir alltför stort är 
det lätt att längta norrut. Motor-
föraren bjuder på fyra, svenska 
vinterfavoriter, som lockar med 
nostalgiska turer och lokal mat 
med klar gastronomisk prägel. 
Dessutom är vägarna som leder 
fram väl värda en resa i sig.

”Grövelsjön 
är nog som 
vackrast 
under blå 
timmen, när 
solen just 
gått ner och 
Salsfjells-
massivet 
badar i afton-
ljus ...”

både för kortare utflykter i närområdet och 
längre turer norrut längs Kungsleden. 

Jakobshöjden, det närmare 1 100 meter 
höga fjället norr om fjällstationen, är ett 
perfekt val för den mer ovane skidåkaren. 
Från toppröset syns de mer skarpskurna 
norska fjällen i väster.

GRÖVELSJÖN ÄR NOG som allra vackrast un-
der blå timmen, när solen just gått ner och 
Salsfjellsmassivet badar i det aftonljus som 
är så speciellt just för midvintertiden.

Att sedan få sätta sig vid dukat långbord 
i matsalen, med panoramavy över norska 
Salsfjellet, inbjuder till goda samtal med 
andra gäster. Och den kravmärkta midda-
gen, med både gravad öring och marinerad 
älgstek, gör att den mer än gärna får ta sin 
goda tid.

FAMILJEVÄNLIGT. Grövelsjöfjällen passar stor 
som liten.

Poppis med pulka på 
fjällturen.

Missa inte fikastun-
den på Sjöstugan.

Maxime bakar sur-
degsbröd med känsla.

Grövelsjöns fjällstation ligger vid vägens slut.

FOTO: ANETTE ANDERSSON

FOTO: ANETTE ANDERSSON
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FJÄLLNÄS

Fjällnäs i den västra delen av Funäsfjällen, 
drygt 60, mil norr om Stockholm, lockar med 
längdskidåkning direkt utanför hotellets entré. 
I regionen finns mer än 30 mil spår att välja 
mellan. Dessutom bjuder området på drygt 
130 alpina pister i både närliggande Tänndalen, 
samt Funäsdalen, Ramundberget och Tännä-
skröket – fyra skidorter på ett liftkort. Vinteröp-
pet från december till april.

www.fjallnas.se – www.funasfjallen.se

MISSA INTE! 

Att göra en dagsutflykt till norska Røros. Den 
världsarvsmärkta trästaden lockar med rik 
natur, kultur och genuint mathantverk. Dess-
utom arrangerar man i februari den återkom-
mande klassiska vintermarknaden. 

www.roros.no

Det är lätt att bli förälskad i Fjällnäs, 
allra längst västerut i Härjedalsfjäl-
len.

Nere vid sjön Malmagen tronar 
Sveriges äldsta fjällpensionat, med mer än 
hundraåriga anor. De första ”luftturisterna” 
anlände redan i slutet av 1800-talet för att 
rekreera sig i den vilda naturen.

Pensionatet är sedan ett antal år tillbaka 
exklusivt hotell, efter varsam renovering, 
och med den gamla känslan väl bevarad.

HIT KOMMER GÄSTERNA främst för tur- och 
längdskidåkningens skull. Utanför husknu-
ten ligger ett av norra Europas största spår-
system, som leder genom dalgångar, över 
sjöar och upp på vida kalfjäll.

Och för den som gillar mer fartfyllda 
svängar ligger Tänndalens alpina pister 

Exklusivt på anrikt fjällpensionat
Fjällnäs

några kilometer västerut.
Några väljer den gamla svenska sparken, 

av vridtålig knarrade björk. Utanför entrén 
finns flera till utlåning. Så varför inte inleda 
med en kortare sparktur längs Norgevä-
gen, på härlig blåis och med en gnistrande 
stjärnhimmel i blickfång.

HOTELLET ÄR OMSKRIVET för Mii Gullo Spa 
nere vid Malmagens strand. En fridfull oas 
med hetvattenpool ute i snön, bastu och 
vilrum med murad öppen spis.

Restaurangen har dessutom varit stående 
inslag i krogbibeln White Guide, både för 
maten och den vilsamma interiörens skull.

Här är det idel lokala råvaror på menyn, 
med både färsk fisk från Norge, ren och 
kalv från Härjedalen samt svamp och bär 
med klar Fjällnäsprägel. 

”Hit kom-
mer gästerna 
främst för 
tur- och 
längdskid-
åkningens 
skull.”

LITE MER OM:

IDYLL. Fjällnäs bjuder på en storslagen natur 
och mängder med väl preparerade skidspår.

Sveriges äldsta fjällpensionat öppnade 1887. Vägvalen är många för turåkaren.
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FRYKSÅS

Fryksås och Grönklitt, drygt 30 mil från Stock-
holm, ligger på närmare 500 meters höjd 
ovanför Siljan och Orsasjön. Förutom skidspå-
ren har Grönklitt även ett 20-tal alpina pister, 
för den som vill varva längd med utförsåkning.

Smidgården erbjuder stug- och lägenhets-
boende med självhushåll. Möjlighet till lunch 
och middag på kaféet. Boende året runt.

www.smidgarden.se – www.orsagronklitt.se

MISSA INTE! 

Saluhallen i Orsa. Här finner du lokala matpro-
dukter, i form av ost, kött och delikatesser, till-
sammans med ekomjöl, kaffe, te, marmelader 
och en hel del annat. Tvärs över gården ligger 
Orsa kaffestuga i timrad 1800-talsgård. 

www.saluhallenorsa.se
www.facebook.com/orsakaffestuga

Fryksås har alltid gott med snö, säger 
de som bor där. Och det stämmer 
mer än väl. Även i början av april, när 
det är barmark i Orsa, kan det vara 

mer än halvmetern snö vid den gamla fä-
bodvallen. För den ligger högt ovan Orsa-
sjön, med vid vy även över Siljan.

De flesta 1700-talsbyggnaderna finns 
kvar - härbren, ladugårdar och små stall. I 
slutet av 1800-talet kom de första turis-
terna hit och fäbodvallen finns omnämnd i 
en tysk resehandbok från förra sekelskiftet, 
som tipsade om den hänförande utsikten 
och det milda klimatet.

I Fryksås ser det ut som det nästan alltid 
har gjort, med både hotell och fäbodpen-

Fryksås

Gott glid vid fäbodvall LITE MER OM:

sionat från 1930-talet. På charmiga Smid-
gården, allra högst upp på fäbodvallen, har 
Liselott Länsmans och maken Per byggt 
om en äldre ladugård till kafé, restaurang 
och fäbodspa - med vedeldad bastu, mas-
sagerum och avsvalkningspool. Här kan du 
lägenhetsbo i nybyggt timmerhus, eller i 
renoverade fäbodstugor.

HUNDRA METER FRÅN gården tar skidspåren 
vid, med gammelskog, myrmarker och små 
tjärnar. Det är porten till Grönklitts sinn-
rika längdsystem, med över tio mil med 
preparerade spår, som gör att man lätt kan 
spendera en hel vecka i området utan att 
ledsna.

”Hundra 
meter från 
gården tar 
skidspåren 
vid, med 
gammelskog, 
myrmarker 
och små tjär-
nar.”

TALAR TILL KÄNSLORNA. Det är lätt att trivas på Smidgården i Fryksås, med genuint 
boende i gamla härbren.

Fryksås får ofta rejält 
med snö.

Fikapaus på Smid-
gården …

… där våfflorna är en stor-
säljare.
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BORGAFJÄLL

Borgafjäll ligger i södra Lapplandsfjällen, drygt 
70 mil norr om Stockholm. Här finns en alpin 
skidanläggning med 13 nedfarter. Borgagården 
lockar med fin skidåkning i både pister och spår, 
skoterutflykter och matupplevelser. Boende året 
runt i stugor med möjlighet till vedeldad bastu.

www.borgagarden.se – www.borgaskicenter.se

MISSA INTE! 

Borga fjällhotell är en unik byggnad i de svens-
ka fjällen, ritad av den kände arkitekten Ralph 
Erskine. Väl värt ett besök både för maten och 
miljöns skull. Dessutom finns här en stilfull 
spa-anläggning. 

www.borgafjallhotell.se

Borgafjäll och Borga by ligger i stort 
sett där vägen slutar – mitt i den 
lappländska vildmarken. Allt fler 
besökare hittar till Borgagården 

- ett klassiskt fjällpensionat med omnäm-
nande i krogbibeln White Guide.

HÄR HAR DET FUNNITS gästgiveri sedan 
början av 1940-talet. I dag är det Cecilia 
och Joakim Engwall som svarar för driften. 
Ett entusiastiskt par från Strömsund och 
Dorotea, som satsar stort på både fjälläven-
tyr och gastronomi.

Och visst märks det i restaurangen med 
panoramafönster ut mot sjön och berget 
Borgahällan. Köket bjuder på idel smakrika 

Borgagården

Äventyr i lappländsk vildmark
rätter som carpaccio med picklade lingon, 
granskott och kantareller, rödbetor med 
getost, halstrad röding och enbärsmarinerat 
reninnanlår.

VÄRDPARET BETONAR även närheten till 
både skidbackar och längdspår. Spåren går 
utanför stugknuten och närmsta lift ligger 
300 meter från gårdsplanen.

Området bjuder även på fin skoteråk-
ning med flera leder att välja på. Passa på 
att boka ett paket så väntar både skoter och 
utrustning vid ankomsten.

LITE MER OM:

 TEXT & FOTO:

CENNETH SPARBY

”Ett klassiskt 
fjällpensio-
nat med om-
nämnande i 
krogbibeln 
White Guide.”

FARTFYLLT ALTERNATIV. Varför inte ta skotern upp på fjället?

Borgagården med Borgahällan i blickfång. Det är hög mysfaktor på pensionatet.

FOTO: TORBJÖRN THOMSEN
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Elektrifiering av bilar är helt klart 
på gång och en satsning det talats 
mycket om är Volkswagens. Efter lång 
väntan kan vi sätta oss bakom ratten 
i ID.3 och testa om de högt ställda 
förväntningarna kommer att infrias – 
handlar det om en revolutionerande 
bil från det tyska företaget?

ID.3, VILKET STÅR FÖR Intelligent Design, är 
Volkswagens första helt egna elbilsplattform. 
Det kommer bli tio modeller, och just ID.3 
är den som landar i samma storleklass som 
Golf. 

Siffran 3 kan även stå för den tredje re-
volutionen för Volkswagen, där den första 
naturligtvis är VW Typ 1 (eller Bubblan i 
folkmun) från 1938 och den andra är in-
troduktionen av VW Golf som kom 1974.

ID.3 är till storleken som en Golf, men 
känns rymligare. Den är från början byggd 
för eldrift, vilket innebär att hela konstruk-
tionen utgår från batteridrift med elmotor. I 
ID-3:s fall sitter motorn bak, vilket innebär 
bakhjulsdrivning.

Motorhuven upplevs kort och sluttande 
vilket ger god närsikt. Under huven sitter i 
princip bara en kylare samt kylvätskebehål-
lare och utrustning för värme och ventila-
tion.

 Startknappen behöver inte användas. 
Transpondernyckeln kommunicerar med 
bilen och det räcker att sätta foten på brom-
sen och sedan lägga i drive-läget. 

Växelspaken sitter till höger om instru-
menten och vrids enkelt ett snäpp framåt 
för körning, och bakåt för att lägga i backen. 
Alltså precis tvärtom mot de växellägen man 
är van vid på automatlådor. Det blir snabbt 
både logiskt och självklart att använda ID.3-
lösningen på växellägena.

Volkswagen har lagt ner mycket arbete på 
att få sin elbil tyst. Ett extra lager isolering 
sitter mellan batteripaketet och kupén. Och 
visst hjälper det. Testbilen rullar på 18-tums-
hjul, men inte ens på grov asfalt tränger nå-
got direkt störande vägljud in i bilen. Det 
går tyst och behagligt.

ACCELERATION ÄR NÅGOT av elbilarnas pa-
radgren. ID.3 klarar resan från stillastående 
till hundra på 7,3 sekunder. Vid 160 km/h, 
enligt faktabladet, nås topphastigheten. Det 
räcker mer än väl till för svenska förhållan-
den där dagens, övre gräns är 120 km/h.

Ytterligare en paradgren för ID.3 blir 
svängradien. Tack vare bakhjulsdrivningen 
anges radien till 5,5 meter. Det är svårslaget 
och faktiskt nära ur-bubblan som låg på 5,1 
meter. 

Testbilen har det mellanstora batteriet 
med nio moduler och 58 kWh. Det ska ge 
en räckvidd på upp till 42 mil enligt WLTP 
och batterierna går att ladda med upp till 
100 kilowatts effekt. Toppvarianten har tolv 
moduler, som ger 55 mils räckvidd enligt 
samma körcykel.

PRISET FÖR DEN ENKLASTE varianten Life 
ligger på nära 435 000 kronor. Då ingår 
grundläggande säkerhetsutrustning och 
räckvidden är upp till 42 mil. 

Modellerna går även att privatleasa. En 
Life landar på 3 495 kronor i månaden. Då 
gäller kontraktet i tre år, men man får se 
upp, den årliga körsträckan får inte överstiga 
1 000 mil. Den som vill öka sträckan till 
1 500 mil, får en ökad månadskostnad med 
220 kronor.

PÅ DET HELA TAGET ÄR ID.3 en lyckad lös-
ning för dem som kan ladda hemma och 
letar efter en elbil. Möjligen finns lite väl 
mycket hårda plaster i kupén, liksom en 
hård hatthylla bak istället för gardin, vilket 
drar ner känslan av ombonad och bekväm-
lighet. Och de kalla huvudljusen fram sak-
nar all form av strålkastarrengöring, vilket 
kan göra sig påmint under vinterhalvåret.

MIKAEL LINDBERG

VW:s tredje revolution
TYST OCH SMIDIG. Volkswagens första, rena elbygge är smått imponerande. Ovanligt tyst på svenska vägar och med ett hjul i varje hörn, smidig vid 
trånga manövrer. 

VOLKSWAGEN ID.3

Pris: Från 439 900 kr 
(ID.3 Life).
Motor: Perma-
nentmagnetiserad 
elmotor.
Effekt: 

204 
hk/150 
kW.
Vridmo-

ment: 310 Nm.
Växellåda: Reduk-
tionsväxellåda.
Prestanda: Toppfart 
160 km/h, 0–100 
km/h: 7,3  s. 
Längd/bredd/höjd/

axelavstånd:  426/ 
181/155/276,5 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 719/461–541/– kg.
Garantier: Nybil 2 
år/10 000 mil. (Bat-
teri 8 år/16 000 mil.) 
Vagnskadegaranti 3 
år. Lack 3 år. Rost-
skydd 12 år. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
15,4–16,9 kW/100 
km.
CO2-utsläpp: 0 g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Tyst och 
smidig 
Bra vänd-
radie

Plastig  
inredning

KORTFAKTA

NYTT UTSEENDE. Myck-
et är nytt vad gäller 
instrumenten. VW 
har skippat vredet 
till ljusen och ersatt 
med ”knappar under 
plastfolie” till vänster 
om ratten. Notera 
den nya, tunnare VW-
loggan i ratten.

FOTO: STEFAN NILSSON



Camping nära skärgård och klippor

Pensionat hotellstandard inkl. frukost
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350 000 kronor till en rörlig ränta på 4,90* procent. 

Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan
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LAND ROVER DEFENDER 

FIRST EDITION

Pris: Från 881 900 kr.
Motor: Diesel, fyra, 
1999 cm3. Euro 6.
Effekt: 240 hk/177 
kW vid 4 000 varv/
minut.
Vridmo-

ment: 430 
Nm vid 
1 400 varv/
minut.
Växellåda: 8-stegad 
automat + fördel-
ningslåda.
Prestanda: Toppfart 
188 km/h, 0–100 
km/h: 9,1  s. 
Längd/bredd/höjd/

axelavstånd:  501,8/ 
210,5/196,7/–  cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 

2 553/597/3 500 kg.
Garantier: Nybil 3 år. 
Vagnskadegaranti 3 
år. Lack 3 år. Rost-
skydd 6 år. Assistans 
6 år.. 
Deklarerad förbruk-

ning blandad körning 

(WTLP):  
9,1 l/100 km.
CO2-utsläpp: 240 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Mycket god 
terräng-
kapacitet 
Bekväm

Infortain-
mentsyste-
met tar tid  

             att lära sig 
             Kan upplevas  
             som stor 
             Priset

KORTFAKTA

Fyra år efter att Land Rovers mest ter-
rängfähiga modell Defender gjorde 
sorti, presenteras nya Defender 2020. 
Till skillnad mot sin föregångare, 
bjuds här på säkerhetsdetaljer som 
krockkuddar samt en motor som 
klarar dagens miljökrav. Vi testar 
arvtagaren där den hör hemma – i 
terrängen.

DET SÄGS ATT OAVSETT vilken liten väg 
eller stig du kör på i världen, är det högst 
troligt att en Land Rover har kört där före 
dig. Förmodligen ligger det mer än ett uns 
sanning i påståendet och för många är Land 
Rover, och särskilt Defender-modellen, en 
ikon bland världens terrängfordon.

Därmed är det med en blandning av re-
spekt tillika skepsis som vi närmar oss Land 
Rovers nya modell av Defender. I rakt ned-
stigande led är den arvtagare till ur-Land 
Rovern från 1948, modellen som de eng-
elska bröderna Wilks först byggde på ett 
Jeep-chassi.

SKEPSISEN VILAR PÅ dagens Defender, en bil 
som inte har en enda skruv gemensam med 
föregångaren. Den stabila ramen med stela 
axlar är borta och har ersatts av ett självbä-
rande chassi med individuell hjulupphäng-
ning. Inte heller en enda popnit går att finna 
på den släta, jämna karossen. Det här är så 
långt från ursprunget man kan komma.

De tidigare kantiga formerna är nu rejält 
rundare och det är egentligen bara ett par 
kantlinjer bredvid baklysena som flirtar med 
gamla Defender. Jodå, de speciella takfönst-
ren, kallade giraffönster, finns också kvar.

Testbilen är en rejäl pjäs med en längd 
på fem meter och en bredd om nästan två 
meter. Tjänstevikten landar på drygt 2,5 ton. 
Då handlar det om Defender 110. Modellen 
kommer också i en kortare variant kallad 
90.

Motorn är en fyrcylindrig diesel på blott 
två liter. Den levererar 240 hästkrafter och 
430 newtonmeter. Tack vare en åttastegad 
automat från ZF, fördelas vridmomentet 
över varvtalsregistret och resan från 0–100 
km/h klaras enligt faktabladet på 9,1 sek-
under. Toppfarten anges till 188 km/h. Två-
litersmaskinen räcker faktiskt till, den tunga 
karossen till trots.

INREDNINGEN KAN BESKRIVAS som robust, 
samtidigt som där finns element av lyx. 
Ratten tillhör exempelvis de mer bastanta 
vi lagt händerna på, samtidigt som växel-
spak och temperaturvred är mer naturliga 
till form och funktion.

Sittpositionen är hög med god sikt ut ge-
nom de stora fönstren. Även i baksätet är 
det gott om plats, men någon egen styrning 
av det bakre klimatet saknas.

I terräng känns Defender lugn och stabil. 
Luftfjädringen gör sitt jobb och maximal 

markfrigång är drygt 29 centimeter – impo-
nerande. Vadningsdjupet anges till, även det 
imponerande, 90 cm. Dock blir fjädringen 
hård och gången stötig när luftbälgarna 
pumpas till maxhöjd.

Naturligtvis har Defender lågväxel och 
det går även att ställa in olika körprogram 
beroende på underlag, precis som på de 
större syskonen inom Land Rover-sfären.

VI SKÄRPER TILL UTMANINGARNA och klätt-
rar i berg. Självklart finns ett körprogram för 
just det, som ändrar växlingspunkterna, men 
framförallt minskar gaspedalens känslighet.

Att hitta körprogrammet visade sig bli en 
utmaning. På den stora pekskärmen finns 
alla uppradade, men inget händer när man 
trycker på dem. Istället, märkligt nog, är det 
vänster vred för värme och temperatur som 
ställer in körprogrammen. Ologiskt i våra 
ögon.

På det hela taget får Defender godkänt, 
trots att den numera saknar både ram och 
stela axlar. Ett bevis på det är om inte an-
nat att alla dörrar går att öppna och stänga 
utan problem – även om bara tre hjul har 
markkontakt.

Någon storsäljare kommer det inte att bli 
och en hel del kommer nog att backa en 
aning när priset kommer på tal. Testbilen låg 
på närmare 930 000 kronor och årsskatten 
landar på 18 244 kronor.

MIKAEL LINDBERG

Arvtagare i sitt rätta element
KAPABEL. Ingen tvekan om saken, nya Defender klarar mer än vad de blivande ägarna tror. Det är en förhållandevis smidig bil i terrängen, trots sin 
storlek och när vi väl hittar de elektroniska hjälpmedlen, visar bilen sin kapacitet vid sidan av vägen.

PROPERT. Instrumenten är 
digitala och kan ändra utse-
ende. Sittpositionen är hög 
med god sikt ut och ratten 
bland de grövsta vi lagt hän-
derna på. Att välja körpro-
gram i terräng görs märkligt 
nog med det vänstra vredet 
för värme på mittkonsolen.



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.

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

35-200-1001 35-200-1021 Bromsbeläggssats,
Framaxel

35-102-0835 Bromsok 
Framaxel vä

35-106-0712 Bromsok,
Bakaxel vä

35-200-1011 Bromsbeläggssats,
Bak

Bromsok,
Bakaxel vä

85-500-0618 85-500-0678 85-500-0700

Passar: VAG + flera bilmodeller
Passar: Ford, Mazda, Volvo

– flera modeller
Passar: Nissan, Renault

 – flera modeller

Passar: Volvo – flera modellerPassar: Volvo – flera modeller
Passar: Ford, Mazda, Volvo  

– flera modeller

18W, 12V/24V, Flood, 6000k
B160xH50xD63mm

48W, 12/24V, Flood 60°, 6000k, 4800 lum 
HD-typ, mått: 125 x 125mm, E-märkt

397:-235:-

872:-

210:-

1085:-

220:-

85-501-2040 85-501-2050 85-503-0700

12/24V, 35W, 4300K, par, E-märkt 12/24V, 35W, 4300K, par, E-märkt
Typ H7 Halogen Osram Orig L-59.0mm,  

Ø 12.0mm Sockel PX26d, >1500lm

Bromsbeläggssats, Bak

Arbetslampa LED 18W Arbetslampa LED 48WArbetslampa LED 27W

D1S Xenonlampa H7 Lampa 12V-55WD2S Xenonlampa

835:-

547:- 210:- 55:-

185:- 622:-

Yourex marknadsför det mesta inom bilelektriska reservdelar och andra 
reservdelar mm för Bilar, Lastbilar, Traktorer/Entreprenad, MC/ATV och Marin mm.

www.yourex.se

SE VÅR 

WEBSHOP 

www.yourex.se 

för mer artikelinfo

helpdesk@yourex.seTel 08-735 81 60

 pris
er

 in
kl.

 m
om

s

35-106-0836

27W, 12V/24V, Flod 60°, 6000k,
1620 lumens, 109x109x45mm
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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-
föraren, Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 9/11. Märk 
kuvertet ”Krysset 7/20”. Du kan även e-posta på: 
motorforaren@mhf.se

RÄTT I 
ETTAN

DEN KAN 
VI KOMMA 
ÖVER VID 
ETT VAD

VÄGG-
MADAMHÅLLIT 

LÅDA

SKA INGA 
VARA I 

TRAFIKEN

FÖR-
LJUVA

PÅ BIL I 
GÖTE-
BORG 
FÖRR

MÄRKTES 
ELPRYL 

MED KAN VI 
SLÅ UPP I

HAR SKÅL 
OCH VECK I GAMLA 

HJUL-
SPÅR

VÄRPTE

ÄR GRÖN 
PERSON

FLYTANDE 
FÖDA

GÖRA 
STICK

SÅDANA 
TAR RYGG 
PÅ RÅGET

ÄR DAG 
OCH NATT

PAN-
TOMIN

SYNS I 
EN LITEN 
GRUPP
HUVUD-
INGÅNG

TÄND-
STICKS-

KUNG

ÅVÄXT

GOSA

SILVER-
TECKEN

VED-
KLABBAR
TOPPAR 

KÅK

SAKNAR 
BAND EXPEDI-

TIONER

SITTA PÅ ANVÄNDS 
PEDAL 

SOM
UTLÖPARE SKINNA

SLOPADE 
BROR I 

REFORM 
1967

LÄGGS
I URNA

FAST-
SPIKAD
FASAR 

FÖR

LAGER-
TUN-

NORNA
AVELS-
GALTEN

ÄR VIKTIG 
FÖR DI-

GESTION

ISLANDS-
TRÖJOR

FÖRFATT-
NINGS-
ENLIG

RÖSTADE 
VI OM -94 KAN 

VARA 
SPANN-

MÅL

VAR 
RÄTT 
FÖRR

MELLAN-
MÅL I 
ÖKEN

UTE PÅ 
NÄTET

HORN I 
SIDAN

ÄR EN 
SLAGS 

LÖSNING

LAPPAS 
JEANS 

MED
KRONO-
METERN

KULLER- 
BYTTA SAMS

DEN 
GÖR TAK 
GRÖNT

FÄRG-
SKIVA

RÅMA

DROG FÖR 
ANDRA

FÖR-
TRYCK

 RYMMER 
KVAST-
SKAFT

ÖMSEVIS

FÖR-
BANDET EFTER 

UNGA 
ÖRNAR

DROG 
HÅRT

DEN SYNS 
I ETT 

STRÄCK

STICK-
TRÄD

EDER

ÄR FLUGA 
SOM FÖR-
SVUNNIT

KALLAS 
LJUS

DEN GER 
VÄRLDEN 
SKUGGA

GULT 
SKAL-

BOLAG

SÅDANA 
ÄR 2 FOT

SKIDORT I 
DALARNA

KAN VÄL 
CAYENNE

VARA
I PIPE I 

NORDSJÖN

LAG PÅ
MATTA 
SATTE 
DIT ETT 

MÅL

CAPONE
DET ÄRM-

LÖSA 
PLAGGET

TOPP- 
FOR-

WARD

DYKAND

DEN HAR 
VISARE

INNE-
HÅLLER 
KOPPAR

PÅ VID 
GAVEL

HADE 
SKOTT-

HÅL I 
PANNAN
PERIOD

BOTTEN-
SKIKT

FÅ FÄRG I 
PLANETEN

ÄR DÖ-
DANDE 

I BÅSTAD
TALMAN 
PÅ 90- 
TALET

INTEN-
SIVT

PLATT 
FISK

KOLA I 
FOLK-
MUN

VARA HÄR 
OCH NU
BRIST-
FÄLLIG

REAGERAR 
POLISENS 

BLÅS-
INSTRU-
MENT PÅ

FOR 
RUNT I 

BYARNA

DEN ÄR 
PROPP-

FULL 
HEMMA

MITT-
LINJE

OBSER-
VERA

GJORDE 
RATTFYL-
LO INNAN 
KÖRNING

PÅ-
VERKAD

FYLLA 
PÅ 

LAGER

SPRING-
ER I 

LUFTEN

HAR 
DRAG 
I SINA 

AFFÄRER

TV-
BOLAG
I USA

TRÄDET I 
LIBANON

DEN SPRINGER 
GENOM MARA

KÖRS SOM LGF

LÅTER I 
REVIR

SKA EJ 
SVEPAS I 
TRAFIKEN

DRÖMDE 
JULAR-
BO OM

VATTEN-
SAMLING

FOTO: CONNY SVENSSON/MOSTPHOTO, KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON

Namn...................................................................................................................................................

Adress.................................................................................................................................................

Postadress...........................................................................................................................................
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c
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MECAT 
OCH KLART

FRÅN

5.399:-

LED RAMP KIT
INKL. MONTERING

Det bästa inom belysning från Strands Lighting Division, 

inklusive montering till ett paketpris. Boka tid på din MECA 

Bilservice eller läs mer på meca.se

* Priset avser LED ramp-kit med lägst pris från vårt erbjudande  – 

finns flertalet modeller att välja bland. Kan ej kombineras med andra 

kampanjer eller erbjudanden. Alla priser är inkl. moms.

*
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Motorföraren i backspegeln
I januari 1976 nådde vår planet 
ett befolkningsrekord, vi var nu 
fyra miljarder människor. (Det är 
omkring hälften av idag.) Ett annat 
rekord sätts också denna månad. 
Världens snabbaste passagerarplan 
gör sin första kommersiella flyg-
ning. Det handlar naturligtvis om 
Concorde, som kunde flyga i 2 179 
km/h (Mach 2,04, eller drygt dubbla 
ljudhastigheten).

I havet hittas två överlevande från 
norska supertankern M/S Berge 
Istra. Själva fartyget förliste under 
märkliga omständigheter redan 
den 30 december 1975 utanför Filip-

pinerna och sjömännen hittas först 
den 18 januari. Än idag, nästan 45 
år senare, vet ingen förutom de 
inblandade vad som egentligen or-
sakade förlisningen.

På musikfronten var det lugnt i 
början av det här året. Men vi kan 
tänka oss att en hel del gick och 
nynnade på KC And The Sunshine 
Band´s discolåt ”That´s the way I 
like it”, som låg etta på många listor.

I takterna av de tonerna kommer 
även Motorföraren ut till sina med-
lemmar och tidningen har nu fun-
nits i 49 år.

TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
På omslaget flaggas för tre 
nya bilar, Ford Taunus, Re-
nault 20 och en representa-
tions-Saab. Den senare är nya 
och uppiffade 99 GLE, som 
hamnar på sidan fem och 
där kallas för direktionsvagn 
i 45 000-kronorsklassen. 
Modellen kändes igen på de 
original aluminiumfälgarna 
samt kylarramen – bägge i 
guldfärg. En insprutnings-
motor, samma som i 99 EMS, 
gav 118 hästkrafter, och GLE 
hade både automatlåda och 
servostyrning som standard.

Vad gäller Taunusen, flag-
gades för bättre ekonomi, 
säkerhet och komfort. Två 
motorer stod till buds, an-
tingen 1,6 liter/73 hästkraf-
ter, eller en tvålitersmotor 
som gav 87. Bättre säkerhet 
kom av kraftigare kräng-
ningshämmare och högsta 
utrustningsnivån hette Ghia.

Nya  Renau l t  20  va r 
egentligen en modell 30 fast 
med mindre motor på 1,6 
liter och 90 hästkrafter. Mo-
dellen konkurrerade främst 
med sitt pris som vid den här 
tiden var omkring 33 000 
kronor för basmodellen.

Förutom de tre bilarna som ham-
nade på omslaget, testades ännu 
en i den här utgåvan. När under-
tecknad läste BMW 316 och 320, 
slog det an en ton från förr. Mitt 
tredje bilägande var nämligen en 
ljusblå metallic BMW 320 från 
1977 som köptes någon gång i 
början av 1990. Precis som testet 
angav, lockade den trevliga, varv-
villiga tvålitersmotorn på 109 
hästkrafter. Därtill kom ett chassi som 
trivdes på kurviga vägar, om än inte med 
helt trygga egenskaper vid vinterväglag. 
Men det som då var närmast förtrollande, 
och som även beskrivs i testet, var den 
behagligt röda färgen till instrumente-

ringen. BMW fick goda omdömen i tes-
tet och var framförallt både bekvämare 
och tystare än 2000-modellerna. Bräns-
leförbrukningen var godkänd för den här 
tiden – strax över litern och det tog lite 
över tio sekunder från noll till hundra.

Idag är en navigator var persons hjälp-
medel. De sitter standardmonterade i 
bilar, eller plockas enkelt fram i smarta 
telefoner. En och annan har säkert en 
gammal gps-navigator som Garmin 
liggandes i bilen.

På 1970-talet var det bilatlas som 
gällde på semesterresan. Eller en väl 
beskriven färdväg på en papperslapp.

I Västtyskland var något helt nytt på 
gång, något som skulle bli en revolu-
tion för de som behövde hitta rätt. 
Sedan tidigare sändes aktuell trafik-
information på västtyska radion, som 
avbröt programmet och informerade 

om exempelvis 
trafikolyckor. 

Nu var man 
be redd  a t t  t a 
näs ta  tekniska 
jättekliv genom 
att införa ett väg-
visningssystem. Satsningen kostade 800 
miljoner kronor och hette ALI – Au-
tofahrer Lenkung und Informations-
system. 

Vad det handlade om var naturligt-
vis ett navigeringssystem, i samarbete 
med bland andra Bosch och Blau-
punkt. Föraren knappade in sin de-

stination via 16 
bokstavsknappar 
och fick därefter 
vägledning via 
en skärm på in-
strumentpanelen. 
På skärmen gavs 

även trafikinformation och möjliga 
omvägar vid en olycka.

På bilen satt en sändar- och mot-
tagarenhet i fronten som angav fordo-
nets position och tanken med expe-
rimentfordonet var att utrustningen i 
framtiden inte skulle kosta mer än en 
bilradio.

NUMMER 7 2020

Det var på en utbildningskurs i 
nykterhetsfrågan på Önnebergs 
folkhögskola i juli 1926 som initi-
ativet till bildandet av Motorförar-
nas helnykterhetsförbund – MHF 
– togs. På den nybildade organisa-
tionens konstituerande möte, an-
slöt sig direkt 34 medlemmar.

Tillbakablicken över 50 år tar 
bland annat upp testverksamheten 
som sedan blev svensk Bilprov-
ning och MHF hade tidigt den 
allra första mobila anläggningen 
för fordonsbesiktning. Höger-
trafikomläggningen är ytterligare 
något MHF stod bakom. I texten 
med rubriken 50-årig rörelse-
kraft, nämns även att trots kravet 
på nykterhet, är man nu 1976, en 
av landets mest kända organisatio-
ner och att medlemsantalet kunde 
mäta sig med de stora intresseor-
ganisationerna i Sverige.

Ett halvt sekel

Gamla minnen

Tidig navigeringshjälp
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SÄLJES

DELAR TILL BÅTMOTOR ALBIN 
011. Förgasare, magnet, v-pump 
med mera. 

Pris från 500 kr.  
Tel 0492-710 15. 

SKODA FABIA, -02. Bilen har gått 

strax under 10 000 mil. Säljes i 
befintligt skick. Dubbdäck ingår. 
Finns i Gävle. Pris 13 000 kr. 
Tel 073-438 79 49. 

KÖPES

ALUMINIUM-TRÄRATT, gärna 
SAAB. Spinnaker till folkbåt. 
Tel 073-038 18 08

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 9 november. 

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

120 40 Årsta.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

Rätt svar bil- & trafikfrågor

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA

c Grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är 

vinsten. Lycka till! 

 Dagny Asplund,

Brunflo

Rolf Karlsson,

Växjö

Leif Bergman,

Storå

K-G Lundberg,

Gammelstad

Gunvor Malmgren,

Skene

VINNARE KRYSSET NR 6

HAR 
SKOR-

POR
INTAG EFTER 

OLYCKA

BLÅSER 
PÅ NÄTET

KNAPPA
IN PÅ

ÄR KÄ-
RINGEN 

MOT 
STRÖM-

MEN

GÖRA 
DELBE-
STÄLL-

NING

DEN GÅR 
UNDER 
BROAR

SKINA 
UPP I VÅR TID

GETT 
BAK-
SLAG

BRA 
BETYG 
FÖRR

SAMLA-
DE ELIT-

TRUPPER 
I BERLIN 

1936

I ÖVER-
LÄGE

I KRIGS-
FARTYG 

FÖRR

DEN 
DÅLIGA 

TRALLEN
HAR 

SKUTAN

GER OSS 
PENSION

SÄTTA
ORD PÅ

SKÖTKONUNG

BLEV IC 1969

ANLÖPA

KAN DEN
VARA SOM

TAPPAR 
TRÅDEN

MED-
HÅLL

LINDA 
GARNER ELLIP-

TISKT

FÖRUT 
OKÄND

FORMAS

ÖFWER-
MAN VID 
PIANOT TRAFIK-

SIGNALEN

ÖVER-
FLÖDANDE SKA EJ 

SVEPAS I 
TRAFIKEN

LIGGER 
MELLAN 
JAN OCH 

ERIK

DEN 
MÄTER
RUNDA

EDER
FRAMÅT-

ANDA LÄMNAR 
MAN EF-
TER SIG

VY GENOM 
VINDRUTA

HAR 
RING

VILJE- 
KRAFTEN VÖRDA

I SKIV-
BROMS

SLÅ TILL

STARTAR 
LÖFTES-

RIKT
UNDVIKA

FLYTAN-
DE FÖDA VAR-

NAD
EBBAS 
PARTI

SÅDANA 
GÅR 

MELLAN 
FJÄLLEN

DE VAR 
GÖKBON 

FÖRR

DEN DRAS 
MED FISK

HAN KÖR 
ÅT GODS-

ÄGARE

SKYDDAR 
KAPSEL

PÅ 
HUGGET
ÄR FEST-
PRISSE
UTE PÅ

KALLADES 
PÅ TAKET 

PÅ 60-
TALET

ÄR PLATS 
MED 

VÄLLING

BITA

DEN 
HÄNGER 
EFTER I 

TRAFIKEN

STÖT

SÅDANA 
SKAPAS 

PÅ SPOTIFY

LÄGGS PÅ 
GRILLEN

SPELAR 
EN GÅNG
VAPEN-

FÖRRÅD

LITEN
 SÅDAN 

ÄR SINGEL

RANKA BLIR PÅ- 
STRUKEN
HUMMER-

SOPPA

ÄR EN 
FRÅGA 

OM MOTIV

UNDER 
DÄCK

FAT-
TAS VID 
SOPP-
LUNCH

REVIR-
LÄTE

SUSNING

VISUELL 
INBILL-

NING

INDIVI-
DUELLT

KNÄCKT

HÅLLER 
VÄGEN 

REN

KALLADE 
LARS FRED-

RIKSSON

VANKEL-
MODIGA

TAR SIG 
FRAM 
LÅNG-
SAMT

HAR KANSKE 
DROGPÅVERKAD 

FÖRARE TAGIT
ÄR DIREKT DÖ-

DANDE I BÅSTAD

LJUS I 
MÖRK-

RET
VITT 

VATTEN

HJUL-
SPÅR

HÄRMAR 
LJUDLÖST

ELDA EN 
MASSA

LUFT-
DRAG

SLÅR VI 
UPP I

SNOD-
DES IHOP

PROFIT

STATIO-
NERADE

VITTRA I 
NORR
NÖD-

BEDDA

STICKA 
TILL

MONOLO-
GERNA

SÄTTA 
IHOP EN 

RAD
MULA

LÖPS 
GENOM 
PÖBEL

ÄR NICK

ÄR 
SLUT-
KÖRD 

BIL

KNAR-
RAR

RÖJDE 
VER-
BALT

STARTTAL

ÅTER-
KOMMER 

VARJE 
SÄSONG

REKORD-
BIL

BULA I 
TRAFI-

KEN           B   Å  G

          L Å S E R  U

           G A T L O P P

          J A  T I P P A

           R Å  G E  J

          O  S T A L S

  P     H   V A N A   I L

S N I G E L  A M B I V A L E N T A

 Y L  S Y N V I L L A  E G E T

 K L A S S A  M Å L N I N G   S

S T E N  E L B A S I S T  A S F A  

 E R I K  L E R I G  U V  K O L

Å R  N O T E N  N A V  A L E R T

 H U G G A  S Å S  A V R Å D D

 E R  E  S I K T  G I F T  O K

S T E G R Ä K N A R E N  Ö L A N D

 S N O  N Y  R U N E  R I K

E K   O K  D E M E N T  S T Ö D

 O  O V A N A N  R  U T T A L A

S N Å L A  Å N  A G A T  O   L

 T R O L L  A N T I  A V R O P A

  E F T E R S U P N I N G  S Å R 

1A. För mopedbilen gäller samma be-
stämmelser när det gäller behörighet, 
max-hastighet och krav på registrering 
och trafikförsäkring som den så kallade 
EU-mopeden eller moped klass 1 som 
den egentligen heter. En skillnad är att 
det inte är hjälmtvång, som för klass 
1-moped, i en mopedbil med kaross. 
En mopedbil ska också ha en LGF-skylt 
bak för att visa att det är ett långsamt-
gående fordon.

2B. För att få köra en mopedbil krävs 

ett så kallat AM-körkort, ett körkort 
med be-hörighet A eller B, traktorkort 
eller förarbevis för moped klass 1 utfär-
dat före 1 oktober 2009.

3C. Liksom för EU-mopeden är max-
hastigheten 45 km/tim även för mo-
pedbilen, medan moped klass 2 får 
köra max 25 km/tim. En klass 2-moped 
som god-känts enligt äldre svenska be-
stämmelser med ett typintyg utfärdat 
före 17 juni 2003 får köras i max 30 
km/tim.
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

Från och med 2022 kan den som 
vill konvertera sin bil från fossildrift 
till biodrivmedel eller biogas. Det 
framgår av ett regeringsförslag.

Den nya konverteringspremien 
är resultatet av en överanskom-
melse mellan regeringspartierna, 
Centerpartiet och Liberalerna. 
Ambitionen är att minska utsläpet 
från det stora antalet personbilar 
med konventionella diesel- och 
bensinmotorer som förväntas vara i 
trafik i många år till. 10 miljoner kronor 
beräknas stödet uppgå till under 2022 
och lika mycket 2023. 

En majoritet av bensin- och dieselbi-
lar i Sverige är inte godkända för rena 
eller höginblandade biodrivmedel. Men 
de beräknas ha lång livslängd kvar. 
Politikerna bakom överenskommelsen 
hoppas nu att många med den nya pre-

miens hjälp ska konvertera sina fordon, 
ett relativt enkelt ingrepp som kan 
utföras på verkstad med typgodkända 
konverteringssatser.

I december 2019 fick Konjunktur-
institutet i uppdrag av regeringen 
att analysera förutsättningarna för 
konvertering av befintliga fordon till 
lågutsläppsfordon. Senast den 1 juni 
2021 ska uppdraget redovisas till re-
geringen.

Snart kan du få bidrag för att  
konvertera din bil till biodrivmedel
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Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta® är designade för att 
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nokiantyres.se
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