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Vill du också bli 
otroligt nöjd även om 
oturen är framme?

När oturen är framme vill man ha hjälp av någon man kan lita på. Någon som lyssnar, förstår och gör det lilla extra.  
Så har vi arbetat sedan vi startade 2010 och det har idag gett oss fler än 300 000 nöjda försäkringskunder, kunder 
som är ännu nöjdare efter en skada inträffat. Ett fint kvitto på detta är att Svenskt Kvalitetsindex tre år i rad gett oss  
utmärkelsen ”Sveriges Nöjdaste Kunder” i kategorin fordonsförsäkring. Vill du också bli otroligt nöjd – även om  
oturen är framme? Välj en försäkring från Svedea du med.
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Susannes son 
fick men för livet
När MADD och MHF anordnade ett 

seminarium för rattfyllerioffer och 
deras anhöriga berättade Susanne Av-
endaño om sin son som blev skadad 
för livet av en rattfyllerist.   Sidan 14

Västerbotten visar 
sina bästa sidor
Motorförarens resereporter Cen-

neth Sparby drog norrut och fann i 
Västerbotten den perfekta kombinatio-

nen av fjällmiljö och kulinariska upple-
velser.   Sidan 24

Andreas först ut 
att skriva i Friläge
Friläge är namnet på Motorförarens 

nya krönika om trafiksäkerhet. Olika 
gästskribenter kommer att turas om. 
Först ut är KD:s rättspolitiske talesper-
son Andreas Carlsson.  Sidan 47

Välkommen in 
i husbilsvärmen!
Allt fler campingintresserade väljer 
husbil. Det är förstås inte gratis, men 

standarden har nu nått en sådan nivå 
att man kan leva riktigt bekvämt även 
under en lång resa. Inte minst i en vagn 
som Adria Matrix. Sidan 36
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Vi provar glidarhoj:

NUMMER 1 2022

Klassisk glidare 
som imponerar
Indian Motorcycle Company 
grundades 1901, två före Har-
ley-Davidson. 2022 är bolaget 
mer vitalt än någonsin. Vi har 
provkört Chief Bobber, en av 
Indians coolaste modeller.  
 FOTO: JOACHIM CRUUS
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larsolov.sjostrom@

mhf.se

MOTORFÖRAREN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

Motorföraren

Byängsgränd 8

120 40 Årsta

ÖPPET:  9.00–11.00, 13.00–16.00

(fredag 13.00–15.30)

TEL: 08–555 765 55

E-POST: motorforaren@mhf.se

WEBB: www.motorforaren.se

ADRESSÄNDRING 

KUNDTJÄNST: 08–555 765 55

E-POST: medlem@mhf.se

REDAKTION

CHEFREDAKTÖR: Mikael Lindberg

MOBIL: 0765–48 97 16

E-POST: mikael.lindberg@mhf.se

REPORTER: Mari Haglund

TELEFON: 08–555 765 63

E-POST: mari.haglund@mhf.se

PRESSANSVARIG: Micke Valier

TELEFON: 08–555 765 62

E-POST: micke.valier@mhf.se

ANSVARIG UTGIVARE:

Mikael Lindberg

TEL:  0765–48 97 16

E-POST: mikael.lindberg@mhf.se

ANNONSAVDELNING ADRESS: 

MHF Annonsavdelning

B-G Werner

Box 16 

433 21 Partille

TEL:  0793–47 85 12

E-POST: annonser@mhf.se

Hela tidningen finns tillgänglig 

på www.motorforaren.se – även 

tidigare utgåvor!

 

LAYOUT & PRODUKTION: ©thoms

TRYCK: V-TAB, Vimmerby 2022

ISSN: 0463–6678

UPPLAGA

TS-UPPLAGA: 12 700 ex (2021)

Ökade insatser 
mot drograttfylleri

I början av förra året rapporterade Sveriges Radio att 
antalet drograttfyllerier ökat med drygt 38 procent 
på sex år, baserat på statistik från Åklagarmyndighe-
ten. Det är siffror som oroar, även med en försiktig 

tolkning av kriminalstatistiken. 
Trafikverket konstaterar, att de narkotikarelaterade 

dödsfallen fortfarande ligger kvar på 2008 års nivå trots 
att de totala dödsolyckorna i trafiken har halverats se-
dan dess.

Nu krävs ökade insatser mot drograttfylleri. En vik-
tig del handlar om kontroller i trafiken. Idag måste 
polisen först göra en så kallad ögonundersökning på 
förare som misstänks för drograttfylleri. Om det leder 
till en skälig misstanke får föraren tas med till blod-
provstagning. 

DEN SVENSKA POLISEN FÅR idag inte använda sållnings-
instrument för droger i trafiken, vilket skulle underlätta 
arbetet. Nu har dock en statlig utredning föreslagit, att 
analys av ögon och ögonrörelser samt salivtester ska 
kunna användas för sållning för narkotika i trafiken, 
även utan föregående misstanke. 

MHF har medverkat i utredningens referensgrupp 
och där talat varmt för en sån lagändring. Vi har sett 
hur införande av snabbdrogtester har ökat polisens ef-
fektivitet i andra länder.

Problemet behöver emellertid angripas på flera sätt. 
Det är viktigt att stå upp för en restriktiv narkotikapo-
litik, till exempel när det gäller cannabis. 

MHF HAR TILLSAMMANS MED MA-Rusfri Trafikk i 
Norge gjort en kunskapsöversikt om cannabis och tra-
fik från olika länder. Den visar tydligt, att de länder och 
delstater som har legaliserat cannabis också har drabbats 
av kraftiga ökningar av drograttfylleri och cannabisre-
laterade dödsolyckor.

Slutligen behövs insatser riktade till trafikanterna 
om riskerna med droger. MHF:s förbundsmöte fattade 
ett viktigt beslut i oktober 2021, nämligen att ”kun-
skaperna om drogernas omfattning i trafiken och dro-
gernas inverkan på trafiksäkerheten ska bli bättre”. För 
att uppnå det målet behöver vi öka vår egen kunskap 
samtidigt som utåtriktade insatser planeras och genom-
förs. Som medlem eller funktionär möjliggör du detta!

”Vi har sett 
hur införan-
det av snabb-
drogtester 
har ökat poli-
sens effekti-
vitet i andra 
länder.”



Sälj din bil snabbt och enkelt

direkt till en bilhandlare

Testa helt 
GRATIS

Att sälja sin bil ska inte vara komplicerat. Ange registreringsnummer 
och miltal så hämtas tillgängliga uppgifter om din bil automatiskt och en 
bilhandlare kommer att kontakta dig och ge dig ett bud på din bil. 

Få bud från flera handlare, undersök dina alternativ i lugn och ro, buden är 
icke-bindande.
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DET VORE NÄRMAST ETT TJÄNSTEFEL att inte 
ta upp det allt mer ökande priset för bränsle. 
I dagarna höjdes priset med ytterligare tio 
öre, och vi närmar oss allt snabbare 22-kro-
norsvallen för exempelvis en liter diesel.

Idag är det runt 300 kronor dyrare att 
tanka sin normalstora dieselbil, jämfört med 
för ett år sedan. Motsvarande siffra för ben-
sinbilar ligger på nära 220 kronor.

De som försvarar de ohemula priserna, 
skyller på stigande världsmarknadspriser. 
Det är just på grund av dem som vi numera 
har världens dyraste dieselpris per liter.

Det talas däremot tystare om reduktions-
plikten, något regeringen införde från 1 juli 
2018. Det är alltså inget EU-beslut, utan 
helt och hållet från våra egna led.

SJÄLVA PLIKTEN INNEBÄR att biodrivmedel 
ska blandas in i bränslet för att minska Sve-
riges utsläpp av växthusgaser. Eftersom pro-
centsatsen iblandat biodrivmedel är dyrare 
än motsvarande mängd fossilt bränsle, blir 
naturligtvis literpriset högre.

Det här låter naturligtvis aningen bak-
vänt. Ett så kallat incitament, alltså ett stöd 
för att utföra något, vore så klart att bränsle 
som även innehåller biodrivmedel skulle 
vara billigare än motsvarande bränsle utan.

På kuppen blir bilägarna snuvade på yt-
terligare hårt förtjänade, skattade kronor. 
Energiinnehållet i biodrivmedlet är nämli-
gen lägre än motsvarande fossilt. I praktiken 
innebär det att det går åt mer bränsle per 
körd mil, vilket å andra sidan ger mer skat-
teintäkter åt staten.

Tyvärr är svensken, särskilt bilägaren, allt-
för van att knyta näven i fickan – men snart 
kanske det blir ändring på den saken.

SLUTLIGEN. Från och med detta nummer 
avslutar vi Torget i tidningen. Det finns 
andra, snabbare kanaler att sälja sina saker 
på, vilket det allt mer tynande intresset från 
privatannonsörer på denna plats vittnar om. 
Istället presenterar vi Friläge – en ny spän-
nande krönikeplats där olika gästkrönikörer 
kommer att ge sin infallsvinkel på ämnet 
trafiksäkerhet. Först ut är riksdagsledamoten 
Andreas Carlson som vänder sig mot de i 
hans tycke alltför låga straffen för rattfylleri.

När blir dyrt för dyrt?

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Som ordfö-
rande är jag 
stolt över att 
vår organisa-
tion kan kla-
ra att bidra 
både interna-
tionellt och 
nationellt 
i de frågor 
som berör 
oss inom tra-
fiksäkerhets-
området.”

”Från och 
med detta 
nummer av-
slutar vi Tor-
get i tidning-
en ... Istället 
presenterar 
vi Friläge  – 
en ny spän-
nande kröni-
keplats där 
olika gäst-
krönikörer 
kommer att 
ge sin infalls-
vinkel på 
ämnet trafik-
säkerhet.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET
FOTO: MARI HAGLUND

VI VÄLKOMNAR ETT NYTT ÅR, där vi nu väl-
jer att lyfta upp problematiken med dro-
gerna i trafiken som en prioriterad fråga 
under 2022 efter samtal med regionordfö-
randena i slutet på 2021.

Här finns ju flera problem. 
Vi har idag en lagstiftning som 
inte tillåter provtagning vid 
vägkanten på samma sätt som 
för alkohol. En statlig utred-
ning föreslår nu att det ska bli 
tillåtet att göra analys av ögon-
rörelser och att ta rutinmäs-
siga salivtest för droganalys på 
förare på motsvarande sätt som 
polisen idag gör alkoholutand-
ningsprov. 

MHF STÖDJER förslaget i ett 
inlämnat remissyttrande. Här 
behöver vi fortsätta vara med 
och påverka för att få till den 
lagförändring som behövs. 

Sedan har MHF under en längre tid ar-
betat för att få till en standard för provtag-
ning av droger. MHF:s trafiksäkerhetschef 
Lars Olov Sjöström sitter som ordförande 
i SIS tekniska kommitté för den standar-
den. Här är man nu långt fram i processen 
och vi hoppas på att under året få fram en 
nationell standard som senare kan uppgra-

deras till europeisk standard.
Kan vi få till både en förändring i lagen 

samt kvalitetssäkra provtagningsutrust-
ningen även för drogerna, har vi kommit 

närmare vårt mål att drogtes-
ter kan göras lika enkelt vid 
vägkanten som alkoholtester i 
samband med polisens trafik-
kontroller

Här kan MHF vara med och 
säkerställa kvaliteten på de in-
strument som tas fram, både 
vid framtagandet och senare 
även ur ett konsumentperspek-
tiv, genom vårt testlabb i Tibro.

SOM ORDFÖRANDE är jag stolt 
över att vår organisation kan 
klara av att bidra både inter-
nationellt och nationellt i de 
frågor som berör oss inom tra-
fiksäkerhetsområdet. 

Att vara nykter när man 
framför fordon oavsett storlek är ju vår 
huvudfråga och tyvärr behöver vi fortsätta 
vårt arbete. Vi behöver dessutom utöka 
vårt arbete med att ta med de illegala dro-
gerna som har blivit allt vanligare i trafi-
ken.

ANNETTE  FAGERHOLM AHLHOLM, 

ordförande MHF

Låt oss ta de gamla 
utmaningarna i mål 2022

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

MHF:s nya ordförande till alla medlemmar:

På förbundsårs-
mötet i oktober 
valdes Annette 
Fagerholm 
Ahlholm till ny 
ordförande för 
MHF.
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Vilka regler gäller för de omdebatte-
rade elsparkcyklarna? Vad kan du om 
de omdiskuterade åkdonen?

1. Vad är en elsparkcykel?
A. En spark.
B. Ett fordon som jämställs med cykel.
C. En moped klass II, som får köras i 
max 25 km/tim.

2. Hur många får åka på en elsparkcykel?
A. Endast föraren.
B. Föraren och en passagerare som är 
yngre än 10 år.
C. Det finns inga bestämmelser om 
hur många som får åka på en elspark-
cykel.

3. Var får en elsparkcykel köras?
A. Endast på gator och vägar.
B. Det är tillåtet att köra en elspark-
cykel på gågator och i gångfartsom-
råden, men endast i gångfart (cirka 7 
km/tim).
C. Det är tillåtet att köra en elsparkcy-
kel på en trottoar.

4.Vilket påstående är rätt om elspark-
cyklar?
A. Den som kör en elsparkcykel och är 
yngre än 15 år måste alltid ha hjälm.
B. Det enda som alltid måste finnas 
på en elsparkcykel är bromsar, fram- 
och baklyse.
C. Det finns inga krav på fram- och 
baklyse eller ringklocka på en elspark-
cykel.

5. Vid årsskiftet införde ett nordiskt land 
en lag om hjälmtvång vid färd på elspark-
cykel. Vilket land då?
A. Sverige.
B. Norge.
C. Danmark.

 (Rätt svar på sidan 47.)

Bil- och trafikfrågor
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RATTFULL LASTBILS-

CHAUFFÖR ÅTALAS 

EFTER DÖDSOLYCKA

En alkoholpåverkad 
lastbilschaufför körde 
ihjäl en man och 
skadade en kvinna 
allvarligt i en rattfyl-
leriolycka i värmländ-
ska Grums i decem-
ber. Mannen åtalas 
nu misstänkt för 
vållande till annans 
död – grovt brott, vål-
lande till kroppsskada 
– grovt brott, grovt 
rattfylleri, smitning 
från trafikolycka – 
grovt brott samt grov 
vårdslöshet i trafik. 
Det rapporterar P4 
Värmland.

På kvällen den 
11 december 2021 
körde en utländsk 
rattfull lastbilschauf-
för med två promille 
alkohol i blodet på en 
vinglig färd genom 
Värmland. Det skriver 
Värmlands Folkblad. 

Lastbilschauffören 
körde på fel sida om 
vägen och körde in 
i en bil utanför en 
bensinstation i Säffle. 
Resan fortsatte se-
dan i hög hastighet. 

Färden tog stopp 
utanför Grums. Där 
välte lastbilen och 
landade på en bil. I 
bilen åkte en man i 
50-årsåldern och en 
kvinna i 20-årsåldern. 
Mannen omkom och 
kvinnan fick allvarliga 
skador till följd av 
rattfylleriolyckan. 

Namnlöst-1   1 2017-10-02   09.01

I Norge precis som i Sverige 
sker det många olyckor med 
elsparkcyklar och förarna är 
ofta alkoholpåverkade. Norge 
skärper nu reglerna för den 
som ska köra elsparkcykel. 
Syftet är att öka trafiksäker-
heten och förhoppningen är 
att minska olyckorna. De nya 
reglerna kommer att träda i 
kraft under våren 2022. Det 
rapporterar norska NRK.

Den som ska köra elspark-
cykel i Norge måste ha fyllt 
tolv år. Alla under 15 år måste 
använda hjälm. 

Eldrivna enpersonsfordon kommer inte längre 
att definieras som cykel i Norge, utan ska istället 
klassas som motorfordon. En promillegräns på 0,2 
promille för rattfylleri införs. Det är samma rattfyl-
lerigräns som gäller för andra motorfordon i Norge. 
Det innebär att den som kör alkoholpåverkad på en 
elsparkcykel i Norge, kan åtalas för rattfylleri.

MHF vill att samma regler om rattfylleri på 
elsparkcykel som nu införs i Norge, också ska 
införas i Sverige. I Sverige klassas elsparkcyklar 

och liknande eldrivna enpersonsfordon vanligen 
som cykel, förutsatt att de inte avviker från defi-
nitionen av en cykel. 

I och med att en elsparkcykel inte klassas som 
ett motorfordon i Sverige, omfattas de inte av 
den rattfyllerilagstiftning som gäller för motor-
drivna fordon. MHF vill att de promillegränser för 
rattfylleri som gäller för andra motordrivna fordon 
enligt trafikbrottslagen också ska gälla för de nya 
typerna av elfordon.

En man i Norrköping körde alkoholpåverkad på 
sin elsparkcykel och krockade med en bil. Man-
nen åtalas nu misstänkt för rattfylleri, eftersom 
hans elscooter klassas som en moped. 

En man i 40-årsåldern hade druckit fyra öl och 
en shot innan han gav sig ut på sin elsparkcykel. 
Han skulle åka hem till en vän och på vägen dit 
kolliderade mannen med en bil. Olyckan skedde i 
juli förra året i Norrköping, rapporterar Folkbladet. 

Mannen ska ha varit medvetslös efter kol-
lisionen, uppger vittnen till olyckan. ”Jag fick 
hjärnblödning, krossad skalle och spräckte mitt 
okben på grund av trafikolyckan” har mannen 
sagt i förhör. 

Mannen hade 1,31 promille alkohol i blodet. 
Han åtalas misstänkt för rattfylleri. 

Efter en kontroll på av mannens elsparkcykel 
framgick det att effekten på scootern låg på 300 

watt, vilket gör att den klassas som en motori-
serad cykel (moped klass två). Enligt lag får en 
elsparkcykel ha en maxeffekt på 250 watt och 
inte överstiga en hastighet på 20 kilometer i tim-
men. Mannens elscooter mättes till 28 kilometer 
i timmen efter automatisk avdrag på 3 kilometer i 
timmen. Det skriver Folkbladet. 

En elsparkcykel och liknande eldrivna enper-
sonsfordon klassas vanligen som cykel, förut-
satt att de inte avviker från definitionen av en 
cykel. I och med att en elsparkcykel inte klassas 
som ett motorfordon omfattas de inte av den 
rattfyllerilagstiftning som gäller för motordrivna 
fordon. 

Totalt skedde 693 olyckor med elsparkcyklar 
2019 och 727 stycken 2020, uppger Transportsty-
relsen. Mellan januari och augusti 2021 skedde 
1 056 olyckor.

Man körde rattfull på elsparkcykel – åtalas

Snart kan norrmän fällas för 
rattfylleri på elsparkcykel

FOTO: MOSTPHOTOS
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Digitala bilaffärer - snabbt, 
säkert och enkelt Din digitala bilaffär.

Under 2021 ökade antalet stölder av kataly-
satorer med 141 procent. Det visar statistik 
från Larmtjänst. Det är ädelmetallerna i kata-
lysatorerna som gör dem stöldbegärliga. Totalt 
anmäldes 7 670 stölder under förra året, och 
tvärtemot vad man tidigare trodde, är det ofta 
inhemska gärningsmän som begår brotten. 
Dock konstateras att stöldgodset oftast förs 
utomlands.

Toyota är det fabrikat som oftast drabbas, 
54 procent av stölderna, och det är framförallt 
modellen Prius med årsmodell 2004 till 2010 
som råkar mest illa ut. 

Bilauktionen slog alla tiders rekord. Objektet, 
en Saab 96 GL V4 Super tillverkad 1979 som 
-80 års modell, orsakade en smärre hysteri 
när den auktionerades ut på nätet. Men så 
var mätarställningen bara 7 km. Direkt efter 
leverans hade bilen ställs undan i en lada och 
inte körts på 42 år. Tidens tand har ändå satt 
sina spår i form av diverse rostangrepp och 
motorn behöver översyn innan den startas. 
Slutpriset? 500 000 kronor. Snacka om andra-
handsvärde!

41 698 körkort återkallades under 
2021 av Transportstyrelsen. Det 
är en liten ökning från 2020, då 
41 603 körkort drogs in.

Antalet återkallade körkort har 
ökat med över 27 procent under 
de senaste fem åren. 2017 drogs 
32 736 körkort in. 

– Den långsiktiga trenden är att 
vi idag återkallar betydligt fler kör-
kort än tidigare. Skälet är främst 
att polisen omhändertar fler 
körkort vid trafikkontroller, säger 
Mikael Andersson, presschef på 
Transportstyrelsen.

Fortkörning är den vanligaste 
orsaken till att ett körkort åter-
kallas. Under den punkten ”en 
väsentlig överträdelse” återfinns 
också trafikförseelser som att 
köra mot rött ljus eller att ratt-
surfa. 25 121 körkort återkallades 
till följd av ”en väsentlig överträ-
delse” förra året. 

5 790 körkort drogs in under 
2021 på grund av att en förare 
stoppats av polisen påverkad av 
alkohol och droger. Under 2020 
återkallades 6 317 körkort till följd 
av rattfylleri- och drograttfylleri. 

Många svenskar vill ta 
körkort under pandemin. 
Under 2021 genomförde 
Trafikverket Förarprov det 
högsta antalet teoriprov 
hittills – 580 445 stycken. 
Det är en ökning med 22,5 
procent jämfört med 2019. 
Det handlar om teoriprov 
för behörigheterna A, B, 
AM, lastbil och buss. 

Störst var ökningen för 
AM-behörighet som ger 
15-åringar möjlighet att köra 
moped klass I, A-traktor samt mopedbil. Totalt 
över hela landet gjordes 98 166 AM-prov, en 
ökning med 24 procent jämfört med 2019, 
uppger Trafikverket.  45 217 var godkända 
(41,19 procent). 

Det finns 23 869 personliga re-
gistreringsskyltar i Sverige. Det är 
den högsta siffran hittills. Under 
2021 beviljade Transportstyrelsen 
3 510 ansökningar om personlig 
registreringsskylt. 

– Det är personnamn som 
är den vanligaste teckenkombi-
nationen när man ansöker om 
personliga skyltar. Vanligt är också 
namn eller beteckningar på olika 
bilmodeller, men där sätter ofta 
bilmärkesinnehavaren stopp då 
det krävs godkännande från dem, 

säger Daniel Augustini, tillförord-
nad sektionschef på Transportsty-
relsen. 

Skylten får ha mellan två och 
sju tecken, kombinationen får 
inte kunna misstas för ett vanligt 
registreringsnummer eller vara 
sådan att den kan medföra olä-
genhet eller väcka anstöt. En per-
sonlig skylt kostar 6 200 kronor 
och gäller i tio år. Motorföraren 
kollade på skoj och kombinatio-
nen HEJ MHF är ledig. Ett tips, 
någon?

ATTRAKTIVT BYTE. Dock är risken ännu större att 
få sin Prius  plundrad på katalysatorn om man 
äger den äldre modellen som gjordes fram 
till 2010.

Antalet återkallade körkort har 
ökat med 27 procent på fem år

Fler väljer personlig reg-skylt

Rekordmånga ville ta körkort förra året

Väntetiden för teoriprov är inte lång för 
tillfället. Däremot påverkar pandemin och 
det stora intresset för körkort tillgången på 
körprov B, där väntetiden för prov är längre än 
normalt

FOTO: MOSTPHOTOS

Stölder av katalysator 
ökade lavinartat 2021

Saaben som gått 7 km 
såld för rekordsumma

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: STEFAN NILSSON
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MHF och MADD arrangerade ett 
seminarium om trafikens brottsoffer 
den 26 november. Tord Andersson 
och Mikael Björklund förlorade sin 
kollega i en rattfylleriolycka. De har 
dragit igång ett lokalt initiativ mot 
rattfylleri i Borlänge för att inte fler 
ska drabbas.

 
MADD SWEDEN är ett nätverk för rattfylleri-
drabbade. MADD och MHF arrangerade 
ett seminarium om trafikens brottsoffer den 
26 november på Hotel Hilton Stockholm 
Slussen. I samband med seminariet höll 
MADD en nätverksträff för rattfylleridrab-
bade.

Seminariet och nätverksträffen finansiera-
des med projektbidrag från SAFF (Stiftelsen 
Ansvar För Framtiden) och Brottsofferfon-
den. 

Målgruppen för seminariet var myndig-
heter och beslutsfattare samt människor som 
i sitt jobb möter drabbade. 

– Det blev bra diskussioner på semina-
riet som har satt igång en politisk debatt på 
nationell nivå, berättar Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Två av riksdagsledamöterna som deltog 
på seminariet skrev en debattartikel i Gö-
teborgs-Posten om rattfylleriets brottsoffer. 

Mikael Björklund och Tord Andersson 
arbetar på SSAB i Borlänge. De förlorade 
sin kollega Anders som blev ihjälkörd av en 
notorisk rattfyllerist 2019.

– Jag var på väg till jobbet, när jag hörde 
en stor smäll, berättade Tord för seminarie-
deltagarna om olycksförloppet. 

BARA EN STENKAST FRÅN där Tord och hans 
familj bor ligger en bil på taket. Föraren är 
på väg ut ur bilen. I en hästhage lite längre 
bort ligger det en skadad man. 

– Jag kollar om mannen är vid medvetan-
de, det är han inte. Jag börjar göra hjärt- och 
lungräddning på honom. 

Tord ber en flicka på olycksplatsen att 
larma 112, det tar 14 minuter innan ambu-
lansen kommer. 

– Senare upptäcker jag vem den skadade 
mannen är, det är min granne och arbets-
kamrat – Anders, minns han.  

– Jag ringer min chef och berättar vad 
som har hänt. Jag är huvudskyddsombud, vi 
bestämde oss för att starta en krisgrupp. 

Trafikens brottsoffer i fokus på seminarium

Kollegan Anders överlevde inte rattfyl-
leriolyckan. Arbetskollegorna på SSAB be-
stämde sig en tid efteråt den fruktansvärda 
tragedin, att de ville göra något för att inte 
fler ska drabbas av rattfylleri. 

– Det som hände Anders är väldigt tra-
giskt. Vi bestämde oss för att vi borde göra 
någonting för att belysa problematiken med 
rattfylleri på olika sätt. Vi startade gruppen 
”Rädda liv” i Borlänge, berättar Mikael 
Björklund. 

– Vi vill få till mer civilkurage i samhället 
så att människor ingriper och stoppar ratt-
fyllerister, framhåller Tord Andersson. 

– Vi har fått med oss flera företag i Bor-
längetrakten på vårt initiativ. Kommunen, 
räddningstjänsten och ambulansen i Bor-
länge har varit fantastiska. 

RÄDDA LIV-GRUPPEN har bland annat startat 
den lokala Facebook-gruppen ”Rädda ett 
liv – stoppa ett rattfyllo”. 

– Tanken är att få till en manifestation 
mot rattfylleri under sommaren 2022, säger 
Mikael Björklund. 

Brottsofferjouren är en ideell organisa-
tion som ger stöd till brottsoffer, vittnen 
och anhöriga. Brottsoffer kan vara anonyma 
när de kontaktar Brottsofferjouren. Under 

2020 hade Brottsofferjouren 31 000 kon-
takter med brottsutsatta. Av dem rörde 292 
fall trafikbrott.

Brottsofferjourens generalsekreterare 
Fredrik Mellqvist berättade om Brotts- 
offerjourens arbete. 

– Oavsett vem den stödsökande är eller 
vad personen har varit med eller var i lan-
det personen bor, ska den kunna få stöd av 
oss. Vår ambition är att snabbt ge stöd, säger 
han. 

NÄR DU GÖR EN POLISANMÄLAN, då ska po-
lisen få fråga om du vill ha kontakt med en 
stödkontakt. Om du säger ja, så ska polisen 
ge dig numret till Brottsofferjouren. Det 
gäller även trafikens brottsoffer. 

– Det är inte säkert att man som brotts-
offer orkar tar de där kontakterna, säger 
Fredrik Mellqvist. 

Brottsofferjourens stödkontakter är per-
soner som arbetar ideellt. Några saker 
brottsoffer kan få stöd med: information 
och stöd vid polisanmälan och rättegång, 
hjälp vid myndighetskontakter samt infor-
mation om skadestånd. 

Fler personer föreläste på seminariet. 
Drabbade Susanne Avendaño Lillkvist de-
lade med sig av sin son Byron och deras 

DRABBADE. Mikael Björklund och Tord Andersson förlorade sin kollega Anders i en rattfylleriolycka. De har dragit 
igång ett lokalt initiativ mot rattfylleri i Borlänge för att inte fler ska drabbas. 

Brottsofferjourens 
generalsekreterare 
Fredrik Mellqvist.

Sven-Erik Alhem 
är ordförande för 
Brottsofferjouren och 
före detta riksåkla-
gare. 

Advokaten Daniel 
Svensson. 

FOTO: MARI HAGLUND
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Trafikens brottsoffer i fokus på seminarium

familjs livshistoria. Byron blev påkörd av 
en rattfyllerist när han var sju år och blev 
mycket allvarligt skadad för livet. 

Advokaten Daniel Svensson berättade om 
processen kring en rättegång. Han som ad-
vokat företräder trafikbrottsoffer och anhö-
riga till trafikbrottsoffer.

Sven-Er ik Alhem är ordförande för 
Brottsofferjouren och före detta riksåklaga-
re. Han berättade om hur de svenska dom-
stolarna dömt i olika rattfyllerifall som blivit 
prejudicerande, det vill säga vägledande för 
hur domstolarna sedan dömer i liknande 
fall. 

MADD OCH MHF genomförde ett liknande 
seminarium om trafikens brottsoffer 2015.

– Det vi kan konstatera är att det har hänt 
väldigt lite sedan 2015. Trafikens brottsoffer 
får fortfarande inte likvärdigt stöd från sam-
hället som andra typer av brottsoffer, säger 
Lars Olov Sjöström. 

– De rattfylleridrabbade i MADD är nöj-
da med att vi lyfte fram den här frågan på 
seminariet. Många av de drabbade känner 
sig bortglömda av samhället. Det finns en 
faktisk besvikelse att det inte hänt mer på 
det här området.

MARI HAGLUND 

SAKNAD. MADD Sweden är ett nät-
verk för rattfylleridrabbade. Under 
2020 omkom 53 personer i alko-
hol- och drogrelaterade trafiko-
lyckor. Cirka 1 000 personer per år 
skadas till följd av rattfylleri.

FAKTA
MADD

Hemsida: www.mhf.se/madd
Kontaktperson: Mats Sjöö.
Telefon: 076–548 97 17.
E-post: mats.sjoo@mhf.se 
Support: Vill du stödja MADD:s 
arbete? Swisha en gåva på 
123 313 78 17.

SEMINARIUM. MHF och MADD arrangerade ett seminarium om 
trafikens brottsoffer där Micke Valier, MHF, var moderator. 

DRABBAD MAMMA. Drabbade Susanne Aven-
daño Lillkvists son Byron blev påkörd av en 
rattfyllerist och blev svårt skadad för livet.

MADD. Lars Olov Sjöström och Mats 
Sjöö berättade om MADD-nätverket. 

FOTO: MOSTPHOTOS 

DEBATT. Riksdagsleda-
moten Andreas Carlsson 
(KD) pratade om vilka 
lagändringar som hans 
parti vill se på rattfylleri-
området. 
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192 personer omkom i olyckor på de svens-
ka vägarna under 2021. Det visar Transport-
styrelsens preliminära statistik. Det är det 
lägsta antalet döda sedan man började 
föra officiell olycksstatistik på 1930-talet i 
Sverige. 

UNDER 2021 MISTE 192 personer livet i den svenska 
vägtrafiken. Det är en minskning med tolv perso-
ner jämfört med 2020, då 204 människor omkom. 
Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. 

– Om de preliminära siffrorna för dödsolyck-
orna 2021 står sig även i den slutgiltiga statistiken, 
är det här mycket positivt, konstaterar Lars Olov 
Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Det skulle betyda att den positiva trenden vi 
har sett för dödstalen i trafiken under 2019 och 
2020 fortsätter. 
Vad tror vi om pandemins inverkan? 

– Någon analys för 2021 är inte klar än. Trafik-
analys rapporter visade att covidpandemin hade en 
viss påverkan på trafikflödet under 2020, säger han. 

– Pandemin kan ha haft en viss inverkan under 
förra året, men jag tror inte att den har haft en 
avgörande betydelse. 

1997 antog riksdagen Nollvisionen, som är det 
långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. 2022 
fyller Nollvisionen 25 år. 

Under 2019 miste 221 personer livet på de 

svenska vägarna. 2020 var antalet 204 personer. 
Delmålet i Nollvisionen för antalet döda i vägtra-
fiken 2020 var 220 personer.

Det nya etappmålet i Nollvisionen för 2030 är 
133 omkomna i trafikolyckor. Det är en halvering 
av antalet omkomna. Utgångsläget är 266 döda, 
som är ett medelvärde för 2017–2019. 

– Ett etappmål om 133 döda 2030, det ska vi 
ha klart för oss är ett väldigt tufft mål, säger Lars 
Olov Sjöström. 

AV DE 192 OMKOMNA 2021 var 113 bilister, 96 av 
dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller 
buss. Den vanligaste olyckstypen bland bilister var 
mötesolyckor följt av singelolyckor.

Under 2021 förolyckades 25 motorcyklister. Det 
är en minskning jämfört med året innan där 28 
motorcyklister omkom.

20 cyklister dödades under förra året 2021, det 
är lika många som året innan. 23 fotgängare miste 
livet efter att ha blivit påkörda av motorfordon, det 
är två personer färre än 2020. 

Förra årets dödstal på 192 omkomna i vägtrafi-
ken, är det lägsta antalet döda sedan Sverige bör-
jade föra officiell olycksstatistik på 1930-talet. 

– Den svenska vägtrafikolycksstatistiken föddes 
1935, berättar Lars Olov Sjöström.

Till en början ingick bara motorfordonsolyckor 
i statistiken, 1935 omkom – 331 personer i vägtra-
fiken. 1936 hade man även lagt till fotgängare och 

cyklister i olycksstatistiken, då var dödstalet 420 
personer. 1939 fanns det 250 000 bilar i Sverige. 
Det skriver forskaren Ulf Brüde i ”Sveriges trafik-
säkerhet i ett 100-årigt perspektiv”. 

INNAN SVERIGE BÖRJADE föra en officiell vägtra-
fikolycksstatistik, dokumenterades trafikolyckorna i 
dödsorsaksstatistiken. Dödsorsaksstatistiken beskrev 
orsakerna till ett dödsfall som sjukdomar, olyckor 
eller trafikolyckor. 

– Enligt dödsorsaksstatistiken för 1921 så om-
kom 205 personer i trafikolyckor det året. Det är 
nästan exakt samma siffra som 2020, då antalet var 
204, berättar Lars Olov Sjöström.

– Det tycker jag är lite dråpligt, att dödstalet är 
nästan exakt samma hundra år senare. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att de inte 
hade samma precision i olycksstatistiken 1921 som 
vi har idag, utan man får mer se det som en un-
gefärlig skattning av dödsolyckorna, påpekar han. 

– Det är positivt att dödsolyckorna har pressats 
tillbaka till samma nivå som 1920-talet. 

UNDER 1920-TALET ÖKADE antalet dödade på väg 
från cirka 200 personer till 400 stycken. Den främ-
sta orsaken var att antalet bilar (inklusive lastbilar 
och bussar) under samma tid ökade från 30 000 
stycken till 140 000. Att jämföra med 2020, då 
fanns 4,9 miljoner bilar i trafik i Sverige, enligt 
Trafikanalys.  MARI HAGLUND

OLYCKSSTATISTIKEN 

• Transportstyrelsen publicerar 
varje månad preliminär statistik 
över hur många som omkommit i 
vägtrafiken.
• I januari redovisas preliminära 
dödstal för hur många personer 
som mist livet under föregående 
år.
• I april redovisar Trafikanalys 
den fastställda, det vill säga den 
officiella statistiken, över antalet 
döda i trafiken för föregående år.
• Dödsfall till följd av sjukdom 
eller självmord utesluts ur den 
officiella statistiken.

Källa: Transportstyrelsen

Lägsta antalet omkomna på de 
svenska vägarna sedan 30-talet

TRAFIKOLYCKA. Under 2021 
dödades 192 personer på 
de svenska vägarna.

20-TALSVETERAN. En Ford A Coupe 
av 1929-årsmodell. 1921 omkom 
205 personer i trafikolyckor i Sve-
rige, det är nästan exakt samma 
siffra som 2020, då antalet var 204. 

FAKTA

FOTO: PHILIP SCHROEDER 

FOTO: ÅKE LUNDIN/MOSTPHOTOS
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”Om påfölj-
den för grovt 
rattfylleri 
skärps – då 
kanske fler 
rattfylleris-
ter kommer 
att dömas till 
fängelse eller 
skyddstill-
syn, påfölj-
den som 
innehåller 
missbruks-
vård. ”

Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef, 

MHF

Regeringen föreslår att påföljderna 
för rattfylleri och olovlig körning 
skärps. Tanken är att det ska ge fler 
verktyg för att stoppa personer som 
gång på gång återfaller i rattfylleri 
och andra allvarliga trafikbrott. MHF 
är positiv till regeringens förslag. 

REGERINGEN FÖRESLÅR i ett utkast till en 
lagrådsremiss att maximistraffen för grov 
olovlig körning och rattfylleri höjs från 
fängelse i sex månader till ett år. Syftet är 
att det ska bli möjligt för polisen att direkt 
frihetsberöva en person som exempelvis 
stoppas misstänkt för rattfylleri eller som 
kör utan körkort. 

Det handlar om personer som gång på 
gång återfaller i grova trafikbrott. Det reger-
ingen vill komma åt är möjligheten att häkta 
återfallsförbrytare och på det sättet hindra 
dem från att återfalla i brott. I dagens läge 
får man bara häkta en misstänkt person om 
brottet har minst ett års fängelse i straffskalan. 

– Jag tycker att det här är ett tydligt för-
sök att försöka stävja återfall i grova trafik-
brott, som olovlig körning och rattfylleri, 
konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäker-
hetschef för MHF. 

– Vi vet att återfallsrisken för de här indi-
viderna är hög. Ofta hinner de köra onyktra 
många gånger innan polisen hinner gripa 
dem igen. Att få stopp på dem handlar om 

Skärpta påföljder
ska stoppa 
återfall i rattfylleri

att skydda och rädda liv i trafiken. 
Regeringen föreslår också att maximi-

straffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse 
i två år till fängelse i tre år. 

– Det innebär att man måste göra en 
avvägning mot andra typer av brott med 
samma straffpåföljd. Men från MHF:s sida 
stöder vi förslaget till lagskärpning, förklarar 
Lars Olov Sjöström. 

För den som idag döms för grovt ratt-
fylleri blir påföljden oftast fängelse eller 
skyddstillsyn, men fortfarande kommer 
närmare en tredjedel undan med villkorlig 
dom, en påföljd utan åtgärd för eventuellt 
missbruk.

– Om påföljden för grovt rattfyller i 
skärps – då kanske fler rattfyllerister kom-
mer att dömas till fängelse eller skyddstill-
syn, påföljder som innehåller missbruksvård. 

REGERINGEN FÖRESLÅR ATT den som åter-
faller i rattfylleribrott som normalpraxis ska 
dömas för grovt rattfylleri. Cirka 20 pro-
cent av de personer som döms för rattfylleri 
återfaller inom fem år, enligt Brottsförebyg-
gande rådet (BRÅ).  

– De förslagna lagskärpningarna anser 
MHF är ett steg i rätt riktning. De riktas 
mot ett känt problem – personer som åter-
faller i grova trafikbrott, säger Sjöström. 

– Jag bedömer att det finns ett stöd för de 
här förslagen från allmänheten. Det verkar 

även finnas en samsyn hos riksdagspartierna 
i den här i frågan. 

Statens väg- och transportforskningsin-
stitut (VTI) har nyligen släppt rapporten 
”Analys av lagföringar med avseende på 
rattfylleribrott”. Seniorforskaren Åsa Fors-
man har granskat alla lagföringar under pe-
rioden 2007–2018 där rattfylleri eller grovt 
rattfylleri ingår som ett av brotten. Studien 
baseras på ett utdrag ur lagföringsregistret. 
Rapporten har finansierats med bidrag från 
MHF:s fond för trafiksäkerhet. 

I EN DEL AV STUDIEN undersöks lagföringar 
för rattfylleri under perioden 2012–2018. 
Den vanligaste typen av rattfylleribrott att 
bli lagförd för är alkoholrattfylleri av nor-
malgraden (41,7 procent), visar studien. 
Näst vanligast är rattfylleri under påverkan 
av narkotika av normalgraden (31,2 pro-
cent), följt av grovt rattfylleri (25,3 procent).

Endast 0,4 procent av rattfylleristerna lag-
fördes för grovt rattfylleri under påverkan av 
narkotika (drograttfylleri) under perioden. 

DET ÄR FÅ PERSONER som döms för grovt 
drograttfylleribrott. För att en person i da-
gens läge ska dömas till grovt rattfylleribrott 
på grund av narkotika, krävs att det går att 
visa att föraren har varit avsevärt påverkad 
eller kört på ett trafikfarligt sätt. 

Regeringen föreslår att återfall i rattfyl-

Lars Olov Sjöström är MHF:s trafiksäkerhetschef. CANNABISRÖKANDE FÖRARE. Det är ytterst få per-
soner som döms för grovt drograttfylleri. MHF 
hoppas att de nya lagförslagen kommer göra 
så att fler döms för grovt drograttfylleri. 

FOTO: ELSA OLOFSSON 



15NYHETER MOTORFÖRARENNUMMER 1 2022 15

Säkrare 
(och snyggare) 

backspegel

www.bravision.se

Snygg och skyddande 
kåpa för spegelfästet

Större spegel  
med större 
siktfält 
– säkrare! Nytt spegelhuvud 

med reflex för 
bättre synlighet

Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	Körjournaler 
■	Billarm
■	Belysning 
■	Bränsle- och elvärmare 
■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon. 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99

leribrott som normalpraxis ska ge påföljden 
grovt rattfylleri och att maximistraffet för 
grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till 
fängelse i tre år. 

– Om de här förslagen blir verklighet, 
skulle det kunna leda till att fler drogpåver-
kade förare kommer att dömas för rattfyl-
leri under påverkan av narkotika grovt brott, 
konstaterar Lars Olov Sjöström.

– Det här skulle kunna vara ett sätt att 
komma åt problematiken att så få döms för 
grovt drograttfylleribrott. 

STRAFFMINIMUM FÖR grovt rattfylleri har 
inte ändrats sedan år 1990. 

– Det innebär att även om lagförslaget 
ger utrymme för skärpta maximistraff, vet 
vi inte riktigt hur rättspraxis kommer att 
vara för brottet. Det vill säga om man kom-
mer att utnyttja den möjligheten, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– Det finns en risk med det, att det kan-
ske inte får den effekt som lagstiftaren har 
tänkt sig. 

Utkastet till lagrådsremiss är ute på remiss. 
MHF är i stora drag positiv till förslagen. 

– Vi kommer nu att lämna vårt remiss-
yttrande. MHF kommer att trycka på att 
bakomliggande orsaker till rattfylleri som 
beroende och missbruk har betydelse för 
vilka påföljder som är lämpliga, avslutar han. 

Fotnot: Lagändringarna föreslås träda i 

RATTFYLLERIPÅFÖLJDER. Reger-
ingen föreslår att påföljderna 
för rattfylleri och olovlig kör-
ning skärps. Syftet är att skapa 
fler verktyg för att stoppa 
personer som gång på gång 
återfaller i rattfylleri och andra 
allvarliga trafikbrott.

TRAFIKOLYCKA. Återfallsrisken 
hos notoriska rattfyllerister 
är hög. Ofta hinner de köra 
onyktra många gånger innan 
polisen hinner gripa dem 
igen. Att få stopp på dem 
handlar om att skydda och 
rädda liv i trafiken. 

FOTO: MICHAEL FOLMER/MOSTPHOTOS
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Antalet personbilsregistreringar un-
der 2021 steg jämfört med året innan. 
Enligt definitiva siffror från BIL Swe-
den ökade registreringarna med 3,1 
procent jämfört med 2020. Det totala 
antalet nyregistrerade personbilar 
för 2021 landade därmed på 301 006 
stycken, jämfört med 292 024 stycken 
för 2020.

MINSKNINGEN LANDADE på 18 procent. Bara 
i december 2021, minskade registreringarna 
med 28 procent. En av anledningarna är 
förstås den pågående pandemin. Totalt un-
der 2021 registrerades 292 024 personbilar, 
jämfört med 356 036 under 2020. Ned-
gången för tunga lastbilar var än större med 
en minskning på 40,3 procent. Lätta lastbilar 
upp till 3,5 ton minskade med 42,4 procent.

Bästsäljande personbil blev återigen Vol-
vo S/V60. Volvo tog även hem andra- och 
tredjeplatsen i topplistan. Totalt registrera-
des 14 916 stycken S/V60, en minskning 
med knappt 19,7 procent, jämfört med hela 
2020.

Andraplatsen togs av Volvo XC40 med 
12 242 registreringar, en ökning med nästan 

Fortfarande Sveriges bästsäljare
fem procent jämfört med 2020. Tredjeplat-
sen togs av Volvo XC60 med 11 942 regist-
reringar, en minskning jämfört med 2020 
med nästan tre procent.

– Fordonsåret 2021 blev ryckigt, säger 
Mattias Bergman, vd på Bil Sweden. Dels 
beror det på att vi jämför med 2020, som 
påverkades hårt av pandemiutbrottet, dels 
på stora produktionsstörningar på grund av 
halvledarbrist och andra komponenter, fort-
sätter Mattias Bergman.

Trots det, har antalet laddbara bilar ökat 
närmast lavinartat.

– Glädjande var den starka ökningen 
av laddbara bilar under 2021, som blev 
135 302 stycken. Det motsvarar 45 procent 
av totalmarknaden. Det innebar att nästan 
varannan ny bil under 2021 var laddbar, sä-
ger Mattias Bergman.

DE LÄTTA LASTBILARNA, fordon upp till 3,5 
ton, såg en ökning under 2021. Totalt regist-
rerades 36 238 stycken, en ökning med 16,8 
procent jämfört med året innan. Bästsäl-
jande fabrikat blev, precis som 2020, Volks-
wagen (7 755 registreringar), följt av Ford 
(6 421 registreringar) och på tredjeplatsen, 

Renault med 4 385 registreringar.
Lastbilar över 16 ton gjorde även de ett 

uppsving jämfört med 2020. Totalt registre-
rades 5 304, en ökning med nästan sju pro-
cent jämfört med det tunga året 2020.

BUSSREGISTRERINGARNA gick däremot ner-
åt. Totalt registrerades 728 bussar, en minsk-
ning med 56,5 procent jämfört med 2020. 
Flest registreringar av tunga bussar – över 
tio ton – fick Volvo (192 registreringar), följt 
av Scania med 192 registreringar.
Hur ser bilförsäljningen ut för 2022?

– Prognosen för 2022 är 325 000 nya 
personbilar, en ökning med åtta procent. 
Prognosen för laddbara personbilar är 60 
procent, varav elbilarnas andel är 34 procent 
och resten, 26 procent, är laddhybrider, sä-
ger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

– Vår prognos för ökade registreringar av 
laddbara bilar 2022 ska ses mot bakgrund 
av att det råder stor osäkerhet kring hur 
bristen på halvledare kommer att utveck-
las under året, liksom utbyggnaden av den 
viktiga laddinfrastrukturen, avslutar Mattias 
Bergman.

MIKAEL LINDBERG

Försäljningsstatistik 2021

FAVORIT I REPRIS. Volvo V/S60 blev än en gång bästsäljare bland 2021 års nyregistreringar. Volvo tog även hem silver- och bronsplatsen med XC40, respektive XC60.

– Prognosen för 2022 
är 325 000 nya per-
sonbilar, en ökning 
med åtta procent. 
Prognosen för ladd-
bara personbilar är 
60 procent, varav 
elbilarnas andel är 
34 procent och res-
ten, 26 procent, är 
laddhybrider, säger 
Mattias Bergman, vd 
på Bil Sweden.

FOTO: DAVID THUNANDER

FOTO: VOLVO CARS SVERIGE

45
Så många procent av 
antalet sålda nya bilar 
2021 var laddbara.
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Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

10 I TOPP KLIMATBONUSBILAR  
(El-/laddhybridbilar med max 60 g/km CO2-utsläpp + alla gasbilar)

Placering Bil  Typ  Registreringar

1 Kia Ceed SW Laddhybrid 7 304
2 Volkswagen ID.4 El  7 177
3 Volvo XC60N Laddhybrid 6 326
4 Kia Niro EV El  5 890
5 Volvo S/V60 Laddhybrid 5 680
6 Tesla Model 3 El  4 998
7 Toyota RAV4 Laddhybrid 4 219
8 Volvo XC40 Laddhybrid 3 693
9 Kia Niro  Laddhybrid 3 605
10 MG ZS  El  3 530

10 I TOPP ELBILAR

Plac Bil  Typ Registreringar

1 Volkswagen ID.4 El 7 177
2 Kia Niro EV El 5 890
3 Tesla Model 3 El 4 998
4 MG ZS  El 3 530
5 Volkswagen ID.3 El 3 384
6 Nissan Leaf El 3 091
7 Tesla Model Y El 3 080
8 Polestar 2 PS2 El 2 855
9 Skoda Enyaq El 2 699
10 Renault Zoe El 2 347

10 I TOPP PERSONBILAR 2021

Placering Bil           Registreringar    Förändring % jmf. 2020

1 Volvo S/V60 14 916   – 19,66
2 Volvo XC40 12 242                   + 18,93
3 Volvo XC60 11 942     – 2,83
4 Kia Ceed  11 399  + 66,53
5 Kia Niro  10 311   + 17,30
6 Toyota RAV4   7 865  + 15,72
7 Volkswagen ID.4   7 177               ny modell
8 Toyota Corolla   6 531    + 6,35
9 Volkswagen Tiguan   6 013    – 8,54
10 VW Passat   5 704  – 41,74

TOPP 5 LÄTTA LASTBILAR UNDER 3,5 TON

Plac Fabrikat   Registreringar
1 Volkswagen                  7 755
2 Ford   6 421
3 Renault   4 385
4 Mercedes-Benz  3 816
5 Toyota   3 138

TOPP 5 TUNGA LASTBILAR ÖVER 16 TON

Plac    Fabrikat Registreringar    Förändring % jmf. 2020

1         Scania 2 375     + 5,7
2         Volvo 2 246     + 7,3
3       Mercedes-Benz    469   + 23,7
4         Man      97   – 24,2
5         DAF      66   – 18,5

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30
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Polisens nykterhetskontroller och 
antalet anmälda rattfylleribrott sjönk 
mellan 2020 och 2021. Nu har polisen 
till viss del återupptagit de rutinmäs-
siga utandningsproven. 

UNDER EN LÅNG PERIOD under pandemin 
har polisen bara gjort utandningsprov på 
förare vid misstanke om rattfylleri. Orsaken 
har varit att minska risken för smittsprid-
ning. Polisen har sedan oktober 2021 till 
viss del återupptagit de rutinmässiga nyk-
terhetskontrollerna. 

UNDER 2021 GJORDE polisen i Sver ige 
224 500 nykterhetskontroller, det visar po-
lisens preliminära statistik. Det är en minsk-
ning från 2020, då utandningsproven fast-
ställdes till drygt 385 000 stycken (312 800 
preliminärt). Den fastställda siffran för 2019 
var 1,2 miljoner. Polisen påpekar att man 
har en viss eftersläpning på sin statistik. 

Under 2021 anmäldes 8 174 rattfylle-

Fortsatt tapp för nykterhetskontroller

ribrott, en minskning med 620 brott. Det 
visar preliminär statistik från Brottsförebyg-
gande rådet (BRÅ). Rattfylleri är ett spa-
ningsbrott och är beroende av att polisen 
är ute och gör nykterhetskontroller, poäng-

terar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström. 

– 8 000 anmälda rattfylleribrott är en oer-
hört låg siffra. Trafikverket uppskattar att det 
görs ungefär 12 500 rattfyllerikörningar i 
Sverige per dygn, säger han. 

– Det innebär att det är högst en av 500 
rattfyllerister som upptäcks. Det betyder att 
upptäcktsrisken är minimal. 

FÖR RATTFYLLERI UNDER påverkan av narkotika, 
det vill säga drograttfylleri, minskade antalet 
anmälda brott från 16 758 stycken 2020 till 
14 816 brott 2021, enligt BRÅ:s prelimi-
nära siffror. 

– När polisens totala kontakter med fö-
rare minskar, då blir det också svårare att 
upptäcka de drogpåverkade förarna, säger 
Lars Olov Sjöström. 

– Drograttfylleristerna upptäcks vid poli-
sens allmänna trafikkontroller, som när man 
gör utandningsprov för alkohol eller kon-
trollerar körkort.  MARI HAGLUND 

NYKTERHETSKONTROLL. Polisen gjorde 224 500 nykterhetskontroller 2021, 
vilket är en minskning jämfört med 2020. Samtidigt sjönk antalet rap-
porterade rattfylleribrott till 8 174 stycken. FOTO: MOSTPHOTOS

En helt ny era av touring
Kör du Hondas nya touringmaskin NT1100 är vägen aldrig för lång. Med sin kraftfulla V-twinmotor och sin 

höga utrustningsnivå erbjuder den enastående körkomfort för både dig och din passagerare, samtidigt som 

den är överraskande lättkörd och smidig även i stan. Du väljer om du vill växla själv eller låta Hondas unika 

DCT-låda göra jobbet. Oavsett vilket, kommer du önska att vägen aldrig tar slut.

www.hondamc.se



Extra förmånlig  
ränta för dig 
En större utgift kan vara både väntad och oväntad.  
Oavsett vilket kan du som medlem i MHF låna  
upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta på  
4,90* procent. 

Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan

* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,90 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalnings- 
anmärkningar och lägsta årsinkomst är 210 000 kronor. Om den rörliga årsräntan är 4,90 %, blir den effektiva räntan 5,01 % 
för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen), utan uppläggningsavgift. Det totala   
beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 953  kronor och din månadskostnad blir 1 883 kronor. Årsränta per 2020-03-02.

SEB Motorföraren nr 7-20_192x124.indd   1 2022-01-31   11:15

Ha en riktigt
säk�  resa!säk�  resa!

DRAGER.SE
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LITE MER OM
FLER ÅTGÄRDER 

SOM SKA ÖKA 

MC-SÄKERHETEN:

• Att byta ut väg-
märken som varnar 
för skarp kurva mot 
kantstolpar som är 
eftergivliga för mo-
torcyklister vid cirka 
60 trafikplatser.
• Utveckla konceptet 
med en 1,5 mil lång 
demonstrations-
sträcka (Slinger-
bulten), som en 
handledning för det 
fortsatta arbetet med 
förbättringar. 
• Inleda en dialog 
med länsplaneupprät-
tare, specifikt för mc, 
för att kunna skapa 
ekonomiskt utrymme 
för fysiska åtgärder 
på det regionala väg-
nätet. 
• Mer forskning be-
hövs om vilka fysiska 
åtgärder som ger 
bäst effekt.
• Trafikverket håller 
på och tar fram en 
mer långsiktig plan 
för mc-säkerheten. 
Planen ska bygga på 
analyser av olyckor, 
mätning av mc-flödet 
samt inventering 
av brister i säker-
hetsstandarden för 
motorcyklister. Am-
bitionen är att planen 
ska vara klar under 
2022. 

Källa: Trafikverket

Ungefär 50 procent av alla motor-
cyklister omkommer i singelolyckor. 
Oftast sker olyckorna i kollision med 
räcken, stolpar och träd. På uppdrag 
av regeringen föreslår Trafikverket ett 
antal fysiska åtgärder som ska öka 
mc-säkerheten. 

TRAFIKVERKET HAR FÅTT ett regeringsupp-
drag att ta fram förslag på åtgärder för att 
öka trafiksäkerheten för motorcyklister. 
I slutet av 2021 presenterades rapporten 
”Regeringsuppdrag utreda trafiksäkerhets-
höjande åtgärder för motorcyklister”. 

– Uppdraget var bland annat att ta fram 
förslag fysiska åtgärder i infrastrukturen som 
kan förbättra trafiksäkerheten för mc-föra-
re, berättar Trafikverkets utredare Stephen 
McLearnon. 

– Motorcyklister är en svår grupp utifrån 
ett nollvisionsperspektiv, de är oskyddade 
trafikanter som kör i lika höga hastigheter 
som skyddade trafikanter. 

Under 2021 miste 25 motorcyklister livet 
på de svenska vägarna. Det är en minskning 
med året innan då 28 mc-förare omkom. 
Det visar preliminär statistik från Transport-
styrelsen.  

UNGEFÄR 50 PROCENT av alla som dödas 
i mc-olyckor gör det i en singelolycka. 
Olyckorna sker oftast i kollision med räck-
en, stolpar eller träd. 10 procent omkom-
mer i en krock med ett räcke. En analys av 
dödsolyckorna med mc mellan 2014 och 
2019 visar att: 58 procent av dödsolyckorna 
skedde i en kurva, 24 procent på en rak-
sträcka och 11 procent i en korsning. Det 
visar Trafikverkets djupstudier. 

– En skillnad mellan Sverige och många 
andra länder är att de flesta dödsolyckorna 
med räcken sker på motorvägar och 2+1-vä-
gar, säger Maria Nordqvist, politisk sekrete-
rare på Sveriges MotorCyklister (SMC).  

– Det som skapar problem för motor-
cyklister, är att de svenska räckena ofta har 
utstickande delar och oskyddade stolpar. 
Om en motorcyklist kraschar in i ett sådant 
räcke – då kan personen fastna och kropps-
delar kan ryckas bort eller slitas av. 

Nya åtgärder ska öka trafik-
säkerheten för motorcyklister

Ett av Trafikverkets förslag är att montera 
slätare räcken med underglidningsskydd vid 
cirka 140 trafikplatser på det nationella väg-
nätet. Det är platser med mycket motorcy-
keltrafik och där det sitter ”vanliga” räcken 
vid snäva avfartsramper. 

– Det kan handla om att komplettera 
befintliga räcken med underglidningsskydd 
eller att sätta upp helt släta räcken, säger Ste-
phen McLearnon. 

DET BÄSTA FÖR MOTORCYKLISTER är om 
man inte har räcken eller andra hinder i 
snäva kurvor. Studier och tester från an-
dra länder som Australien, Tyskland, Norge 
och Spanien visar att chansen att överleva 
en trafikolycka för en mc-förare ökar om 
det finns underglidningsskydd på ett räcke, 
enligt SMC. 

– Varje hinder i vägmiljön ökar skaderis-
ken för en oskyddad trafikant som kör på 
det, säger Maria Nordqvist. 

– Man kanske inte måste sätta upp ett 

räcke vid en avfart, man kanske kan ha ett 
förlåtande sidoområde istället. 

Under 2020 gjorde Trafikverket ett antal 
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för 
motorcyklister på väg 237 mellan Tungelsta 
och Rosenhill, en sträcka kallad ”Slinger-
bulten”. Sträckan i södra Stockholm är en 
populär mc-väg där det sker många olyckor. 

– Vi har undersökt vad man kan göra för 
att minska risken för olyckor på sträckan, 
som att exempelvis förtydliga skarpa kurvor 
och att inte dra ut grus på asfaltvägar, för-
klarar Stephen McLearnon. 

– Tanken är att man skulle kunna använda 
samma åtgärder som vid Slingerbulten på andra 
olycksdrabbade mc-vägar runtom i Sverige. 

KOSTNADERNA FÖR TRAFIKVERKETS förslag 
på åtgärder som ska öka trafiksäkerheten för 
motorcyklister ska rymmas inom den be-
fintliga budgeten, enligt rapporten.  

– Det är jättebra att Trafikverket har fått 
ett regeringsuppdrag att börja arbeta med 
mc-säkerhet, konstaterar Maria Nordqvist. 

Om satsningar på mc-säkerheten ska stäl-
las mot andra trafiksäkerhetsåtgärder är det 
inte säkert att det finns några pengar till 
mc-området, menar hon. 

– I Norge öronmärks pengar i budge-
ten till trafiksäkerhet kopplat till mc. Det är 
kanske något Sverige också borde införa. 

MARI HAGLUND 

OSKYDDAD TRAFIKANT. Under 2021 miste 25 motorcyklister livet på de svenska vägarna. Trafikver-
ket föreslår nya åtgärder som ska öka mc-säkerheten. FOTO: KATJA KIRCHER/MOSTPHOTOS

Stephen McLearnon, 
Trafikverket.

Maria Nordqvist, 
SMC.
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Indian hyllar sina ärorika rötter med nya 
modellserien Chief. Vi har kört den i vårt 
tycke snyggaste av dem, Bobber.

MATTSVART, AVSKALAD OCH RÅ. Med klassiska lin-
jer men ändå bestyckad med modern teknik. En 
hoj att köra som den är, eller bygga vidare på. 
Ungefär så har vi förstått att designern Ola Stene-
gärd tänkte när han i princip fick fria händer av 
Polaris-ägda Indian att förverkliga sin drömhoj.

Tillverkaren å sin sida gjorde förstås stor sak 
av att det var just en svensk vid ritbordet. Märket 
grundades av Smålandsfödde Oscar Hedström 
redan 1901. Han hade förvisso hunnit kliva till-
baka när den första Chief-modellen lanserades 
1921, för exakt 100 år sedan, men rötterna är 
extremt viktiga för amerikaner, så de har förstås 
varit måna om att belysa sambandet.

Det är en kyligt grådyster morgon när vi 
hämtar ut hojen. Dimman drar in från havet och 
växtligheten lyser ännu med sin frånvaro. Egent-
ligen en dag att sitta hemma framför brasan, men 
vi har en betydligt trevligare uppgift att ta oss 
an. Och på något sätt passar den kusligt ödsliga 
stämningen hojens karaktär.

ETT TRYCK PÅ STARTKNAPPEN och Thunder-
stroke-rovan på 116 kubiktum, eller 1 890 cc, 
mullrar igång. Det låter härligt dovt, men inte 
alarmerande högt, ur de lagliga originalpiporna. 
Det här hade lika gärna kunnat vara en scen från 
1940 eller 1970, om det inte vore för den skarpa 
led-belysningen.

Hur vackra de dimmiga vyerna än ter sig är 
det svårt att slita blicken från den klassiskt runda, 
men moderna instrumenteringen. Man kan välja 
mellan ett par visningsalternativ, använda sig av 
navigator via mobiluppkoppling, svara i telefon, 
bläddra i spellistor och även se hastigheten. Fart-
hållare är standard och hojen har även tre kör-
program som påverkar gasresponsen.

IVRIGA SOM VI ÄR BÖRJAR VI med Sport-läget. 
Kicken vid gaspådrag är kraftig och omkörning-
arna går som en dans även på de högsta växlarna, 
men på låga varv och vid krypkörning blir hojen 
tuggigt av och på. 

Vi knappar ned till Standard vilket ger en 
mjukare körupplevelse och efter ytterligare en 
nedknappning till Touring känner vi oss hemma. 
Visst, brutalstyrkan uteblir, men hojen är ändå så 
vridstark med sina 162 Newtonmeter att man 

klarar sig utmärkt i detta läge. Vinsten blir en 
smidigare, mer harmonisk körning vid växlingar, 
rödljus och krypfarter.

Även om designen är klassiskt tidlös finns det 
en detalj som vi inte riktigt blir vän med, näm-
ligen reglagen på styret. Funktionen är förvisso 
utmärkt och knapparna är lättmanövrerade, men 
varför i hela friden är själva reglagen så överdi-
mensionerade? När man väl en gång tänkt tan-
ken att de ser ut som sådana där gashandtag med 
motorljud man skruvade på cykelstyret som liten 
grabb är det svårt att få bort den bilden från nät-
hinnan.

En annan detalj som sticker i ögonen är 
bromsledningen från fotreglaget. Men nu är vi 
inne på petitesser, bara för att få gnälla lite, lik-
som.

UNDER EN PAUS TAR VI FRAM datorn och desig-
nar vidare på vår hoj. Grundläget för Bobber är 
219 900 kronor. Vi börjar med att skruva dit so-
losadel, handtagsvärme och pakethållare och vips 
är vi uppe på 227 038 riksdaler. Addera motor-
bågar, extraljus och fotplattor så blir det 144 978 
pengar. Vindruta och väskor också så är vi uppe 
på 268 298 kronor. Det går även att addera pas-
sagerardyna och ryggstöd. Glöm i så fall inte att 
köpa till passagerarfotpinnar, de är inte original.

Den med kunskaper och verkstad lär nog välja 
bort allt det nämnda och i stället låta vinkelsli-
pen och svetsen vina, vilket går synnerligen bra 
med denna modell då stålrörsramen är designad 
på klassiskt manér även under bensintanken och 
andra dolda sträckningar.

DET ÄR SVÅRT ATT RIKTIGT jämföra Indian Chief 
Bobber med någon annan hoj. Det naturliga är 
förstås att dra paralleller med Harley-Davidsons 
Softail-modeller. Men, och nu lär jag väl svära i 
Indian-kyrkan, Chief känns faktiskt lite japansk. 
Det är dock menat som en komplimang. Sen att 
priset är amerikanskt är en annan sak.

Hur som, efter en dag i sadeln är vi hårdare än 
någonsin. Det är inte utan att man undrar var-
för glidarsegmentet fört en så tynande tillvaro på 
senare år. Chief Bobber är långt ifrån det mest 
praktiska verktyget, men i en värld dominerad av 
Hyper Adventures, Mega Explorers och Desert 
Crossers är den en friskt och mullrande fläkt av 
påminnelse om att ta det lite coolt. Att köra lite 
hoj och bara vara den man är. Liksom.

MIKAEL SANDHOLM

En ny chef i stan

Indian benämner sin dovt mattlackerade modell för Dark Horse. Törs vi gissa att mer kulörta alternativ väntar inom några år? En annan gissning är att det kommer dubbla bromsskivor fram.

Den luftkylda rovan på 1 890 kubik 
är en vacker, långslagig pjäs med 
162 Nm i vrid. Den bakre cylindern 
stängs av automatisk för att förhin-
dra överhettning.

Tuffare än så här kan man knappast vara på en fabriksbyggd hoj. Sittställningen är fak-
tiskt angenäm, men fotpinnarna hade gärna fått vara ännu några tum längre fram för 
undertecknads 186 centimeter.



PROVKÖRNING MOTORFÖRARENNUMMER 1 2022 23

”Det är svårt att riktigt 
jämföra Indian Bobber med 
någon annan hoj.”

Jonas Bengtsson, 
kassör, MHF 

Södra Halland. 

EKONOMI OCH IMPORT

Pris: Från 219 900 kr.
Färger: Black, Tita-
nium, Sagebrush.
Importör: Indian-
motorcycle.se

MOTOR

Motor: 4-takts luft-
kyld V-twin, DOHC, 
4 vent/cyl.
Cylindervolym: 1 890 
cc.
Borr x slag: 103,2 x 
113 mm.
Angiven effekt: 

Anges ej.
Angivet vridmoment: 
162 Nm / 3 200 rpm.
Transmission: Fler-
skivig våtkoppling, 
6-växlad, rem.

CHASSI

Ram: Stålrör.
Hjulbas: 1 626 mm.
Fjädring fram: Tele-
skopgaffel.
Fjädring bak: Dubbla 
dämpare, justerbar 
förspänning.
Bromsar fram: En-
kel 310 mm skiva, 
4-kolvsok.
Bromsar bak: En-
kel 250 mm skiva, 
2-kolvsok.
Däck fram: 130/90–16.
Däck bak: 180/65–16.

VIKT OCH MÅTT

Vikt: 315 kg (fulltan-
kad).
Sitthöjd: 662 mm.
Tankrymd: 15,1 liter.

BETYG:

7/10

OMDÖME:

En hoj att bli glad av. 
Propert snygg och 
stilren. Bra bygg-
kvalitet och modern 
teknik men priset 
drar iväg, i synner-
het om man dyker 
ner i tillbehörslådan. 
Något bökig att köra, 
men hey, det är ju en 
glidare.

KORTFAKTA

Indian benämner sin dovt mattlackerade modell för Dark Horse. Törs vi gissa att mer kulörta alternativ väntar inom några år? En annan gissning är att det kommer dubbla bromsskivor fram.

Lyktan är snyggt integrerad mellan 
framgafflarna på Bobber. Grundmo-
dellen har synliga gaffelben.

Det här gillar vi. Menyerna kan antingen skötas 
från styret, men man kan även peta direkt på 
displayen. Mycket info på fyra tum, men lättläst.

Reglagen är lånade från touringmodel-
lerna och känns gigantiskt överdimen-
sionerade på Chief. Såväl Scout som 
FTR 1200 har smäckrare doningar.

Tuffare än så här kan man knappast vara på en fabriksbyggd hoj. Sittställningen är fak-
tiskt angenäm, men fotpinnarna hade gärna fått vara ännu några tum längre fram för 
undertecknads 186 centimeter.

FOTO: JOACHIM CRUUS
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CENNETH SPARBY

FOTO: SAM HEDMAN

REPORTAGE

Vi tog bilen till Västerbottensfjällen 
för äventyrens skull. En minst sagt 
snötyngd färd mot Klimpfjäll och 
Kittelfjäll längs historiska vägar. 
Dessutom en smakrik resa med 
klart lokala förtecken.

Upplev fjällbyarna 
i Västerbotten
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Upplev fjällbyarna 
i Västerbotten

Även Kittelfjälls pister bjuder på nysnö i mängd.

Kittelfjälls värdshus ligger vid skidbergets fot.
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Svenska Tält i Dorotea AB
Timmervägen 5
917 32  Dorotea
0942-10815
info@svenskatalt.se
www.svenskatalt.se Måttanpassade Sidor & front till Er husbilsmarkis

VÄSTERBOTTENSFJÄLLEN HÄGRAR. Det intensiva 
snöfallet har tillfälligt lättat och vinden mojnat, där 
vi färdas längs Vildmarksvägen från Vilhelmina mot 
Saxnäs och Klimpfjäll.

De gamla fjällbyarna ligger i Kultsjödalen, 
längs en av Sveriges högst belägna färdsträckor. 
För vägen vidare leder över den närmare tusen 
meter höga Stekenjokkplatån mellan Lappland 
och Jämtland, mot Gäddede och Strömsund. Men 
under vintern är högfjällsdelen stängd, och öppnar 
normalt först i maj, då oftast med fem meter höga 
plogvallar.

FÖRST PASSERAR VI SAXNÄS vid Kultsjöns strand, 
med det väldiga Marsfjällsmassivet i fonden. Den 
en gång så folkkäre författaren Bernard Nordh var 

den som gjorde byn och Marsfjället riksbekant re-
dan i slutet av 1930-talet. 

I dag är Saxnäs en tummelplats för äventyrare 
som gillar pimpelfiske, snöskoterturer och skidåk-
ning, med vinteröppna boenden på Saxnäsgården 
och Marsfjäll Mountain Lodge.

Några mil längre västerut ligger Klimpfjäll, den 
gamla gruvarbetarbyn som i början av 1980-talet 
hade slalombacke, två affärer, bensinmack, skola, 
hotell och sporthall. Det var gruvan uppe på Ste-
kenjokkplatån som skapade förutsättningarna. Sla-
lombacken frodas och lever, tillsammans med både 
värdshus och hotell.

VI ÄR HÄR FÖR ATT pröva pisterna och köra snösko-
ter, men mörkret lägger sig tidigt så här i slutet av 

januari. Så denna sena eftermiddag inleder vi med 
vedeldad bastu för att sedan fortsätta med middag 
och övernattning hos Veronica Rossi, som driver 
mysiga Klimpfjällsgården.

Med endast sex rum och tre små stugor för ut-
hyrning har hon skapat en vilsam plats för den som 
söker gediget boende, mat med italiensk känsla och 
lappländska råvaror.

VERONICA TOG FÖR NÅGRA år sedan över pensiona-
tet efter föräldrarna Franco och Eija.

– Jag har ju alltid hälsat på om somrarna, och 
kände att det var läge att komma tillbaka för gott, 
nu när mamma och pappa ville dra sig tillbaka, be-
rättar Veronica där hon står i köket för att laga kväl-
lens middag. En meny med gravad ripcarpaccio, 

FOTO: MICHAEL ELDBORNMILSVIDA VYER. Kultsjödalen och Klimpfjäll lockar till skoterutflykter. I kommunen finns mer än 150 mil leder. 
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HANDLA NÄR DU KAN

www.kamafritid.se

LÄS & LADDA NER 
VÅRA KATALOGER 

HÄMTA VAR DU VILL
-Fraktfritt!

ALLTID ÖPPET PÅ

www.kamafritid.se Välj delbetalning eller faktura 
hos anslutna återförsäljare.@kamafritid

husbil sverige_180x125mm_2021.indd   1 2021-02-05   11:35

192x124 mm MHF 08 2020.indd   1 2021-03-17   14:00

FOTO: PETTER LÖFGRENSKIDPARADIS. Klimpfjäll har både fina backar och nära till offpist. 
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GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra 
produkter som  säker ställer energibesparing, smartare styrning 
och enkelhet i användandet.

GARO Laddbox med DC-övervakning överträffar allt när det gäller säker 
och enkel elbilsladdning vid villan. Den snygga designen kan placeras både 
inom- och utomhus och förutom i svart finns höljet nu att få i vitt, falurött eller 
grått. WiFi-uppkopplingen ger många smarta styrfunktioner och full kontroll 
över både laddning och förbrukning. Smart. Futuresmart.

Laddboxen i en klass för sig

garo.se

Nyhet!
Nu med fyra olika 
färger på höljet.

Jappes råbiff på älginnanlår med friterad jord-
ärtskocka och sotvaxskivling.

Helstekt röding med gnocchi – en klassiker på 
Klimpfjällsgården.

Förrätterna är konstverk i sig på Björk i Hem-
avan.

Rimmad malgomajröding med smak av chili, 
äpple och fänkål på Kittelfjäll värdshus.

MATKULTUR. Veronica Rossi bjuder på en sällsam mix av italienska och lappländska smaker. 

kantarellsoppa och smörstekt röding med gnocchi.
– Kantarellerna plockade jag i höstas, ripan är en 

40-årspresent från en jägare i byn och fisken kom-
mer från Kultsjön. Så snacka om lokalt, skrattar Ve-
ronica och dukar upp ett bord vid den värmande 
kaminen i matsalen.

NÄSTA MORGON SKINER SOLEN, med mängder av 
nysnö i terrängen. Som skidåkare har man det bra, 
för i Klimpfjäll är det garanterat köfritt vid de två 
liftarna. Från toppen av backarna bjuds vi på en 
maffig vy över Jämtlandsfjällen i söder och Mars-
fjällsmassivet i norr. Och 20 pister är inte fy skam!

– Det är vid Sydliften som vi bybor oftast tillbring-
ar vår tid när det kommer stora snöfall, säger Nils Ås-
lund som driver Stalo Adventure med bas i Saxnäs. 

Nils har i tio års tid erbjudit guidade utflykter i 
naturen – på skidor, till fots, från cykelsadeln och 

med våtdräkt, ansiktsmask samt snorkel för att kolla 
både röding och öring i de strömmande vattendra-
gen. Nils driver även skidskolan. 

– Klimpfjäll har rötterna i snowboard. Den stora 
brädvågen på 1990-talet bidrog till att vi kunde 
arrangera SM här. Dessutom har vi en aktiv alpin-
klubb, som arbetar ideellt med att förbättra skidåk-
ningen för både nybörjare och pistfantaster. 

I direkt anslutning till liftarna finns flera skidspår 
för både klassiskt och skejt. Ännu fler spår hittar 
man i Saxnäs.

OCH SÅ FINNS JU SKOTERÅKNINGEN. För Klimpfjäll 
är definitivt ett rätt val för dig som gillar att snabbt 
och smidigt komma ut på fjällvidderna. Den även-
tyrlige föraren finner dessutom fina friområden, 
som bland annat lockar till gränslös pudersurfning 
på myrarna.

FOTO: SAM HEDMAN



Alltid med Volvo Selekt

• Nybilsgaranti

• Volvo On Call /  
Volvo Cars app

• Volvo Assistans

• Kontrollerade och  
certifierade bilar

*Erbjudandet gäller när du köper en Volvo Selekt elbil eller laddhybrid t.o.m. 30 april 2022. Priset baseras på stöd från Grön Teknik. Med reservation för slutförsäljning.

Begagnad Volvo 
med nybilsgaranti

Volvo Selekt är noga utvalda begagnade Volvobilar som är  

kontrollerade och certifierade. Bilarna är max fem år gamla och 

du får 24 månaders nybilsgaranti. I priset ingår även 24 månader 

Volvo On Call/ Volvo Cars app samt Volvo Assistans.

Hitta din egen Volvo Selekt på  

selekt.volvocars.se 

Laddbox till kampanjpris
Nu kan du som köper en Volvo Selekt elbil eller 

laddhybrid beställa en Halo laddbox till kampanj-

pris – inklusive standardinstallation. Det ger dig 

en perfekt lösning för hemmaladdning. 
 
Kampanjpris 4 900 kr* (Ord pris 10 425 kr)

VolvoSelekt_laddbox_Motorföraren_inf_XXXX22_218x280_utf5mm.indd   1 2022-01-20   08:21
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FOTO: SAM HEDMAN

– Det bästa här uppe är tillgängligheten, säger 
Marcus Boije, hängiven skoteråkare som driver 
skidanläggning och hotell i byn.

Vi träffas efter lunch för en kortare tur med var-

sin skoter förbi skidområdet, mot Dorrenskalet och 
Tjåkkelestugorna.

Han berättar under turen om de pistade och väl 
underhållna lederna, som hör till Sveriges bästa. 

Kommunen erbjuder mer än 150 mil, där huvud-
stråket går från Vilhelmina ända hit upp. En sträcka 
på drygt tolv mil.

– Det är lätt att ge sig ut även för nybörjare, för 
vi har ju snälla fjäll i närområdet. Sedan finns det 
ju även längre turer med klar vildmarkskänsla, som 
rutten Klimpfjäll-Kittelfjäll-Saxnäs och tillbaka, 
berättar Marcus.

Han tipsar även om de guidade turerna som er-
bjuds, hel- eller halvdag. Ett perfekt sätt att i grupp 
uppleva naturen. Skotrarna hyr man på hotellet – 
med pulka om man så behöver.

Och visst är det skönt att sjunka ner i bubbel-
poolen på hotellet efter tretimmarsfärden i den 
bistra vinterkylan. Snart väntar middagen i mat-
salen med vida fönster ut mot sjön. Gravad öring, 
älgfärsbiffar och renfilé står på menyn.

NY DAG OCH FORTSATT FÄRD mot Kittelfjäll ge-
nom det snörika landskapet. För nu har det börjat 
snöa igen – i stora mängder. Så det är ett rent 
äventyr att köra vidare de tolv milen via Dikanäs 
och Sagavägen, som sträcker sig från höga kusten 
i Örnsköldsvik i Sverige till Helgelandskusten i 
Norge.

Strax före lunch är vi på plats i den lilla fjällbyn 
vid foten av Kittelfjället. Jasper Bergström, som 

VALFRIHET. Kittelfjäll har fyra liftar, nio pister och hela 25 offpistnedfarter.

UPPTÄCK HOBBYS 
NYHETER 2022

www.hobbycaravan.se

 Maxia

 Beachy

Excellent Edition 
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VÄLKOMMEN! Missa inte ett besök på Kittelfjälls toppstuga. En kopp varm choklad sitter fint mellan åken. FOTO: SAM HEDMAN



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NUMMER 1 202232

Namnlöst-7   1 2021-01-22   12.03Namnlöst-1   1 2017-10-10   08.50

driver Kittelfjäll Värdshus, väntar vid liften, redo att 
ta oss med på en tur i skidsystemet.

Den mer än 200 år gamla fjällbyn i Övre Voj-
mådalen har en rik skidtradition. Redan i mitten 
av 1950-talet etablerade Svenska Turistföreningen 
en turiststation vid Kittelfjällets fot i den byggnad 
som numera rymmer Hotell Kittelfjäll. 

NYSNÖN HAR FORMLIGEN FYLLT Kittelfjälls raviner 
och rännor med fluffigt puder. Så berget bjuder på 
utförsåkning av högsta klass, med en handfull pre-
parerade backar och gott om offpistlöpor.

– Att få ge sig ut på fjället för några rejäla pu-
deråk ger inspiration. Och visst är det häftigt att ha 
en arbetsplats där jag kan glida ända fram till kök-
sentrén, säger Jasper med ett leende när vi några 
timmar senare pustar ut i värdshusets kafédel med 
varsin kaffe. 

Sedan 2016 driver han den omskrivna fjällkro-
gen, tillsammans med hustrun Lotta. En stilren 
byggnad med högt i tak, inspirerad av dalgångens 
småjordbruk, med sina härbren och ladugårdar. 
Arkitekten Josefina Nordmark från Luleå har ritat, 
i samarbete med Jasper, Lotta och den lokala byg-
gentreprenören. 

– Att förverkliga vår dröm i ett hus som vi själva 

varit med och designat är helhäftigt, intygar Lotta 
och visar runt.

Senare på aftonen låter vi oss väl smaka av 
menyn, med råbiff och rimmad rökt röding som 
inledning.

VISST FÅR DET BLI DET EN SKOTERTUR i morgon 
också – om snöfallet upphör. Annars får vi satsa på 
pisterna – i väntan på bättre väder. Därefter är pla-
nen att köra vidare längs Blå Vägen mot Hemavan 
i norr, för än mer äventyr i pister och spår. Samt ett 
besök på Björk – en högt belägen fjällrestaurang 
som uppmärksammats världen över för sin stilrena 
design. CENNETH SPARBY

TAR GÄRNA EMOT. Lotta och Jasper Bergström, stolt 
krögarpar i Kittelfjäll. Vi låter bilen stå ett tag.
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BORÅS Stormgatan 7 033-24 90 40
KARLSTAD Blekegatan 4 054-15 15 90
KUNGSÄNGEN Mätarvägen 3B 08-410 790 90
LOMMA Järngatan 39 040-30 49 00
UDDEVALLA Kurödsvägen 22 0522-64 65 90
VALSKOG Arbogavägen 314 0221-76 00 55

McLouis
Nevis-serien
fr. 859 000:-

(värde 75 000:-)

18-20 mars på
Kistamässan!

Eura Mobil
Integra Line
fr. 1 185 000:-
PREMIUM+
(värde 112 000:-)

Välkommen till Husbil Stockholm 2022 på Kistamässan, 18-20/3! Besök husbilsthlm.se för mer info!

STICKER UT OCH UPP. Restaurang Björk i  Hemavan lockar med prisad arkitektur och gastronomi på högsta nivå. FOTO: SAM HEDMAN
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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

LOGI OCH AKTIVITETER  

• Klimpfjällsgården erbjuder en handfull 
rum, samt stugor. Restaurangen har en 
middagsmeny med italienska förtecken. 
www.klimpfjallsgarden.se 

• Hotell Klimpfjäll har dubbelrum och 
fyrbäddsstugor. Uthyrning av Lynx 
snöskotrar från 1 400 kr för en heldag, 
samt guidade turer. Restaurangmenyn 
överraskar med mycket vilt och fisk från 
trakten. 
www.klimpfjall.se 

• Kittelfjäll Värdshus är granne med skid-
lift och backar. Dubbel- och flerbäddsrum 
med självhushåll. Kocken Jasper Berg-
ström lagar vilda rätter med smak och 
finess.
www.kittelfjallvardshus.se

• Vill du hyra skoter i Kittelfjäll och Sax-
näs kolla:
www.kittelfjall.com 
www.marsfjall.se
www.saxnas.se

• Mer om Hemavan:
www.hemavantarnaby.com

LITE MER OM:

HÖJDARTRANSPORT. Ett stilfullt sätt att färdas till bergets topp och restaurang Björk i Hemavan.

Hotell Klimpfjäll hyr både ut skotrar och arrangerar guidade 
turer under vintersäsongen. 

FOTO: SAM HEDMAN

FOTO: MICHAEL ELDBORNFOTO: ANDRÉ JONSSON

Skoteråkare i full frihet på fjället. Den här manövern är dock 
inget för nybörjare.

Kontakta oss för mer information!

036-39 37 25 kaberental.se

HYR HUSBIL
Snabbt, enkelt och tryggt!

Annons Kabe Rental_Motorföraren.indd   1 2021-10-13   11:29:37



kabehusvagnarhusbilar
Hitta din återförsäljare på kabe.se

Nya platser – Alltid hemma
Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga. Med 
funktioner som höjer livskvalitén var du än befinner dig. Vi lägger mycket arbete på att 
ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid ligga i framkant. För att kunna 
erbjuda dig som KABE-ägare det allra bästa – en husvagn eller husbil som håller högsta 
standard och exklusiv känsla inifrån och ut. Modellår 2022 presenterar KABE flera spän-
nande nyheter – missa inte årets nya KABE husvagnar och husbilar. 

Välkommen hem till din KABE.  

Besök vår virtuella 
mässa på kabe.se

Kabe_218x280 mm_MHF 2-22 februari.indd   1 2022-01-26   09:18:25
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Utbudet av husbilar blir allt större och det 
i sin tur gör valet allt mer komplicerat. Ett 
klassiskt problem är att hitta en lösning för 
familjen. Adria Matrix har en intressant lös-
ning som fungerar bra för en familj på upp 
till fem personer utan att man behöver köra 
runt med en hög och bränsletörstig alkovbil. 
Vi har kört Adria Matrix 670 SL Plus, som nu 
byggs på det nya Fiat Ducato-chassit.

EN HUSBIL ÄR FÖR MÅNGA en investering att glädjas 
åt i många år och då handlar det om utrymme så 
länge barnen åker med och om mobilt boende med 
guldkant när man senare ska njuta av vuxenlivets 
tvåsamhet. Omvänt kanske ett yngre par planerar 
för en framtid med familj men vill njuta av att resa 
långt och bekvämt innan barnen förändrar tillvaron. 

Ur båda dessa perspektiv har Adria Matrix en 

riktigt smart planlösning där den halvintegrerade 
husbilen fungerar som en lite rymligare och lyxi-
gare husbil för två. Samtidigt kan den användas som 
en rymlig husbil för familjen genom att den centralt 
monterade dubbelsängen hissas ner.  Det är en be-
tydligt smidigare lösning än att bädda upp sittgrup-
pen inför varje natt. 

Alternativet med en alkov över framstolarna är å 
andra sidan sällan optimal sommartid då det lätt blir 
varmt däruppe om morgonen blir sen. Med Matrix-
lösningen får alla ett bättre klimat i husbilen.

ADRIA MATRIX FINNS I vanlig ordning med en rad 
olika planlösningar, motorer och vikter. Den mo-
dellen vi kört heter Adria Matrix 670 SL Plus. och 
Det betyder kort och gott en lite extrautrustad, 
halvintegrerad husbil med två långbäddar bak med 
möjlighet för en kortare sovplats emellan dem. En 

tänkbar sovplats för ett barn eller en tänkbar yta för 
ett par att mötas och mysa lite. 

Den sänkbara dubbelsängen är nyckeln till hela 
Matrix-serien och finns naturligtvis även här. Hus-
bilen är registrerad för fem åkande och sovplatserna 
anges till 4+1.

MITT I VAGNEN FINNS ett toalettutrymme och en 
duschkabin mitt emot varandra. En bra lösning med 
gott om utrymme i duschen och ett toalettutrymme 
där man slipper en massa vatten som stänkts när nå-
gon precis duschat. 

Dörren till toalettutrymmet kan stängas till den 
främre delen av husbilen så att inte ungarna kom-
mer och stör i onödan eller om man har låtit vänner 
övernatta i dubbelsängen och vill ha lite privatliv i 
båda riktningarna.

Framför toalettutrymmet finns köket med trelå-

Vardagslyx för två eller utrymmen för fem

FOTO: STEFAN NILSSON

BRA STOLAR. Luftigt och ljust runt sittgruppen med stora sidofönster och en 
taklucka som släpper in kvällshimlens ljus. Bra stolar med nackskydd för 
två passagerare.

VINKLAD ARBETSBÄNK. Framför toalettutrymmet finns köket med trelågig 
gasspis, köksfläkt, L-formad arbetsbänk och en rostfri diskho.

STEGE INGÅR. När 
dubbelsängen i mit-
ten hissas ner bju-
der den både utsikt 
framåt, egen belys-
ning och åtkomst till 
förvaringsutrymmet 
fram. Stege för att 
komma upp ingår.

OLIKA TOTALVIKTER. Adria Matrix 670 SL Plus är 7,5 meter lång och erbjuder plats för fyra 
vuxna och ett barn att sova. Den finns med totalvikter från 3,5 till 4,4 ton.
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ADRIA MATRIX 670 SL PLUS

Pris: Från strax under 
900 000, testbilen 
1 000 000 kr.
Motor: Diesel, 4-cyl, 2,2 
liter, Euro 6E.
Effekt: 160 hk/120 kW.
Växellåda: 
9-stegad auto-
matisk växel-
låda.
Prestanda: Toppfart 
160 km/h, 0–100 km/h: 
13 s. 
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
748,5/229,9/290,5/ 
/403,5 cm.
Tjänstevikt/max last/

släp: Ca: 3 150/1 525/ 
1 800–2 000 kg (be-
roende på chassi och 
motorval).
Färskvattentank: 115 + 
20 liter.
Spillvattentank: 85 liter.
Bäddar: 2 långbäddar 
i bakre delen och en 
nedfällbar dubbelsäng i 
mitten plus en kortare 
sovplats mellan de båda 
långbäddarna.
Antal passagerare utöver 

förare: 3 st.
Garantier: Nybil: 2 år. 
Täthetsgaranti 7 år. 
Deklarerad förbrukning 

blandad körning (WTLP):  
Från 7,3 l/100 km.
CO2-utsläpp: Från 195 g/
km (enligt deklaration).

KORTFAKTA

gig gasspis, köksfläkt, 142 literskyl, diskbänk och en 
rostfri diskho. Ett kök som fungerar bra även om 
man är fem till bords och vill vara den där seriöse 
kocken som inte bara erbjuder standardmiddag. 

Sittgruppen består av ett bord, en soffa för två 
och en stol vid kortsidan. Båda framstolarna är 
vändbara och det finns plats för fem runt bordet, 
men det vill till små tallrikar och små glas om alla 
ska äta samtidigt.

TITTAR VI PÅ FÖRVARING, är det gott om överskåp 
runt om hela bodelen och en väl tilltagen hylla 
över och framför framsätena. En hylla som även är 
bra placerad för de som sover i sängen som hissas 
ner. 

I det bakre sovutrymmet finns dessutom vägg-
monterade bokhyllor i fotänden. Under de bakre 
sängarna finns ett genomgående förvaringsutrymme 

med plats för massor av utrustning. Det enda som 
saknas är bra garderober.

Den provkörda bilen var extrautrustad med Alde 
vattenburen golvvärme och via radiatorer. Ett bra 
alternativ som håller för vintercamping även om 
halvintegrerade husbilar läcker värme i förarutrym-
met.

HUSBILEN ÄR BYGGD PÅ nya Fiat Ducato och det är 
ett lyft med markant lägre ljudnivå och ett löfte från 
fabriken om mer långlivade motorer. 

Nya förarstödssystem har tillkommit och förar-
miljön har blivit bättre både vad gäller instrument, 
reglage och förvaring. Minus dock för svagt helljus. 
Lite tråkigt då en husbil byggs för resor och vinter-
tid görs de i mörker.

Drivlinan i just den här bilen består av Fiats 
2,2-liters fyrcylindriga diesel på 160 hästkrafter, 

Vardagslyx för två eller utrymmen för fem
samt den niostegade automatlådan som definitivt 
gör ett bra jobb med mjuka växlingar. Motorn kla-
rar avgasnormen Euro 6E och erbjuds även med 
140 eller 180 hästkrafter. De 160 italienska hästarna 
räcker gott för att hålla normalt motorvägstempo. 

NÄR DET GÄLLER VIKTERNA erbjuder Adria totalvik-
ter på 3,5 till 4,4 ton samtidigt som tjänstevikten 
är från 3,1 ton och uppåt beroende på utrustning. 
Släpvagnsvikten är ordentliga 1,8 till 2 ton (bero-
ende på val av drivlina och chassi). Det betyder att 
den som väljer en mer välutrustad bil och är fler än 
två som ska åka långt med släp, har allt att vinna på 
att satsa på motorn med 180 hästkrafter.

Sammanfattningsvis är Adria Matrix 670 SL Plus 
en smart lösning som går att anpassa för olika rese-
behov med ett extra plus för det nya Fiat Ducato-
chassit. STEFAN NILSSON

FIFFIGT. Liten 
bokhylla vid 
fotänden i det 
bakre sovut-
rymmet.

PRIVATUTRYMME MED 
DÖRR. När toalettdör-
ren öppnas och istället 
stänger mot främre bo-
delen, skapas lite privat-
utrymme samtidigt som 
toaletten blir rymligare, 
integrerad med duschen 
som syns i spegeln.

BRA BACKSPEGLAR. Förarmiljön i nya Fiat Ducato erbjuder flera förarstöds-
system. De elmanövrerade, dubbla yttre backspeglarna är riktigt bra.

EXTRA BARNSÄNG. Två bakre långbäddar med ett förlängnings-
bart utrymme mellan som kan bli en extra barnsäng. Bra utsikt 
genom breda fönster på båda sidor.

VÄLPLACERAD KYL. Vid dörren 
finns förvaringsfack för al-
lehanda småprylar och ett 
fäste för tv:n. Bakom dörren 
finns kylskåpet på 142 liter 
välplacerat mitt emot spis och 
arbetsbänk.

EGET GARAGE. Genomgående 
lastutrymme under de bakre 
sängarna. Ett garage för cyklar 
och campingbord med mera.

Flexibel med 
nedsänkbar 
mittsäng 
Låg ljudnivå 
2 tons dragvikt    

Dåligt helljus 
Begränsat gar-
derobsutrymme 
om man är fler 
än två 
Långt överhäng 
bak krävar för-
siktighet 



NYHETERMOTORFÖRAREN NUMMER 1 202238

”Mitt MHF-
engagemang 
handlar 
bland annat 
om att jag 
har sett alko-
holens bak-
sidor när jag 
körde taxi.”

MHF Förbundsmöte 2022 
måndag den 13 juni
Tid och plats meddelas senare

Alla medlemmar är välkomna som åhörare.
Valda ombud får en särskild kallelse och  
behöver inte anmäla sig.

Bo är ny regionordförande för MHF Mitt
Bo Bergkvist är ny regionordförande 
för MHF Mitt. Genom sitt MHF-enga-
gemang hoppas han kunna vara med 
och påverka så att polisen i framtiden 
får göra rutinmässiga drogkontroller i 
trafiken och att det införs en lag som 
förbjuder eftersupning. 

BO BERGKVIST VALDES till ny regionordfö-
rande för MHF Mitt 2021. Han är också 
ordförande för MHF Mattmar. MHF-av-
delningen omfattar orterna Mattmar, Åre, 
Krokom, Hallen, Offerdal, delar av Öster-
sunds kommun samt delar av Härjedalen. 
Byn Mattmar ligger i Åre kommun. 
Hur kommer det sig att du är engagerad 

i MHF?  
– Min broder var medlem i MHF och 

tyckte att jag också skulle bli medlem. Jag 
gick med i MHF på Ta Paus i Mattmar en 
sommar, berättar Bo. 

– Mitt MHF-engagemang handlar bland 
annat om att jag har sett alkoholens baksi-
dor när jag körde taxi. Då upplevde jag vad 
alkoholen kan ställa till med. 

Bo är idag pensionär. Under sitt yrkesliv 
har han arbetat som chaufför för taxi och 
lastbil samt jobbat på bensinmack. 
Är det någon av MHF:s hjärtefrågor som 

du känner ett extra starkt engagemang 

för? 

– Jag tycker att det är viktigt att det in-
förs en lag som förbjuder eftersupning, så att 
rattfylleristerna inte kan skylla på det. 

Eftersupning innebär att en person som 
ertappas av polisen misstänkt för rattfylleri, 
hävdar att den druckit alkohol efter bilresan 
eller trafikolyckan. MHF vill se en lag som 
förbjuder eftersupning.

– En annan viktig fråga för oss i MHF är 
drogerna i trafiken. Jag hoppas att polisen 
snart utan misstanke får stoppa förare direkt 
vid vägkanten och göra rutinmässiga drog-
kontroller, säger Bo.

PANDEMIN HAR BEGRÄNSAT möjligheterna 
att genomföra de vanliga MHF-aktiviteter-
na, konstaterar han. 

– MHF Mattmar brukar köra Ta Paus 
tillsammans med MHF-avdelningarna Lit-
Häggenås och Hammerdal. Vi tre avdel-
ningar brukar hjälpa varandra när vi har 
olika MHF-aktiviteter, berättar Bo. 

När Bo inte ägnar sig åt sitt förenings-
engagemang tar han gärna en tur i skogen 
med sin schäfer Tiila. 

– Jag tycker om att vara ute och ströva i sko-
gen med Tiila och skingra tankarna en stund. 

Bo och Tiila brukar vara med och träna 
på utbildningar av civila räddningshundar. 
Civila fjällräddarhundar och förare rekryte-
ras av polisen. Civila fjällräddarhundar och 
förare kan kallas in för att söka efter för-
svunna människor och efter överlevare efter 
att en lavin har gått. 

BO OCH TIILA ÄR ALDRIG med i skarpt läge i en 
insats, utan deltar bara på övning. 

– Jag och Tiila brukar vara med på öv-
ningar för civila räddningshundar. Det är 
kul, säger han. 

– Tiila kan grunderna och när hon får på 
sig sina tjänstetecken, då vet hon vad hon 
ska göra. Det är att kul att se hur hundarna 
arbetar med nosen och löser sin uppgift och 
kan hitta en människa två meter ned i snön.

MARI HAGLUND

PÅ NY POST. Bo Bergkvist är ny regionordförande för MHF Mitt. Schäfern Tiila är hans ögonsten. 



Designad för högsta prestanda.

ALPINA. Möt den nya generationen.
Inspirerande design, högpresterande husvagnar med distinkt exteriör och panoramafönster. Känn dig som hemma i nya moderna utrymmen, eleganta 

inredningar med inspirerande nya kök, badrum, sovrum och förvaringslösningar. Finns i ett brett urval av planlösningar. Adria. Inspiration för dina 

äventyr.

   U P P T Ä C K  V A R F Ö R j

AERODYNAMISK SILUETT MED VINDAVVISARE;

EXTRA-STORT PANORAMAFÖNSTER PÅ DE FLESTA

PLANLÖSNINGARNA;

ELEGANT INLEDNING OCH LUFTIGA BOSTADSYTOR

NYA KÖK, BAD, SOVRUM;

INSPIRERANDE MULTIMEDIA OCH FÖRVARINGSLÖSNINGAR;

MACH SMART CONTROL MOBIL APP.

www.adria.se

*



BEGAGNATMOTORFÖRAREN NUMMER 1 202240

FYRA KONKURRENTER

Audi A6 är en körglad och bekväm famil-
jefraktare, men dyr att köpa och äga även 
som begagnad.

AUDIS STORA MODELL A6 har funnits i flera ge-
nerationer sedan mitten av 1990-talet. Den A6:a 
vi granskar här kom 2011. Två karossversioner 
finns, sedan och kombi, kallad Avant. A6 finns med 
framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift, det senare kallad 
Quattro. En facelift kom modellåret 2015.

Den vanligaste motorn är en tvåliters diesel på 
177, 190 eller 211 hästkrafter. Det finns även en 
starkare diesel på tre liter på 204, 245 eller 313 
hästkrafter. Tvåliters bensin på 180 hästkrafter 
finns också, liksom 2,5 liter på 204 samt 3,0 li-
ter på 300/310 hästkrafter. Bensinhybrid på 245 
hästkrafter finns också, men den är ovanlig. S6 och 
RS6 har fyraliters V8 på 420 respektive 560 häst-
krafter.

CHASSIT ÄR SPÄNSTIGT med högklassiga vägegen-
skaper och kvick styrning. A6 är körglad och smi-
dig på krokvägen och samtidigt stabil på motorvä-
gen. En undanmanöver med last klarar A6 i nästan 
80 km/tim, ett mycket bra resultat. Fyrhjulsdriv-
ningen Quattro driver normalt 40 procent fram 
och 60 procent bak. Kraften kan förflyttas till max-
imalt 70 procent på framhjulen eller 85 procent på 
bakhjulen. Quattrosystemet ger bilen bättre stabi-
litet och framkomlighet på snö och is.

Förarmiljön är tydlig, både vad det gäller in-
strument och reglageplacering. Framstolarna ger 
hög komfort på långturen. Ljudkomforten är också 
mycket bra, A6 är välisolerad från buller. Baksätet 
rymmer tre, men två sitter bäst. Benutrymmet är 
generöst för de åkande på ytterplatserna.

Bagageutrymmet hämmas av den sluttande 
bakrutan, med resultatet att lastkapaciteten bara 
är medelbra. Med baksätet i normalläge ryms 16 
läskbackar, med fällt baksäte 38.

I EURO NCAP:S KROCKTEST fick A6 fem stjärnor i 
betyg. Vissa exemplar kan vara utrustade med au-
tobroms.

A6 har fått toppresultat av besiktningsföretaget 
Dekra, men det finns ändå vissa punkter att se upp 
med. Krånglande elektronik av skiftande karaktär 
har drabbat en del A6. Det har bland annat gällt fel 

BMW 520D TOURING
Registreringsår                          2012

Kaross                   Kombi/5d

Motor                                  2,0 l/184 hk

Dekl. förbrukning              4,9 l/100 km

Nypris -12                 371 800 kr

Bilprovning   Bättre än medel (D) 

Rost         Bättre än medel 

Säkerhet    Bättre än medel (F) 

AutoIndex        Bättre än medel 

MERCEDES-BENZ E 200 CDI KOMBI
Registreringsår                            2012

Kaross                     Kombi/5d

Motor                                   2,1 l/136 hk

Dekl. förbrukning                5,3 l/100 km

Nypris -12                   380 900 kr

Bilprovning   Bättre än medel (D) 

Rost         Bättre än medel 

Säkerhet    Bättre än medel (F) 

AutoIndex        Bättre än medel 

på elfönsterhissar och centrallås. Reglaget för navi-
gation och multimedia, kallat MMI-systemet, har 
också uppvisat fel på vissa exemplar. Även krång-
lande klimatanläggning har förekommit.

DUBBELKOPPLINGSLÅDAN S-TRONIC har haft en 
del problem med ryck och slirande kraftöverfö-
ring. Det kan bli dyrt om lådan måste bytas eller 
renoveras. En felfri låda ska växla i det närmaste 
ryckfritt.

En del motorfel har också upptäckts. Tvåliters 
TFSImotorn kan ha problem med kolvarna vil-
ket gör att bilen slukar mycket motorolja. Sköra 
kamkedjor som kan gå av finns, på den här genera-
tionen främst treliters TFSI. På äldre A6 gäller det 
också TFSI-motorerna på 2,4 liter och 3,2 liter. 
Om kamkedjan går av innebär det ofta motorby-
te – som kan bli mycket dyrt om inte försäkring 
täcker kostnaden. 

Dieselmotorerna har också varit föremål för 

Smakar & kostar

Utrymmen, 
vägegenskaper, 
komfort, säkerhet

Köregenskaper, 
komfort, rost-
skydd, förbrukning

Höga begpriser, 
dyr att reparera

Anm. bromsar, 
stötdämpare, 
försäkring

++ ––

Vägegenskaper, 
komfort, 
förarplats, 
rostskydd

+ Höga begpriser, 
vissa kvalitets- 
problem 

–
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REPARATIONSKOSTNADER

Material och arbete. Prisuppgifter från 
verkstäder i Stockholmsregionen. Priserna 
kan variera mellan verkstäder.

Avgassystem exkl främre rör            9 745 kr

Katalysator                                       10 540 kr

Hjullager höger fram                        4 191 kr

Kamrem, 21 000 mil/8 år                 15 678 kr

Elektronikbox motor                       11 306 kr

Koppling                                         15 450 kr

Stötdämpare fram, 2 st                     6 796 kr

12 000-milaservice                             5 846 kr

SÄKERHETSUTRUSTNING

Standard samtliga versioner, från och med 
år. Tillval/extrautrustning kan förekomma.
Bältessträckare fram/bak               2011/2011

Trepunktsbälte alla platser                     2011

Krockkudde förare/passagerare            2011

Sidokrockkudde fram                              2011

Nackskydd alla platser                             2011

Nackskydd fr. whiplashskydd                 2011 
KROCKSÄKERHET 
Euro NCAP                                            2011

Folksam          –             –

SKODA SUPERB 2.0 TDI KOMBI
Registreringsår                        2012

Kaross                                   Kombi/5d

Motor                      2,0 l/170 hk

Dekl. förbrukning            5,9 l/100 km

Nypris -15                269 900 kr

Bilprovning   Bättre än medel (D) 

Rost         Bättre än medel 

Säkerhet    Bättre än medel (F) 

AutoIndex                       Medel 

VOLVO V70 D3
Registreringsår                          2012

Kaross                   Kombi/5d

Motor                2,0 l/163 hk

Dekl. förbrukning              5,2 l/100 km

Nypris -15                 305 000 kr

Bilprovning                       Medel

Rost                        Medel

Säkerhet    Bättre än medel (F)

AutoIndex        Bättre än medel

KÖPGUIDEN
Registreringsår:                          2012

Kaross:                             Kombi 5d

Motor:                              2,0 l/177 hk

Dekl. förbrukning:          5.0 l/100 km

Nypris -12:                         356 000 kr

Bilprovning:         Bättre än medel (D)

Rost                  Bättre än medel

Säkerhet             Bättre än medel (F)

AutoIndex                 Bättre än medel

D=Dekra, F=Folksam

TEKNISK DATA Audi A6            2,0 TFSI      3,0 TDI quattro 
Längd/bredd, cm                         493/187     493/187     

Tjänstevikt/maxlast, kg                 1 680/555  1 865/555 

Max släpvikt, kg                             1 600         1 800

Antal cylindrar/slagvolym cm3          4/1 984     6/2 967

Effekt hk                           132/180    150/204 

Toppfart, km/h                          224           230

0–100 km/h, s                            8,4            7,2

Förbrukning, liter/100 km                         6,6            5,8

CO2 g/km                         154            152

BILPROVNINGEN

A6 i den senaste generationen får toppre-
sultat i besiktningen enligt Dekra. Audi A6 
har minst antal fel i alla körsträcke-katego-
rier. Skadad vindruta efter stenskott är den 
vanligaste anmärkningen.

ROSTSKYDD

Påkostat rostskydd med aluminium i mo-
torhuv, framskärmar, dörrar och baklucka. 
Även hjulupphängningarna är av alumi-
nium, liksom en del andra chassidetaljer. 
Bakre ljuddämpare i rostfritt stål. Undertill 
är alla balkar behandlade. Huv, dörrar och 
baklucka har välgjorda limningar. Flera 
skarvar under bilen är dock otätade och 
behandling saknas innanför de plastsköl-
dar som täcker större delen av underredet. 
På sikt kan det bli en rostfälla. 

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 ÅR

Betyg:   

VW-koncernens återkallande gällande avgasfusk.
Som alla dyra bilar faller A6 mycket i värde un-

der de första åren, men även som begagnad kostar 
A6 mycket. Överlag är också ägandekostnaderna 
höga. 

Avant är mer eftertraktad än sedanen och pri-
serna är också lite högre. Framhjulsdrivna exemplar 
är inte lika efterfrågade som fyrhjulsdrivna och står 
därmed också lägre i pris.

 CHRISTIAN ELLMARK, VI BILÄGARE

Smakar & kostar 1. Instrument och reglage är 
tydliga, förarplatsen snyggt 
utformad.
2. Multimedia-reglaget har 
krånglat på vissa A6.
3. Framstolarna ger skön kom-
fort på långfärden.
4. Baksätet är rymligt på ytter-
platserna, mittplatsen är trång.
5. Bagageutrymmet rymmer 
545 liter eller 16 läskbackar.
problem.

11 2 3

4 5

FOTO: CHRISTIAN ELLMARK

LITE MER OM:

PRISVÄRD? 
Senaste ge-
nerationen 
av Audi A6, 
här i Avantut-
förande, är 
både bekväm 
och rolig att 
köra, men 
dyr även som 
begagnad.

Säkerhet, kom-
fort, väghållning, 
förarmiljö

Väghållning, 
utrymme,  
förarmiljö

Elektronikfel, lås/
dörrar, rostrisk 
skärmkanter bak

Buller, anm. 
bromsar, vissa 
kvalitetsproblem

++ ––

     HHHH

HHHHH
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Djupa suckar när hastighetsgrän-
sen plötsligt sänkts från 100 till 80 
km/h på vägen man kör varje dag. 
Just hastighetssänkningar kan upp-
röra bilförare, men vem bestämmer 
egentligen hur fort man får köra? Och 
kan man överklaga sådana beslut? 
Motorföraren har ställt frågor till dem 
som vet – och bestämmer.

FRÅGAN ÄR VAD SOM KAN ändra en has-
tighetsgräns – och vem som har rätt att 
överklaga det staten eller kommunen har 
bestämt.

– Enligt Trafikförordningen får kommu-
nen genom lokala trafikföreskrifter meddela 
annan hastighetsbegränsning än den bashas-
tighet Trafikverket tagit fram för kommu-
nala och enskilda vägar, säger Prem Huq, 
handläggare på Sveriges kommuner och 
regioner, SKR.
Går det att överklaga beslutet?

– Ja, av personer som är berörda och bor 
vid eller trafikerar en gata. Första instans är 
länsstyrelsen och sedan Transportstyrelsen, 
fortsätter Prem Huq.
Hur hanteras ett överklagande?

– Först tar man ställning till om personen 
har rätt att överklaga, och sedan om rätten 
i överklagan. Lokala trafikföreskrifter gäller 
tills de har upphävts.
Vad tycker du om hanteringen av såda-

na här ärenden?

– Det finns en transparens från det att 

Vem bestämmer hastigheten på vägarna?
beslutet tas – en allmän handling som kan 
överklagas. Beslutet och grunden för det of-
fentliggörs på kommunens webbsida, samt i 
svensk trafikföreskriftsamling som publice-
ras på Transportstyrelsens webbplats, avslutar 
Prem Huq.

 KOMMUNEN SÄTTER hastighetsgränser i tät-
bebyggt område, på de vägar man är väg-
hållare för – och Trafikverket för de statliga 
vägar man är väghållare för. 

Länsstyrelsen har mandat att sänka hastig-
hetsgränsen på både allmänna och enskilda 
vägar utanför tättbebyggt område. 

Sedan 2014 arbetar Trafikverket med att 
systematiskt anpassa hastigheterna på stat-
liga vägar till vägarnas utformning. Fram till 
2025 kommer ungefär 120 mil statlig väg få 
höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att 
skyltas om till en lägre hastighetsgräns. 

Genom att anpassa hastighetsgränserna 
till vägarnas utformning, med omskyltning 
samt om- och nybyggnad, under perioden 
2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. 
Sju liv till följd av omskyltning av befint-
liga vägsträckor från 90 km/h till 80, och 
nio liv till följd av om- och nybyggnad med 
mitträcken eller motorväg. 

Varje gång som en hastighetsgräns ska 

ändras görs en konsekvensutredning, oavsett 
höjning eller sänkning – från exempelvis 
100 eller 90 till 80. Där beskrivs potentiella 
effekter avseende tillgänglighet, trafiksäker-
het och miljö. Effekterna är baserade på ef-
fektsamband – vad en hastighetsförändring 
kan ge för effekter. 

– För varje enskild sträcka där hastighe-
ten ska ändras görs en samhällsekonomisk 
bedömning – minskade effekter såsom 
koldioxidutsläpp, samt antalet dödade och 
skadade som en hastighetssänkning kan ge, 
uppger Lina Wells på Trafikverket.

Ulrika Linderborg, trafikingenjör på Tra-
fikverket, säger att de hastigheter vi har är 
bashastigheter, 50 km/h inom tättbebyggt 
område och 70 km/h utanför. Grundbe-
stämmelsen för alla trafikanter är att for-
donshastigheten ska anpassas till vad trafik-
säkerheten kräver - väg, terräng, väderlek, 
sikt, fordonets skick och belastning, samt 
trafikförhållanden i övrigt. 

HASTIGHETEN FÅR ALDRIG vara högre än att 
föraren behåller kontrollen över fordonet 
och kan stanna det på den del av den fram-
förvarande vägen som han eller hon kan 
överblicka – och framför varje hinder som 
går att förutse.

Magnus Sjönnebring, 
Transportstyrelsen.

Ulrika Linderborg, 
Trafikverket. 

Prem Huq, Sveriges 
kommuner och re-
gioner. 

SKYMD SIKT. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren 
behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den 
del av den framförvarande vägen som han eller hon kan över-
blicka – och framför varje hinder som går att förutse.

FOTO: TRANSPORTSTYRELSEN
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Vem bestämmer hastigheten på vägarna?
– Det är det här vi ska bedöma för att be-

vilja en högre eller lägre hastighet. Finns det 
något som försvårar att föraren kan anpassa 
hastigheten, till exempel en korsning eller 
verksamhet utmed vägen – är den dold och 
man inte förstår att man bör sänka hastighe-
ten, kan vi pröva att sänka den, säger Ulrika 
Linderborg.

HENNES UPPFATTNING är att överklag-
ningsmyndigheten (länsstyrelsen och Tran-
portstyrelsen) går till den här paragrafen i 
Trafikförordningen när de handlägger ett 
överklagande.

– När kommunen tar avsteg från 50 
km/h tar man hänsyn till trafiksäkerhet, 
framkomlighet och miljö. Ibland kan man 
höja och ibland sänka, beroende på behovet 
av framkomlighet och hur många oskydda-
de trafikanter som använder vägen, förklarar 
Ulrika Linderborg. 

Anders Kullgren, trafikforskningschef 
på Folksam, tycker att bestämningen av 
hastighetsgränser är diffusa. De fastställs av 
regionerna efter att Trafikverket beslutat 
om grundhastigheten, men överklagandena 
hanteras sedan av Transportstyrelsen.

– Transportstyrelsen avgör, det vill säga 
inte den myndighet som har ansvar för tra-

fiksäkerheten. Oklart vad som avgör om 
ett beslut ändras eller inte. Olika beslut för 
olika vägar. Frågan är om det finns någon 
klar policy, menar Anders Kullgren.

TRAFIKVERKETS BESLUT GÄLLER tills reger-
ingen fattat beslut, vilket nästan alltid blir 
avslag. Exempel på bifall när hastighetsgrän-
sen ändrades från 80 till 90, var motivet att 
den regionala utvecklingen annars påverka-
des negativt.

Transportstyrelsen är en svensk statlig för-
valtningsmyndighet under Infrastrukturde-
partementet, vars huvuduppgift är att svara 
för regelgivning, tillståndsprövning och till-
syn inom transportområdet.

Magnus Sjönnebring på Transportsty-
relsen säger att i grunden finns det en bas-
hastighet som regleras i Trafikförordningen. 
Både kommunen, Trafikverket och länssty-
relsen har möjlighet att meddela föreskrifter 
om annan hastighet.  
Vad kan till exempel ändra ett beslut 

om hastighetsbegränsning när en pri-

vatperson överklagat till Transportsty-

relsen?

– Om det finns anledning att anta att en 
rimlig hastighetsanpassning inte kan ske på 
grund av att förhållandena är dolda eller 

svåra att bedöma, kan det vara anledning 
att genom lokala trafikföreskrifter begränsa 
den högsta tillåtna hastigheten, säger Mag-
nus Sjönnebring.

Beslut om lokala trafikföreskrifter med-
delat av länsstyrelsen kan överklagas till 
Transportstyrelsen. 

– Om en klagande överklagar till kom-
munen, fattar kommunen ett beslut. Om 
man inte är nöjd med det så överklagar 
man till länsstyrelsen. Är man inte nöjd med 
länsstyrelsens beslut kan man slutligen över-
klaga till Transportstyrelsen.
Vilka faktorer tittar ni på?

– Vi tittar på helhetsbilden i varje speci-
fikt ärende. Finns det dolda förhållanden el-
ler om situationen kan missbedömas, fakto-
rer som gör att vi kan bifalla en överklagan, 
uppger Magnus Sjönnebring.

I GRUNDEN SKA fordonsföraren, med hänsyn 
till rådande förhållanden, anpassa hastighe-
ten till vad trafiksäkerheten kräver. En sådan 
anpassning på grund av vägens utformning, 
utfarter, samt andra trafikanter på eller vid 
vägen, ska ske oberoende av vilken hastighet 
som är den högsta tillåtna på platsen. 
Hur vanligt är det att ni bifaller en 

överklagan?

– Det händer ibland men oftast blir det 
avslag. De senaste åren har vi haft färre ären-
den än vanligt gällande hastighetsgränser, 
vilket kan bero på att fler människor arbetar 
hemifrån. YLVA BERLIN

Lina Wells, 
Trafikverket. 

Anders Kullgren, 
Folksam.

OLYCKA. En anpassning på grund av vägens 
utformning, utfarter, samt andra trafikanter på 
eller vid vägen, ska ske oberoende av vilken 
hastighet som är den högsta tillåtna på platsen. 

FOTO: THORSTEN ALM, TRANSPORTSTYRELSEN
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LÖS KRYSSET OCH VINN!

De fem först dragna lösningarna belönas med två 
bingolotter vardera. Skicka hela krysslösningen till: 
Motorföraren, Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 22/3. 
Märk kuvertet ”Krysset 1/22”. Du kan även e-posta en 
bild på hela krysset på: motorforaren@mhf.se
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Plötsligt

stod älgen 

framför bilen ...

- Jag hann inte bromsa ...

Varje dag sker över 170 viltolyckor på svenska vägar!

Bli medlem för 150 kr/år
Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du

råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.

Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 7 500 kr/olyckstillfälle
för självrisk, reparation, bärgning och hyrbil.

Dessutom får du 500 kr/olyckstillfälle som extra kostnadsersättning.
Detta får du även om du inte har någon självrisk vid viltolycka.

Läs mer om oss på www.algen.se
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Motorföraren i backspegeln
Mars månad, 1999. Dagarna innan, i februari, lamslogs 
Stockholms busstrafik när 6 000 chaufförer togs ut i strejk. 
Den tionde mars var strejken över, chaufförerna gick sex 
procent löneökning, men framförallt rätt till fler pauser.

I USA skedde samtidigt den sista avrättningen i gaskam-
mare, medan Polen, Tjeckien samt Ungern gick med i NATO.

Under den här något röriga månaden, kom i alla fall Mo-
torföraren ut till sina medlemmar i vanlig ordning, och tid-
ningen hade nu funnits i 72 år. TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Omslaget pryds av en Toyota Yaris, på väg 
bort i skymningen. Precis en sådan prov-
körs också i tidningen, och kallas för kom-
pakt småbil. Yaris var en helt ny modell för 
året, och det skulle dröja drygt ytterligare 
tio år innan den fick hybridmotor. Ny-
komlingen beskrevs som oväntat rymlig 
och finessrik, men inte helt fläckfri. Till 
det senare hörde den digitala instrumen-
teringen, sidvindskänslighet och en något 
svag motor. De med gott minne, kommer 
säkert ihåg att just Yaris året efter blev vald 
till Årets bil.

På omslaget går även att läsa om Saab 
och Volvo, en premiär för trafiksäkerhets-
skolan, samt den nya opinionssidan. Den 
här utgåvan bjuder också på en helt ny lay-
out som beskrivs som luftigare än innan, 
samt att tidningen får ett kraftigare omslag. 
På kuppen blir tidningen också något min-
dre i formatet.

NUMMER 1 2022

I nya Motorföraren startades ett sam-
arbete med företaget Active Driving, 
den så kallade trafiksäkerhetsskolan. 
Premiären handlade om säkerheten 
kring airbag. Tidigare lärdes föraren 
greppet ”tio-i-två” på ratten. Nu när 
allt fler bilar utrustades med airbag, 
blev man tvungen att lära om sig. Det nya greppet som lärs ut var istäl-
let kvart-i tre. Anledningen var förstås att inga händer eller armar skulle 
vara i vägen om krockkudden löstes ut vid en eventuell olycka.

Vi kan passa på att fråga, hur greppar du ratten idag? På det gamla 
viset, eller nya?

Nytt millennium runt hörnet
Millennieskiftet var inte bara en oro över vilka hushållsmaskiner eller 
datorer som skulle sluta fungera. För den förväntansfulla skaran bilen-
tusiaster, presenterade Genève-salongen årets bilnyheter. Här kunde 
man drömma sig bort med lyxbilsmärken som Bentley och Ferrari, 
bilar som hade riktiga vakter kring montrarna.

Annars var det småbilar och minivans som stod på paletten. Vid den 
här tiden hade varje tillverkare med självaktning just sådana i sitt utbud 
inför 2000-talet. 

Något av 
en halvmesyr
Tidningen införde en opinionssida och 
först ut var MHF:s dåvarande vd Gö-
ran Ohlson. Redan 1999, kunde vi där 
läsa om ett än idag brännande ämne, 
nämligen drograttfylleriet.

Nollgränspropositionen, framförd av 
justitieminister Laila Freivalds, gick ut 
på en nollgräns för narkotika i trafi-
ken. Tyvärr kunde MHF notera flera 
svagheter i den, bland annat att polisen 
inte skulle få de resurser som krävdes 
för att komma tillrätta med problemet.

Samarbete för ökad trafiksäkerhetNytt sätt att sörja
Det blev nu allt vanligare att anhöriga 
och vänner skapade minnesplatser efter 
svåra trafikolyckor. Det kunde vara ljus 
och blommor, eller som utanför Göte-
borg, även en banderoll. Vi hade lärt oss 
nya sätt att sörja genom media, förklarade 
religionssociologen Anders Bäckman och 
det började genom Palmemordet. En möjlig förklaring var att människan hade ett 
grundläggande behov av platser där vi kunde uttrycka vår sorg.

Farhågor över sådana här minnesplatser vid vägkanten kom från Vägverket. De 
menade att olycksplatserna låg vid redan farliga vägavsnitt, vilket ökade risken för 
ytterligare tillbud.
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Rätt svar bil- 
& trafikfrågor
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KRYSSET NR 7
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1B Enligt Transportstyrelsen är elsparkcykeln 
en typ av cykel. Läs mer på Transportstyrel-
sens hemsida transportstyrelsen.se.

2A Det får bara färdas en person på en el-
sparkcykel. Om fler åker på den blir det 500 
kronor i böter.

3B Det har varit lite olika bud om var en el-
sparkcykel får köras, men enligt Transportsty-
relsen gäller samma regler för elsparkcyklar 
som för vanlig cyklar med eller utan eldrift.

4A Hjälmtvånget för förare som är yngre än 
15 år är samma på en elsparkcykel som på en 
vanlig cykel. Krav på bromsar och ringklocka, 
samt ljus fram och bak i mörker är samma för 
elsparkcykel som för cykel.

5C I Danmark är det förbjudet att köra el-
sparkscykel utan hjälm från årsskiftet. Den 
som gör det riskerar böter på 700–1 000 
danska kronor, drygt 1 000-knappt 1 500 
svenska kronor.

c Grattis säger vi till 

tio nya kryssetvin-

nare! Två bingolotter 

vardera är vinsten. 

Lycka till! 

Maivor Jacobsson,

Trollhättan 

BengtOlof Bokström,

Gävle

Linnéa Hugosson,

Skillingaryd

Sussi Nilsson,

Fristad 

Bo Sandberg,

Uppsala

Thommy Johansson,

Eksjö

Yvonne Tholen,

Tjällmo

Hans-Ola Backelin,

Norrala

Lars-Åke Bengtsson,

Lund

Lena Andersson,

Sala

I snart 25 år har nollvisionen styrt svenskt trafik-
säkerhetsarbete. Ändå har drygt 9 000 personer 
omkommit i trafiken sedan den infördes. En stor 
skuld för detta har de som bryter mot trafikreg-

ler genom olovliga körningar, vårdslöshet i trafik 
och inte minst rattfylleri och drograttfylleri.

Varje dag ska cirka 14 000 personer köra rattfulla, 
enligt NTF. För en stor del av dessa personer är det 
varken första eller andra gången de kör påverkade 
av droger eller alkohol. Rattfylla, men även olov-
liga körningar och vårdslöshet i trafik är vanebrott. 
De begås ofta tillsammans och de begås ofta, ibland 
varje dag.

Det är ibland samma personer som agerar som 
bilmålvakter som kör rattfulla och de struntar i om 
körkortet ryker. Nästa dag sätter de sig i bilen ändå. 
När de gör det riskerar de livet på sina medtrafikan-
ter och på cyklister och fotgängare.

Ett av skälen till att detta kan fortgå är för att 
straffen för rattfylleri är mycket låga i Sve-
rige. Genomsnittstraffet för rattfylleri, grovt 
rattfylleri, olovlig körning och rattfyl-

leri under påverkan av narkotika är endast 
en (1) månads fängelse. Det är orimligt, 
inte minst eftersom många av dessa 
brott begås tillsammans och av samma 
gärningsmän. Det gäller bara de brott 
där fängelse ens kommer på tal. Vanli-
gast är fortfarande att fängelse inte döms 
ut, utan att böter, villkorliga domar och 
skyddstillsyn döms ut. 

Det speglar dels inte brottets 
allvar, dels är straffen för korta 
för att de dömda ska kunna få 
behandling mot sina alkohol- 
och drogproblem.

Kristdemokraterna anser 
inte att man ska komma un-
dan med böter för upprepad 
rattfylla. Men det gör man 
idag, trots att det legat en 
utredning på regeringens 

bord i snart två år. Hade förslagen genomförts hade 
straffen skärpts redan 1 januari 2021. Men reger-
ingen har inte velat göra något åt problemen. Inte 
förrän Kristdemokraterna i december la ett skarpt 
förslag i riksdagen om kraftigt skärpta straff.

Vi föreslog att straffen för rattfylleri och grov 
olovlig körning ska höjas till ett års fängelse 
och till tre års fängelse för grovt rattfylleri. 
Dessutom föreslås att nytt brott införs, grov 

trafikbrottslighet, med straff på mellan sex månaders 
fängelse och fem års fängelse. Det ska träffa den som 
genom upprepade förseelser visar sig särskilt hän-
synslös i trafiken och om gärningarna varit ägnade 
att utgöra en allvarlig fara för trafiksäkerheten. 

Det är positivt att reger-
ingen nu äntligen tvingats 
lägga fram konkreta förslag, 
men beklämmande att ge-
nomförandet skjuts fram på 
grund av den långsamma 
hanter ingen. Men reger-

ingen har struntat i att 
gå vidare med det 
nya brottet grov 
trafikbrottslighet, 
trots att det är den åtgärd som skulle få 
störst effekt. Det är beklämmande. Krist-
demokraterna vill att brottet ska införas 

så att vanemässiga trafikbrottslingar ham-
nar i fängelse.

Gatorna ska vara säkra för 
alla. Då kan inte vanemäs-
siga brottslingar vara fria 
att begå samma brott om 
och om igen. Kristdemo-
kraterna verkar för trafik-
säkerheten i hela landet.

ANDREAS  CARLSSON (KD), 

rättspolitisk talesperson

Säkra gator för alla

FRILÄGE 
– en krönika 
om trafiksäkerhet

”Hade för-
slagen ge-
nomförts 
hade straffen 
skärpts re-
dan 1 januari 
2021.”
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