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Dicran vill få MHF 
att höras i media 
Dicran Sarafian är ny generalsekre-

terare för MHF och han vill satsa på 
att utveckla kommunikationen. MHF:s 
hjärtefrågor ska höras mer i debatten.   
 Sidan 16

Jens fick stopp på 
vinglande bilist 

Jens Martinsson i Varberg är Årets 
Trafikhjälte 2022. Tack vare hans rådiga 

ingripande stoppades en vinglande bi-
lists livsfarliga framfart i trafiken.    
 Sidan 20

Bilorienteraren 
som överlevde
Redan som 14-åring tävlade Folke 

Ringberg  i bilorientering, då som kart-
läsare. Han är en av få som fortfarande 
utövar sporten. Nyligen kom han tvåa i 
en dansk tävling.  Sidan 36

Roslagen – som 
gjord för ö-luffare
Med hjälp av en klassisk skär-
gårdsbåt blir öarna längs Roslags-

kusten tillgängliga för hugade båt-
luffare. Kända platser som Arholma 
och Lidö passerar revy. Sidan 24
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Elbil med hög 
snyggfaktor
Under beteckningen ID. och 
valfri siffra förser Volkswagen 
världen med elbilar. Senast i 
raden är en förförisk coupé 
kallad ID.5 GTX.  
 FOTO: STEFAN NILSSON
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Vår röst hörs
Den värderingsdrivna organisationen behövs. 

Sverige har många fina organisationer som 
gör stor nytta på många områden. Civilsam-
hället skapar opinion och påverkar till beslut 

och förändring både hos våra politiker, affärsvärlden 
och privatpersoner. 

Vi driver våra specifika frågor med en tydlig agenda. 
Vi vill skapa förändring och göra vår röst hörd. Runt 
om i vårt land genomförs många ideella insatser av fri-
villiga som kämpar för vår sak. Insatser som behövs för 
att fortsätta skapa skillnad.

JAG KOMMER FRÅN hjälporganisationernas värld där 
vårt fokus har varit att hjälpa de mest utsatta männis-
korna med mat, vård, skola och nödhjälp i konflikt-
situationer. Åren hos Unicef och Läkarmissionen har 
präglat min syn på livet och min omvärld. 

Jag har träffat mamman i Sierra Leone som kämpar 
för att sitt undernärda barn ska överleva och sett henne 
få hjälp med påsar av jordnötskräm att mata med. Den 
unga flickan i DR Kongo som blivit utsatt för våld 
av rebellsoldater som fått vård och samtalsstöd. Den 
stolta pappan i Uganda som äntligen har fått en brunn 
för färskt vatten. Insatser som har förändrat människors 
livssituation. 

Jag har arbetat med att samla in donationer från pri-
vatpersoner och företag och skapa marknadskommuni-
kation som gör skillnad. Det är viktigt och vi behöver 

ge av vårt överflöd till de som behöver vår hjälp. Vi har 
rest till de nödställda över stora delar av jorden för att 
rädda liv och bygga upp.

NU HAR JAG FÅTT FÖRTROENDET att axla ansvaret som 
ny generalsekreterare för MHF och ser fram mot att få 
ta mig an ytterligare en värderingsdriven organisation. 
Jag tar med mig tron på den värderingsdrivna organi-
sationen. Att just vi på MHF behövs för att skapa för-
ändring och jag gläds över möjligheten att verka och 
göra insatser i Sverige. 

Vad ni har gjort tidigare har betytt mycket och har 
påverkat dem som kommer efter. Jag vill skapa för-
ändring och påverka till det bättre. Jag ser också fram 
emot att lära känna alla er som är engagerade för våra 
frågor och hoppas att mina erfarenheter kring kom-
munikation kan bidra till att vi utvecklar MHF vidare 
in i framtiden. 

NU GER SIG MÅNGA UT PÅ VÄGARNA för semesterresor 
och då är det viktigt att påminna sig själv och andra 
om att ta hand om varandra lite extra i trafiken. Jag 
reser med mina barn och vi tar ofta paus då det är 
mycket spring i benen. Men det ger mig samtidigt en 
nödvändig rast som ensam förare. Vi reser från Stock-
holm till släkten på västkusten och vi låter resan ta sin 
tid och har inte bråttom. Då blir resan säkrare och upp-
levelserna vid stoppen roligare.

”Vad ni har 
gjort tidigare 
har betytt 
mycket och 
har påver-
kat dem som 
kommer 
efter. Jag vill 
skapa för-
ändring och 
påverka till 
det bättre.”



Missa inte chansen
att prova på vanlife

Uthyrning av campers erbjuds i Stockholm och Göteborg i mån av tillgång. 
Europcar är ansvarig uthyrare och fullständiga hyresvillkor finns på bokningssidan.

Nybörjare, expert eller något där mitt emellan? Vi är fler än
någonsin som längtar efter årets campingsäsong. Därför har du
äntligen möjlighet att hyra sommarens bästa och mest flexibla
semesterboende med Volkswagen Transportbilar och Europcar.

Hyr en California Ocean eller Grand California och njut
av en prova-på-semester utöver det vanliga.

Läs mer på volkswagen-transportbilar.se

EUROPCAR
NEW BRAND BLOCK
Flat green
File19J2452E 
Date: 22/01/2019
AC/DC validation :  
Client validation : R255 G220 B0

R9 G144 B0



DIALOGMOTORFÖRAREN NUMMER 4 20226

HÄROMVECKAN HAMNADE JAG bakom en 
trafikolycka. Själva smällen var ett par hund-
ra meter framför mig. P4 Radio Stockholm 
varnade för totalstopp på motorvägen, pre-
cis efter det att jag hade hunnit smita av på 
en avfart.

Två lastbilar hade kolliderat, den ena 
hade stått stilla i vägrenen och blivit träffad 
bakifrån. Och när lastbilar krockar, då är det 
rejäla krafter inblandade.

Köerna blev snabbt långa, men snart be-
grep de flesta att gå åt sidan på den tvåfiliga 
motorvägen för att skapa en räddningsgata.

Räddningstjänsten anlände och tiden 
gick. Efter styvt en timme, började bilar 
vända och köra i motsatt riktning i gatan. 
En bilist vevade ner rutan och berättade för 
mig att det var helt okej. Snart skulle nämli-
gen en polisbil anordna en konvoj i samma 
riktning …

Ja, det senare hände förstås aldrig. Och 
där vid vägkanten undrade jag hur en sådan 
förklaring till beteendet kommit till. Köra 
mot färdriktningen i en räddningsgata på 
motorvägen?

ÄR DET SÅ DEN KOLLEKTIVA bilismen fung-
erar? Att nu har jag väntat tillräckligt länge, 
så jag vänder och kör åt andra hållet?

Ja, i så fall är jag ingen del av det kol-
lektivet.

Efter 1,5 timme släpptes vi som stannat 
kvar förbi olycksplatsen. Visst, jag kom hem 
senare än planerat, men med tanke på hur 
lastbilarna såg ut, är frågan om någon av de 
chaufförerna någonsin kom hem.

SLUTLIGEN VÄNDER JAG MIG till alla er som 
läser Motorföraren för första gången. Vem 
av er skulle hålla med om att det är okej att 
sätta sig berusad bakom ratten, eller att ha 
droger i kroppen? Är det en bilist ni skulle 
vilja möta i trafiken på väg med barnen till 
skolan, eller till jobbet?

Jag tror inte det.
Den här tidningen är en del av en orga-

nisation som arbetar för ökad trafiksäkerhet. 
Men för att göra skillnad, behövs ännu fler 
medlemmar. Är just du en av dem?

Tankar kring en olycka

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Vem av er 
skulle hålla 
med om att 
det är okej 
att sätta 
sig berusad 
bakom rat-
ten, eller att 
ha droger i 
kroppen?”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Hastighetsbegränsningar måste vara re-
levanta (kännas riktiga) för att de ska ef-
terlevas. Vid vägarbeten har jag vid många 
tillfällen träffat på begränsningar som inte 
känts motiverade.

Efter arbetets slut på kvällen står skyl-
tarna kvar. Eller så har en onödigt lång 
sträcka begränsats. Eller så är arbetet avslu-
tat helt och hållet.

Med radiostyrda hastighetstavlor skulle 
man istället snabbt och enkelt lätt kunna 
ändra dessa begränsningar.

Ett annat (kanske billigare) sätt att få 

begränsningen att kännas motiverad är att 
sätta ut en tilläggstavla som talar om varför 
begränsningen är nödvändig.

Som tidigare insändare påpekat är has-
tighetsbegränsningar ett trubbigt verktyg 
för att höja trafiksäkerheten, vilket jag helt 
instämmer med. Istället måste attityder 
förändras. Bland förare som inte bryr sig 
om ifall det står 70, 80 eller 100 km/h på 
skyltarna, spelar det nämligen ingen roll 
vad det står på skyltarna.

URBAN  EKLÖV, 

Vargön

Som synes är det massor av hål i asfalten 
på uppställningsplanen på 73:ans rastplats i 
Skånska Fagerhult. Nu har Svedavia anlitat 
en entreprenör för att gräva upp hålen och 
göra iordning dem för asfaltering.

Men entreprenören har erbjudit sig att 
riva upp hela planen för att istället lägga 
helt ny asfalt – men det fick de inte.

Nu undrar jag hur länge de här lagning-
arna kommer att hålla, för det kommer 
troligtvis spricka och det blir nya hål vid 
sidan av lagningarna.

Och jag tycker nog att OKQ8 borde ha 
de ekonomiska resurserna för att planera 
parkeringen och asfaltera om den så att 
den håller längre än för stunden.

Med tanke på det här lagningarna blir 
det snart ett månlandskap igen och man 
får köra slalom mellan hålen. Jag undrar 
– Går det i så fall att skicka räkningen till 
OKQ8, om ett potthål fördärvar bilen?

MAGNUS  ABRAHAMSSON, 

Örkelljunga

Bättre med elektroniska hastig-
hetsskyltar vid vägarbeten

Hög tid att laga potthålen

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

BANAR VÄG. Debattören varnar för att slarva med lagningarna av våra bilvägar.
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1. Cederholmaren anses vara den första 
svensktillverkade personbilen. Åren 
1892–1894 byggdes två exemplar av den 
ångdrivna bilen. Den första kraschade, 
den andra finns idag på ett museum, men 
var byggdes den?
A. Surahammar
B. Åtvidaberg
C. Ystad

2. Från hösten 1989 till juni 1991 tillverka-
de Saab bilar i en fabrik utanför hemorten 
Trollhättan. Var då?
A. Uddevalla
B. Malmö
C. Arlöv

3. Åren 1994–2000 byggde företaget Jösse 
Car 47 exemplar av sin modell Indigo 
3000. Var då?
A. Göteborg
B. Arvika
C. Malung

4. 1998–2013 hade Volvo en fyrsitsig ca-
briolet med modellbeteckningen C70. Var 
tillverkades den?
A. Uddevalla
B. Skövde
C. Olofström

5. Vid senaste årsskiftet fanns 4 993 688 
registrerade personbilar i trafik i Sverige, 
men när passerades 1 miljon?
A. 1959
B. 1968
C. 1972

 (Rätt svar på sidan 47.)

Bil- och trafikfrågor

FOTO: YSTADS MILITÄRHISTORISKA MUSEUM 
FOTO: ADOBE STOCK

PARTIERNA UTFRÅGAS 

I RADIO AV MHF

MHF Gävle kommer 
under sommaren att 
fråga ut represen-
tanter i olika partier. 
De kommer få tre 
trafikrelaterade frågor 
var, som var och en 
ska besvaras på max 
två minuter. Intervju-
erna går att lyssna på 
under det en timme 
långa Musikkrys-
set, och frekvensen 
att ratta in är Radio 
Gävle på 102,7 MHz. 
Det går även bra att 
lyssna på sändning-
arna via webben på 
mhfgavle.se

70-ÅRIGT FYND VID 

HUSRENOVERING

Johan och Elenor 
Vasell gjorde ett 
fynd när vinden re-
noverades på deras 
hus. Där hittade de 
tidningen Motorfö-
raren från åren 1949 
till 1956.

– Vi tyckte det var 
väldigt kul att läsa 
några av dem, och 
undrar nu om MHF 
vill ha tillbaka dem 
som gåva, istället för 
att lägga ut tidningar-
na på Tradera, hälsar 
Johan och Elenor.

Redaktionen ser 
nu till att tidningarna 
”kommer hem igen”.

Skärpta straff för rattfylleri föreslås
Regeringen går nu fram med 
ett förslag där påföljderna för 
rattfylleri och olovlig körning 
skärps. Det ska ge fler verk-
tyg för att stoppa personer 
som gång på gång återfaller i 
rattfylleri och andra allvarliga 
trafikbrott. MHF är positivt till 
förslagen.

I lagrådsremissen föreslås 
att maximistraffen för grov olov-
lig 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.

Andra förslag:
• Maximistraffet för grovt 

rattfylleri höjs från fängelse i 
två år till fängelse i tre år. 

• Den som återfaller i rattfyl-
leribrott som normalpraxis ska 
dömas för grovt rattfylleri.

Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2023. Sveriges bästa husbilstidning hittar du på nätet! 

Läs den idag! Det kostar ingenting!

+355 Tester Köpguider Teknik Nyheter

Köp & Sälj Mässreportage Gör det själv Fabriksreportage

www.alltomhusbilen.se

Åke Henriksson,

Malmö 

Kerstin Ekman,

Borås

Urban Swahn,

Lund

Eva Fransson,

Mariefred 

Tore Mild,

Smålandsstenar

Bristfällig säkerhet 
i mopedbilar
De alltmer populära mopedbilarna innebär också 
att antalet olyckor med dem ökar. Det visar färsk 
statistik från försäkringsbolaget IF. Statistik från 
2021 ger vid handen att var fjärde mopedbil 
försäkrad hos bolaget anmäldes skadad under 
året. Vanligast är vagnskador efter krock eller 
avåkning, men även allvarligare olyckor inträffar. 
En orsak är den bristfälliga krocksäkerheten, 
enklare bälten och oftast inga krockkuddar. 

– Det är viktigt att föräldrar tar ansvar för sina 
barn och talar om trafiksäkerhet med dem, sä-
ger Johan Granholm, motorexpert på IF.

Stölder av 
elcyklar ökar
Över 20 procent av Sveriges alla cykelstölder 
är elcyklar och värst utsatt är Hallands län. Det 
visar statistik från IF. 

– Elcyklar är dyra och har ett högt andra-
handsvärde. Därför är de eftertraktade på den 
svarta andrahandsmarknaden, berättar Ann Has-
sel Tano, utredningschef på IF.

Tips på att undvika en stöld är att alltid ta 
med sig batteriet till cykeln, samt göra elcykeln 
lätt identifierbar. Då blir den inte lika attraktiv för 
andrahandsmarknaden. Ett riktigt bra cykellås är 
också ett tips för att försvåra för tjuven.

Rättelse
I förra utgåvans 
Färjeguide sakna-
des en destina-
tion. Den gäller 
nya linjen mellan 
Nynäshamn och 
Rostock. Fartyget 
avgår tre gånger 
per vecka, och 
vissa turer går via 
Visby, Gotland. 
Mer information 
finns på www.
hansadestina-
tions.com och 
bokningar kan 
även göras på 
telefon 0771– 
70 25 50.

Riskerna med alkoholpåverkad cykling undersöks i ny studie
Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut, VTI, genomför en 
studie där man undersöker sam-
bandet mellan alkoholintag och 
cykling. Genom att låta en test-
grupp dricka alkohol och sedan 
genomföra ett antal tester, så-
som att cykla en markerad bana 
och göra olika kognitionstester, 

är syftet att få mer kunskap för 
att kunna förebygga olyckor. 

Cykeln är utrustad med flera 
sensorer som bland annat mäter 
hastighet och lutning. Hälften 
av deltagarna fick en drink med 
alkohol och den andra hälften en 
alkoholfri drink. Det rapporterar 
SVT Nyheter Dalarna.

Cirka 15 procent av de cyklis-
ter som omkommer i trafiken är 
alkoholpåverkade.

Det visar en VTI-undersökning 
från 2018. Studien har analyse-
rat resultat från Trafikverkets 
djupstudier av 236 cyklister 
som omkommit under åren 
2006–2015. 

Från juli 2022 ska alla nya bilar, 
lastbilar och bussar i EU vara 
utrustade med vissa säkerhets-
system. I de nya EU-direktiven 
ställs krav på obligatoriska 
säkerhetssystem som hastighetsvar-
nare, trötthetsvarnare, distraktionsvar-
nare, backvarnare, svart låda som ger 

information om vad som hänt vid 
olyckor exempelvis, avancerade 
nödbromssystem samt nödsys-
tem för kvarstannande i körfält. 
Det ska också finnas teknik 

som gör det möjligt att efterinstallera 
alkolås eller liknande nykterhetsstöd-
jande system. 

EU inför nya säkerhetssystem i bilar

c Grattis säger vi till fem nya krysset-

vinnare! Två bingolotter vardera är 

vinsten. Lycka till!

(Rätt svar på sidan 47.)

VINNARE 
KRYSSET NR 3
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Flera aktörer ska kroka arm i trafiksäkerhetsarbetet
Trafikverket har i samarbete med 
MHF och 31 andra aktörer tagit fram 
en ny aktionsplan som ska stärka 
Sveriges trafiksäkerhetsarbete inför 
framtiden. Den nya planen har tre 
nya fokusområden – säker gångtrafik, 
suicidprevention och ledarskap för 
säker vägtrafik. 

TRAFIKVERKET ANSVARAR FÖR att samordna 
det svenska trafiksäkerhetsarbetet. I den för-
sta aktionsplanen för säker vägtrafik sam-
verkade Trafikverket med 13 andra aktörer. 
I aktionsplanen för perioden 2019–2022 
fanns 111 åtgärder. Nu har en ny aktions-
plan tagits fram för perioden 2022–2025. I 
den nya aktionsplanen ingår 33 aktörer som 
arbetar med 250 åtgärder. 

Den nya aktionsplanen har sex fokus-
områden – rätt hastighet, nykter trafik och 
säker cykling finns med sedan tidigare. Det 
finns tre nya områden: säker gångtrafik med 
fokus på fallolyckor, suicidprevention i väg-
trafiken samt ledarskap för säker vägtrafik. 

Bland de 33 aktörerna finns myndigheter, 
organisationer, kommuner samt företag. 
Hur har ni arbetat för att få med fler 

viktiga aktörer i den nya aktionsplanen? 

– Aktionsplanen ska synliggöra olika typer 
av åtgärder som kan bidra till ökad trafiksä-
kerhet. Därför har vi jobbat med att få olika 
typer av aktörer att delta, förklarar Therese 
Malmström, som är Trafikverkets samordnare. 

– Fokus har legat på att visa på bredd, 
snarare än att få med så många aktörer som 
möjligt. 

AKTIONSPLANEN SKA SES om ett skyltföns-
ter som visar exempel på åtgärder och bred-
den av engagemang inom trafiksäkerhetsar-
betet, framhåller hon. 

– De åtgärder som beskrivs kommer inte 
att räcka för att vi ska nå nästa etappmål i 
Nollvisionen för 2030, men kommer att ge 
ett viktigt bidrag, säger Therese Malmström.

– Vår förhoppning är att fler aktörer tar 
del av de åtgärder som beskrivs i planen och 
hämtar idéer och inspiration kring åtgärder 
som man själv kan vidta för att bidra till att 
färre omkommer och skadas allvarligt i tra-
fiken. Alla kan bidra på något sätt i arbetet.
Hur viktigt tror ni att samverkan mellan 

de olika aktörerna i aktionsplanen är för 

att lyckas med det svenska trafiksäker-

hetsarbetet? 

– Vi tror att det är jätteviktigt. Aktions-
planen är inte bara en rapport som publice-
ras med jämna mellanrum, utan bidrar även 
med ett fortlöpande samarbete och dialog 
med aktörerna som deltar, säger hon. 
Hur följer Trafikverket upp aktionsplanen? 

–  Alla åtgärder i aktionsplanen följs upp 
årligen och sammanställs av Trafikverket i en 
rapport, säger Therese Malmström. 

– Uppföljningen bygger på varje aktörs 
statusrapportering om sina egna åtgärder. 
Det innebär att Trafikverket löpande har en 
dialog med varje aktör. 

TRAFIKVERKET KOMMER OCKSÅ att bjuda in 
till kunskapshöjande webbinarier inom de 
sex prioriterade insatsområdena som ingår i 
den nya aktionsplanen. 

– Ökad kunskap inom områdena och 
kännedom om vad andra gör tror vi kom-
mer ge ringar på vattnet och inspirera andra 
att ta med det man kan till sin egen verk-
samhet, säger Therese Malmström. 

– Vi hoppas också att den ökade kunska-
pen om vad andra gör, bidrar till att aktörer 

krokar arm med varandra i gemensamma 
insatser.
Norge har under många år arbetat på ett 

liknande sätt med en aktionsplan för det 

norska trafiksäkerhetsarbetet. Kan det 

vara lite unikt för Norden att jobba på 

det här sättet med trafiksäkerhetsarbete? 

– Att samverka mellan olika typer av 
aktörer – såväl myndigheter som organisa-
tioner, företag och akademi är något som 
Sverige gjort under lång tid och det brukat 
lyftas fram som ganska unikt i internationel-
la sammanhang, säger Therese Malmström.

UNDER 2021 OMKOM 210 personer i den 
svenska vägtrafiken. Nästa delmål i Noll-
visionen för Sveriges trafiksäkerhet är 133 
döda i vägtrafiken 2030. Målet är en halv-
ering av antalet omkomna i trafikolyckor – 
266 personer. Antalet är ett medelvärde för 
antalet omkomna under åren 2017–2019. 

På EU-nivå finns ett mål om att antalet 
döda i vägtrafiken i Europa ska vara nära 
noll år 2050. 

Etappmålet säger också att antalet allvar-
ligt skadade i vägtrafiken ska minska med 
minst 25 procent till 2030. 

Therese Malmström 
är Trafikverkets sam-
ordnare för aktions-
planen. 

STADSTRAFIK. Trafikverket har i samarbete med MHF och 31 andra aktörer tagit fram en ny aktionsplan som ska stärka svenskt 
trafiksäkerhetsarbete. Planen ska visa exempel på åtgärder och på bredden av engagemang inom trafiksäkerhetsarbetet.

FOTO: MICKES FOTOSIDA/MOSTPHOTOS
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Flera aktörer ska kroka arm i trafiksäkerhetsarbetet

– Utöver de av regeringen beslutade 
etappmålen finns även två så kallade aktörs-
gemensamma mål.  Två av de nya priorite-
rade insatsområdena i den nya aktionspla-
nen är kopplade dessa mål, berättar Therese 
Malmström. 

– Det är områdena säker gångtrafik med 
fokus på fallolyckor och suicidprevention i 
vägtransportsystemet. 

Målen har tagits inom ramen för den na-
tionella samverkan som sker i Gruppen för 
Nollvisionen i samverkan (GNS). 

MÅLEN ÄR:
• Antalet suicid inom vägtransportom-

rådet, inklusive hopp från bro, ska minska 
mellan år 2020 och 2030.

• Antalet allvarligt skadade till följd av 
fallolyckor inom vägtrafiken ska minska 
med 25 procent mellan år 2020 och 2030.

Exempel på åtgärd på området ”Säker 
gångtrafik”: 

• Malmö stad analyserar singelolyckor 
bland oskyddade trafikanter och gör en för-
djupad studie med särskilt fokus på fallolyck-
or bland äldre. Resultaten används för att ta 
fram åtgärder som genomförs kontinuerligt.

Exempel på åtgärd på området ”Suicid-
prevention”: 

• Umeå kommun inventerar kommunala 
broar med avseende på hoppskydd och tar 
fram en handlingsplan för de broar som 
eventuellt behöver hoppskydd.

”Ledarskap för säker vägtrafik” är det 
tredje nya området i aktionsplanen. 

– Området handlar om att man genom 
ett starkt ledarskap inom såväl offentlig som 
privat sektor kan påverka trafiksäkerheten 
inom en rad olika områden, förklarar The-
rese Malmström. 

– Trafiksäkerhet bör vara en naturlig del 
av företag och organisationers hållbarhets-
arbete. 

Genom upphandlingar kan ett företag till 
exempel bidra till nykter trafik genom krav 
på alkolås och rätt hastighet genom att ställa 
krav på hastighetsefterlevnad i köpta och 
utförda transporter.

MHF ÄR EN AV DE 33 aktörerna i den nya ak-
tionsplanen. MHF har tagit på sig att ge-
nomföra flera åtgärder inom områdena nyk-
ter trafik, rätt hastighet och säker cykling. 

– Jag tycker att aktionsplanen är en till-

gång för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Att 
vi på MHF får sätt in vårt arbete i ett sam-
manhang med andra aktörer, konstaterar Lars 
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF. 

– Det inspirerar också till nya samarbeten 
– vi kan göra mer tillsammans. 

NÅGRA AV MHF:s NYA åtaganden i aktions-
planen: ”MHF verkar för en lagstiftning och 
rättspraxis som verkar förebyggande för ratt-
fylleribrott. Det sker genom att stödja forsk-
ning på området via MHF:s trafiksäkerhets-
fond och genom opinionsbildning i viktiga 
rättsfrågor, till exempel om straffansvar vid 
så kallad eftersupning.”

MHF ska också genom sin opinionsbild-
ning ”verka för att trafiknykterhetsfrågorna 
får en ökad prioritet inom folkhälsoarbetet.”

– Vi tycker att det är viktigt med förebyg-
gande insatser, så att det begås färre rattfyl-
leribrott, förklarar Lars Olov Sjöström. 

– Målet är inte bara att straffa de rattfyl-
leribrott som begås, utan att arbeta för att 
rattfylleriet succesivt minskar. 

För att nå dit – behövs både förebyg-
gande arbete på olika sätt, inte minst lokalt i 
samhället, menar han. 

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

FOTGÄNGARE. Säker 
gångtrafik med fokus 
på fallolyckor är ett 
nytt område i ak-
tionsplanen. Målet är 
att antalet allvarligt 
skadade ska minska 
med 25 procent mel-
lan 2020 och 2030. 
 FOTO: MICHAEL 

ERHARDSSON/ 

MOSTPHOTOS

ALKOLÅS. MHF ska arbeta för att påverka och 
stödja kommuner och regionala aktörer att 
ställa krav på nykterhetsstödjande teknik vid 
sina upphandlingar. 

RATTFYLLERI. MHF är en av aktörerna i aktions-
planen. Ett åtagande är att arbeta för en lagstift-
ning och rättspraxis som verkar förebyggande 
för rattfylleribrott.  FOTO: ADOBE STOCK

TUNGA TRANSPORTER. Ledarskap för säker vägtrafik är ett nytt område 
i aktionsplanen. Det kan exempelvis handla om att företag genom 
upphandling bidrar till nykter trafik genom att ställa krav på alkolås i 
beställda transporter.  FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS

ISA-TEKNIK. MHF har 
genomfört två förstu-
dier som undersöker 
möjligheten och 
förutsättningarna för 
att införa ett villkorat 
körkortsprogram, för 
personer som fått sitt 
körkort indraget till 
följd av hastighets-
överträdelse. I 
aktionsplanen åtar 
sig MHF att driva 
opinion för frågan. ÅNGEST VID RATTEN. Att förebygga sui-

cid i vägtransportsystemet är ett av de 
nya fokusområdena i aktionsplanen. 
Antalet suicid inom vägtransportområ-
det ska minska mellan 2020 och 2030.

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: FOLKSAM

s
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BOKA DIN BILBESIKTNING 
HOS OSS PÅ BESIKTA
Vi har fler än 190 stationer på över 
150 orter runt om i Sverige - för    
att alltid vara nära dig. 

Boka på BESIKTA.SE eller 
ring 0774-400 800

– Det kan handla om att ge stöd till per-
soner som riskerar att utveckla ett alkohol-
beroende, den typen av insatser kommer 
även att få betydelse för trafiken, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– Att skapa fler alkoholfria miljöer i sam-
hället, exempelvis i föreningslivet är också 
en viktig insats. 

ETT ANNAT AV MHF:s åtaganden i aktionspla-
nen: ”MHF kommer att arbeta för att på-
verka och stödja kommuner och regionala 
aktörer att ställa krav på nykterhetsstödjande 
teknik vid sina upphandlingar.”

– MHF har fått projektmedel från Tra-
fikverket för att påverka och stödja kom-
muner och regioner att ställa krav på alkolås 
och liknande teknik, säger han. 

EN AV MHF:s ÅTGÄRDER i planen är att driva 
opinionsbildning för ökad användning av 
ISA i syfte att öka hastighetsefterlevnaden. 
MHF har genomfört två förstudier som un-
dersöker möjligheten och förutsättningarna 
för att införa ett villkorat körkortsprogram, 
för personer som fått sitt körkort indraget 
till följd av hastighetsöverträdelse.

– Vi kommer att fortsätta dialogen med 
framförallt Transportstyrelsen, för att få till 
en försöksverksamhet för körkort med vill-
kor om ISA för fortkörare, säger Lars Olov 
Sjöström. 

Några av MHF:s andra åtgärder i aktions-
planen: 

• MHF utför utbildning för säker cykling, 

särskilt anpassad för nysvenskar och ungdo-
mar.

• MHF informerar om vikten av att all-
tid vara synlig i trafiken. Som en del av det 
delar MHF ut reflexer för cyklister och fot-
gängare i stor omfattning, främst under pe-
rioden oktober–februari varje år.

MARI HAGLUND

REFLEX. MHF ska upplysa om varför det 
är viktigt att synas i trafiken. 

FAMILJECYKLING. Säker cykling ingår i aktionsplanen. MHF ska utföra utbildning 
för säker cykling, särskilt anpassad för nysvenskar och ungdomar. 

Fotnot: ISA är en 
intelligent hastig-
hetsanpassning där 
ett system anpassar 
ett fordons hastighet 
till vad som anses 
säkert och inte över-
skrider den högsta 
tillåtna hastigheten.

FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: MOSTPHOTOSs



stenaline.se

Karlskrona–Gdynia

4. POLEN – TRESTADSOMRÅDET
Med bil tar du dig enkelt mellan 
de tre grannstäderna Gdansk, 
Sopot och Gdynia. Gdynia är 
en modern stad som präglas av 
arkitektur och kultur, Gdansk  
är känd för flera historiska 
minnes märken medan Sopot är 
en underbar kurort. Här finns en 
fantastisk vit sandstrand som är 
hela 4,5 km lång!

Göteborg–Kiel

3. TYSKLAND – HAMBURG
Hamburg i norra Tyskland är en av  
världens vackraste och charmig aste 
städer. Denna världsmetropol med 
sina hundra tals kanaler kallas även 
norra Venedig. Här finns ett stort 
utbud av musikaler, vackra parker 
och trädgårdar. Det glänsande 
konsert huset Elbphilharmonie har 
dessutom blivit en ny siluett för 
staden.

RIGA

Göteborg–Fredrikshamn 
eller Halmstad–Grenå

1. DANMARK – SKAGEN
I Skagen möts du av öppna vidder 
och ett hänförande ljus. Här hittar  
du mysiga små butiker längs gå
gatan. Passa på att njuta av de 
fantastisk stränderna och missa 
inte Skagens museum som nu har 
blivit ännu större och bättre. Ett 
måste när man är i Danmark är de 
klassiska smörrebröden – rågbröd 
med olika toppings och smaker.

2. DANMARK – MARIAGERFJORD
Mariagerfjord är känt som Danmarks 
vackraste fjord och området kring 
fjorden är fyllt med goda upplevel
ser. Här ligger naturen och kulturen 
i fokus och “The Good Life” lever 
i praktiken – varje dag och hela 
året. På Mariager Saltcenter kan du 
besöka en saltgruva och simma i 
”Döda havet” där vattnet är 37° och 
salthalten 30%.

Nynäshamn–Ventspils

5.  LETTLAND –  
VENTSPILS & RIGA

Ventspils är en liten stad med 
gamla anor, ett perfekt första 
stopp i Lettland. Ventspils bjuder 
på både smala kullerstensgränder 
i Gamla stan och en imponerande 
kust med långa fina sandstränder. 
Bara 2,5 timmes bilfärd från 
Ventspils ligger Lettlands huvud
stad Riga. Strosa runt i den gamla 
stadskärnan som finns med på 
UNESCOS världsarvslista.

SOMMARPÄRLOR
5 tips för bilsemestern

HAMBURG

SKAGEN

SOPOT
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Ingen människa ska behöva ta sitt 
liv. Det är ett uttalat mål för Sveriges 
trafiksäkerhetsarbete. Forskningen 
visar att suicid går att förebygga. Ar-
betet med att förebygga självmord i 
vägtransportsystemet är ett nytt prio-
riterat insatsområde. 

SEDAN 2010 UTESLUTS självmord ur den of-
ficiella statistiken för omkomna i vägtrafi-
ken. Varje år inträffar cirka 25–30 dödsfall i 
vägtrafiken där fordon är inblandade, som är 
suicid. Det sker också årligen cirka 20 döds-
fall till följd av skadehändelser från broar. 

Anna-Lena Andersson och Kenneth Svens-
son är sakkunniga på Trafikverket och har ut-
vecklat arbetet med suicidprevention i väg-
trafiken. Anna-Lena Andersson är socionom, 
medicine doktor och adjungerad adjunkt vid 
Nationellt Centrum för Suicidforskning och 
Prevention på Karolinska Institutet. 
Varför är det viktigt att arbeta med att 

förebygga självmord i vägtrafiken? 

– Utöver lidande för de individer som 
plågas av självmordstankar medför varje 
suicid ett lidande för närstående. Suicid ger 
även samhällsekonomiska konsekvenser och 
en betydande påverkan på transportsyste-
met, säger Anna-Lena Andersson. 

Det påverkar också grupper som ofrivil-
ligt blir en del av andras självmord, exem-
pelvis yrkesförare, polis och räddningstjänst.

FORSKNING VISAR ATT en del självmord är 
impulsiva. Det kan finnas tidigare sårbarhet 
och även händelser som utlöser handlingen 
vid ett visst tillfälle. Tiden mellan beslutet 
och själva handlingen är ofta mycket kort 
och impulsiv. 

– Om det går det att förhindra att en per-
son begår handlingen under krisfasen med 
hjälp av exempelvis barriärer och hoppskydd 
kan det rädda liv, säger Anna-Lena Andersson. 

Trafikverket har i samarbete med 32 ak-
törer tagit fram en ny aktionsplan för sä-
ker vägtrafik för perioden 2022–2025. Den 
nya aktionsplanen har sex prioriterade in-
satsområden, varav suicidprevention i väg-
transportsystemet är ett nytt område. 

Att förebygga självmord i vägtrafiken 
– en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet

Det finns ett nationellt mål om att antalet 
suicid inom vägtransportsystemet, inklusive 
hopp från bro, ska minska mellan år 2020 
och 2030. 

– Att suicidprevention finns med i ak-
tionsplanen speglar det nationella målet och 
kommer att innebära ett ökat fokus för det-
ta ”nya” område, säger Kenneth Svensson. 

– De åtgärder som beskrivs kommer att 
vara en inspiration för andra aktörer att ar-
beta med frågan. 

DET ÄR POSITIVT ATT det nu finns ett mål om 
att antalet suicid inom vägtransportsystemet 
ska minska, anser Trafikverkets sakkunniga. 
Att utvärdera både åtgärder och målsätt-
ningar är viktigt för att se om insatserna har 
haft avsedd effekt. 

– Det är mycket glädjande, eftersom en 
del självmord går att förhindra med före-

byggande åtgärder. Att det finns ett mål 
kommer att innebära ett ökat fokus på om-
rådet och mer insatser, förklarar Kenneth 
Svensson. 

PÅ OMRÅDET SUICIDPREVENTION i aktions-
planen finns tre typer av åtgärder: infra-
strukturåtgärder, kunskapshöjande åtgärder 
samt samverkan mellan aktörer och utred-
ning och forskning. 

– Forskningen visar att om medel och 
metod för suicid begränsas minskar antalet 
dödsfall, förklarar Anna-Lena Anderson. 

– Att begränsa medel och metod för 
suicid i vägtransportsystemet kan innebära 
hoppskydd på broar och intrångsskydd längs 
mötesseparerade vägar med höga hastighe-
ter i eller nära tätorter. 

Vad övriga samhället gör för att motverka 
suicid kommer att inverka på antalet suicid 

Anna-Lena Anders-
son och Kenneth 
Svensson är sak- 
kunniga på Trafik-
verket inom suicid-
prevention. 

ÅNGEST. Varje år 
sker cirka 25–30 
dödsfall i vägtrafi-
ken där fordon är 
inblandade, som 
är suicid. Det finns 
ett mål om att 
minska antalet sui-
cid i vägtransport-
systemet till 2030.
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Sälsäterns Fjällgård är ett vandrar-
hem/pensionat som erbjuder 
boende i rum och stugor i 
Sälenfjällen. Även möjligheter
för stora grupper och läger.

•  Egen anslutning till Gubbmyrens 
längdskidåkningsområde.

•  Gångavstånd till Lindvallens liftsystem 
och spår.

• Möjlighet till självhushåll eller
halvpension.

• Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger 
m.m. finns i närområdet.

•  Lugn och alkoholfri miljö.
Välkomna!

www.fjallgarden.nu      info@fjallgarden.nu     Tel. 0280-210 18

Säterstugan

Annexet Fäbodstugan

Fjällgården Sälsäterhuset

Siljansnässtugan
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Att förebygga självmord i vägtrafiken 
– en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet

i vägtransportsystemet, framhåller Trafikver-
kets sakkunniga. 

– Samverkan är därför viktigt för att kun-
na fånga upp människor med psykisk ohälsa 
och sätta in förebyggande insatser i ett tidigt 
skede, säger Anna-Lena Andersson. 
Hur ser kunskapen ut i samhället om 

suicidprevention hos kommuner, myn-

digheter och regioner? 

– Det är en utmaning att inkludera sui-
cidprevention i det ordinarie trafiksäkerhets-
arbetet, konstaterar Anna-Lena Andersson. 

– Suicidprevention är för många aktörer 
ett nytt och komplext område där man har 
svårt att se på vilket sätt man kan bidra. 

TRAFIKVERKET KOMMER som en del av ak-
tionsplanen att arbeta för att öka kunska-
pen om suicid i vägtransportsystemet hos 
berörda aktörer. Det handlar om att ge stöd 
och kunskap och arrangera olika kunskaps-
höjande webbinarium.

– Det behövs även ny kunskap och forsk-
ning om suicidprevention i transportsyste-
met, berättar Anna-Lena Andersson.  

För att öka kunskapen pågår 2021–2024 
ett forskningsprojekt på initiativ av och 
i samarbete med Trafikverket. Nationellt 
Centrum för Suicidforskning och Preven-
tion (NASP) studerar i ett treårigt projekt 
området suicid i transportsystemet. NASP 
är statens expertorgan för suicidprevention.

Det är betydelsefullt att ha suicidpreven-
tion i åtanke redan i ett tidigt skede när man 
ska bygga en väg eller en bro. 

– Samhällsbyggnad är en tidskrävande 
process. Det är nödvändigt komma in tidigt 
i olika planprocesser så att man inte bygger 
in nya risker i transportsystemet, säger Ken-
neth Svensson. 

Det är viktigt att undvika att bygga sjuk-
hus, behandlingshem och andra institutio-
ner nära motorvägar, höga broar och järnvä-
gar. När ny infrastruktur byggs ska nya broar 
förses med hoppskydd. 

– En viktig slutsats är att forskningen vi-
sar att det går att förhindra en del självmord 
med fysiska hinder, säger Kenneth Svensson. 

MARI HAGLUND 

NÅGRA ÅTGÄRDER FÖR SUICID-

PREVENTION I AKTIONSPLANEN 

• Umeå kommun inventerar 
kommunala broar med avseende 
på hoppskydd och tar fram en 
handlingsplan för de broar som 
eventuellt behöver hoppskydd.
• Trafikverket initierar minst 
fem forskningsstudier om 
suicid och suicidprevention i 
transportsystemet.
• Sveriges Åkeriföretag driver 
tillsammans med TYA (Trans-
portfackens Yrkes- och Arbets-
miljönämnd) Kollegahjälpen, 
som är ett nätverk av åkeriägare 
och lastbilsförare som ställer 
upp med avlastande stödsamtal 
med lastbilsförare som har varit 
inblandade i svåra händelser.

LITE MER OM:

FAKTA

KONTAKTNUMMER FÖR STÖD OCH HJÄLP

Organisationen Mind:
Självmordslinjen – 901 01 
Chatt: mind.se
Föräldralinjen: 020-85 20 00 
Äldrelinjen: 020-22 22 33 
BRIS: 116 111

FOTO: BARNA BARTIS 

Gilla Sveriges militärhistoriska arv på facebook

Upptäck

Svenska hemligheter 
längs vägarna

9. Teleseum 

10. Vaxholms Fästnings 
     Museum

11. Armémuseum

12. Arsenalen 

13. Flygvapenmuseum 

14. Gotlands 
     Försvarsmuseum 

15. Miliseum 

16. Museum för rörligt 
     kustartilleri

17. Marinmuseum

18. Artillerimuseet

19. Skånelinjen 

20. Militärmuseum 
     Halmstad

21. Aeroseum 

22. Maritiman 

23. Garnisonsmuseet 
     Skaraborg 

24. Karlsborgs 
     Fästningsmuseum

25. Brigadmuseum 

26. Krigsfl ygfält 16

27. Arboga Robotmuseum

Upplev underjordiska samhällen, oåtkomliga 
fästningar och topphemliga ubåtar. 
Hi� a sommarens mest spännande 
besöksmål på s� m.se/smha

sfhm.se/smha

1. Gränsförsvarsmuseum

2. Försvarsmuseum Boden 

3. Rödbergsfortet 

4. Siknäsfortet

5. Flygmuseet F21 

6. Hemsö fästning

7. Teknikland

8. Skansen Klintaberg 
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Dicran Sarafian är MHF:s nye gene-
ralsekreterare. Han ersätter tidigare 
vd Göran Sydhage och kommer att 
arbeta från kansliet vid Årsta, Stock-
holm. Dicran har gedigen erfarenhet 
från olika organisationer och fritiden 
tillbringar han med byggnadsvård, 
finsnickeri, eller att köra motorcykel.

Hej Dicran, kan du börja med att be-

rätta om ditt namn?

– Ja, jag är född i Sverige, men mina röt-
ter är från Armenien, därav mitt kanske lite 
ovanliga för- och efternamn.
Hur uttalas det korrekt?

– Förnamnet uttalas med ett långt a, alltså 
Dicrán.

DICRAN HAR ETT GEDIGET förflutet inom de 
civila samhällsorganisationerna. Han har ar-
betat som marknadschef för Unicef Sverige 
och Läkarmissionen. Senaste tjänsten var 
som generalsekreterare för den ideella för-
eningen Mattecentrum som ger kostnads-
fritt stöd för elever inom matematik.

– Som marknadschef har mitt uppdrag 
varit att samla in pengar för viktiga ända-
mål. Det kan ha varit färskvattenbrunnar 
i Uganda, eller mat till undernärda barn i 
konflikthärdar. Varje krona räknas och att 
hitta vägar för det, har varit mitt uppdrag.
Hur kom det sig att du sökte dig till 

MHF?

– Det var faktiskt min bror som tipsade 
mig om tjänsten som generalsekreterare. Jag 
behövde inte fundera länge, innan ansökan 
skickades in. Min första dag på kansliet var 
den 23 maj.
Vad vill du tillföra MHF?

– Intresse- och värderingsbaserade orga-
nisationer som syftar till att skapa föränd-
ring för individen, men även till den större 
gruppen. Det tror jag på, och har arbetat 
med tidigare. Som ledare tycker jag om att 
åstadkomma resultat. Jag trivs i den digitala 
världen och tycker att det är viktigt att ha 
ett stort fokus där.  
Hur kommer det att märkas?

Möt MHF:s nye general- 
sekreterare, Dicran Sarafian

FOTO: MIKAEL LINDBERG 

DICRAN SARAFIAN

Bor: Södermalm i Stockholm med sommarhus på Bohus-Björkö.
Ålder: 52 år.
Familj: Hustru Annika 46, våra barn är Jacob 9, Lydia 18 och Eddie 23.
Hobby: Snickeri, byggnadsvård, båtliv och motorcyklar.
Gillar: Att socialisera med vänner.
Gillar inte: Orättvisor.
Kör till vardags: BMW 118 Msport 2021.
Drömmotorcykel: Ducati XDiavel Nera 1260.

– Det blir stort fokus på kommunikation. 
Vårt budskap måste bli synligt. Kanske blir 
det i en modernare tappning, mer anpassat 
för de vi vill nå.
Vilken är din syn på alkohol och droger 

i trafiken?

– Jag delar värderingar och gillar MHF:s 
devis att ingen ska dö av rattfylleri. Jag tror 
också att det är något alla skulle skriva un-
der på. Trots det visar statistik att när det väl 
kommer till kritan, tummar många på den 
värderingen.
Har du redan nu några idéer på hur vi 

ska komma tillrätta med det?

– Jag tror att våra frågor behöver mär-
kas och synas än mer i media. Då bildar vi 
större opinion och skapar skillnad.
På fritiden arbetar du med byggnads-

vård. Vad innebär det?

– Byggnadsvård tycker jag handlar om att 
man som ägare till ett äldre hus har ett an-
svar att förvalta. Att man kan tänka att man 
bara har huset till låns, och att man ska för-
söka att bevara det som skapats före oss. Det 
handlar om kulturarv. Det är vårt ansvar att 
föra det vidare till framtiden. 

– Jag vill inspirera och berätta hur man 
kan göra, vad man ska använda för redskap 
och produkter. Jag kommer gärna med tips 
och svarar på frågor. Och ibland vill jag bara 
dela med mig av skönheten i ett vackert hus 
från sekelskiftet eller en välsvarvad original-
detalj i mässing.
Berätta avslutningsvis gärna lite om din 

motorcykel.

– Hojen jag sitter på är en helt ny kate-
gori för Triumph. Det är en instegshoj som 
ska konkurrera i mellanklassegmentet. Mo-
dellen heter Trident 660 och är från 2022, 
som jag köpte till min 18-åriga dotter att 
övningsköra med. Den är strypt till klass 
A2 och går därmed lite snällare. Triumphen 
har jag modifierat med delar från Rizoma. 
Jag gillar den skarpt och pendlar med den 
till kansliet i Årsta. Annars kör jag också en 
Ducati Scrambler 800 Icon. Den är mer åt 
caféracer-hållet i sin stil.

MIKAEL LINDBERG



Upplev havet med Finnlines. 
 
Ta färjan till Tyskland, 
Finland och Åland i sommar.
Kapellskär-Långnäs-Nådendal
Malmö-Travemünde

Namnlöst-7   1 2022-06-10   11.26
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Under 2021 miste 210 personer livet 
på de svenska vägarna. Det är tredje 
året i rad med strax över 200 om-
komna. 22 procent dödades i en al-
kohol- eller drogrelaterad trafikolycka 
under förra året. 

210 OMKOMNA ÄR EN ÖKNING från 2020 
med sex personer. Det visar den fastställda 
statistiken från Trafikanalys. 

2019 dödades 221 personer i trafiken. 
Förra året blev det tredje året i rad med 
strax över 200 omkomna i vägtrafiken. 

– Positivt att vi fortsätter att ligga på låga 
dödstal i trafiken. Det visar att vi sedan 2019 
uppnått verkliga förändringar, konstaterar 
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för 
MHF. 

Nollvisionen fyller 25 år i år. I början av 
1990-talet omkom det runt 725 döda per år 
(inklusive suicid som sedan 2010 inte ingår 
i statistiken). 

Nästa etappmål i Nollvisionen för Sveri-

www.mimsafe.com

M A D E  I N 
S W E D E N

Spelar ingen roll. Vi har det du söker. 
Burar, grindar och smarta tillbehör.

Vi är ett stolt svenskt företag som sätter 
säkerhet i första rummet och som är den enda 
tillverkaren i världen som krocktestar våra 
produkter på riktigt. Vi gör det hos oberoende 
RISE - Research Institutes of Sweden. För vi 
anser att alla i bilen ska åka säkert. Även den 
som har sin plats längst bak i bilen. Fundera en 
stund. Vi tror att du tänker likadant som vi.

HAR DU EN STOR 
ELLER LITEN HUND?

Beskedliga dödstal men drygt var femte omkommer på grund av droger och alkohol
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TRAFIKOLYCKA. Under 2021 omkom 210 personer i den svenska vägtrafiken. Det är tredje året i rad med strax över 200 döda. 
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Beskedliga dödstal men drygt var femte omkommer på grund av droger och alkohol
ges trafiksäkerhet är 133 omkomna i trafik-
olyckor 2030. Antalet är ett medelvärde för 
antalet omkomna under åren 2017–2019.

– Om vi tittar framåt kan det bli en or-
dentlig utmaning att nå det nya halverings-
målet i Nollvisionen, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

TIDIGARE ÅR HAR Transportstyrelsen varje 
månad publicerat preliminär olycksstatistik 
för vägtrafiken, för 2022 finns ännu inga 
siffror. 

– Det här gör det svårt att kunna följa 
olycksutvecklingen under 2022. Transport-
styrelsen har inte heller förklarat varför man 
har slutat publicera månadsstatistiken, säger 
han. 

Under 2021 omkom 47 personer i en al-
kohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Det 
visar Trafikverkets djupstudier. Det mot-
svarar 22 procent av alla döda i vägtrafiken 
förra året, totalt 210 personer. 

2020 miste 57 personer livet till följd av 

alkohol- eller droger i trafiken. Det motsva-
rar 28 procent av alla omkomma 2020 (204 
personer). 

– Siffrorna för antalet som miste livet i 
rattfylleriolyckor 2021 – ligger i nivå med 
tidigare år, förklarar Lars Olov Sjöström.

– Andelen har legat på mellan 20 och 30 
procent under lång tid.

Olycksstatistiken för 2021 bekräftar att 
rattfylleri med alkohol och droger fortsatt är 
ett av de stora problemen för trafiksäkerhe-
ten i Sverige, konstaterar han. 12 500 ratt-
fyllerikörningar görs på de svenska vägarna 
varje dygn.

– Det här visar att det krävs fortsatta in-
satser mot rattfylleriet för att nå vidare i tra-
fiksäkerhetsarbetet mot Nollvisionen, säger 
Lars Olov Sjöström.

AV DE 47 PERSONERNA som 2021 omkom 
i rattfylleriolyckor, dödades 31 personer i 
olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 
elva i olyckor som enbart var drogrelaterade 

och fem i olyckor som var både alkohol- 
och drogrelaterade.

UNDER 2021 DÖDADES 16 personer i narkoti-
karelaterade trafikolyckor, vilket är två per-
soner färre än år 2020. 

Mellan 2015 och 2017 skedde en kraftig 
ökning av antalet omkomna i drogrelaterade 
olyckor, från 23 till 40 personer. Därefter 
har en minskning skett till ungefär samma 
nivå som tidigare år. 

MARI HAGLUND 

FAKTA
DÖDA I TRAFIKEN 2021

• Totalt dödades 210 
personer i olyckor i 
vägtrafiken 2021. 
• 58 procent av de 
omkomna färdades i 
personbil, lastbil eller 
buss. Den största 
trafikantgruppen var 
personbilister. Under 
2021 omkom 74 per-
sonbilsförare. 
• 14 av de 27 dödade 
motorcyklisterna mis-
te livet i singelolyckor. 
• Cyklisterna var den 
grupp av oskyddade 
trafikanter där antalet 
omkomna ökade mest 
2021, totalt 24 döda. 
Det är en ökning med 
sex personer jämfört 
med 2020.  

Källa: Trafikanalys

RATTFYLLERI. 22 procent omkom i en alkohol- 
eller drogrelaterad trafikolycka förra året. 
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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
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Det kunde ha slutat riktigt illa, säger 
varbergbon Jens Martinsson, som 
lyckades stoppa en påverkad förares 
farliga färd genom Varberg. För rådigt 
ingripande tilldelas Jens utmärkelsen 
Årets Trafikhjälte av Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, samt ett sti-
pendium på 10 000 kronor.

PÅ VÄG HEM FRÅN ARBETET i Varberg, märk-
te Jens Martinsson att något inte stod rätt 
till med föraren i bilen framför.

– Det började med att föraren körde upp 
på en refug, missade en vägskylt och sedan 
höll på att köra ner ett byggstaket, berättar 
Jens.

Jens förstod omgående att något inte 
stod rätt till, och ringde 112. Därefter följde 
han efter bilen och såg hur den var nära att 
krocka vid flera tillfällen.

Tillsammans med en annan bilist, följde 
de den vingliga färden ner i ett parkerings-
garage. Där blockerade de efterföljande bi-
larna den fortsatta färden.

– Då försökte den kvinnliga föraren att 
smita och backade in i min bil. Då klev jag 
ut och konfronterade henne för att se om 
hon mådde dåligt, fortsätter Jens.

KVINNAN MÄRKTE ATT Jens satt i 112-samtal, 
samt att polissirener närmade sig.

– Hon försökte smita igen och min tjäns-
tebil fick ytterligare en buckla i plåten. Då 
fick det vara nog och jag tog mig in i ku-
pén, stängde av motorn och plockade ut 
bilnycklarna.

Polisen kom till platsen och grep kvin-
nan. Föraren dömdes senare för grovt ratt-
fylleri till skyddstillsyn med 60 timmars 
samhällstjänst och fick även betala skadorna 
på Jens tjänstebil.
Skulle du göra om samma sak idag – stop-

pa ett fordon som vinglar över vägen?

– Ja, utan tvekan. Den här kvinnan var så 

TIDIGARE VINNARE

2011 – Elisabeth Johansson, Rydaholm
2012 – Polishunden Tiger, Örebropolisen
2013 – Mikael Engdal, Hässelby

2014 – Naser Lubishtani, Malmö
2015 – Cecilia Knuts, Älvdalen
2016 – Magnus Müller, Göteborg

2017 – Daniel Bäckström, Stallarholmen
2018 – Andreas Ross, Nybro
2019 – Cathomen Nordgren, Domsjö

2020 – Kristoffer Lundqvist, Piteå
2021 – Johannes Lybäck, Stockholm
2022 – Jens Martinsson, Varberg

Stoppade vinglig bilist 
– blev Årets Trafikhjälte

DET HÄR ÄR ÅRETS 

TRAFIKHJÄLTE

Årets Trafikhjälte är 
någon som utmärkt 
sig för att ha visat ci-
vilkurage, stor bragd 
och handlingskraft 
i risk-, och olycks-
situationer i trafiken. 
Trafikhjälten är en 
förebild vars exempel 
motiverar andra att 
ingripa när någon 
behöver en medmän-
niska eller för att 
förhindra en trafik- 
olycka. I år är det 
Jens Martinsson 
som får utmärkelsen. 

MHF får varje år in 
många nomineringar 
från allmänheten 
om vem som ska bli 
Årets Trafikhjälte. Ett 
första urval görs och 
sedan startar en om-
röstning mellan fina-
listerna bland MHF:s 
medlemmar. Det 
slutliga valet görs av 
en jury från MHF.

– I år var det extra 
svårt att välja en 
vinnare, eftersom 
många uppträtt som 
sanna hjältar under 
det gångna året. 
Det var som vanligt 
flera kandidater som 
var värda priset, 
men till slut valde vi 
Jens, säger MHF:s 
förbundsordförande 
Annette Fagerholm 
Ahlholm, som varit 
med i juryn.

Priset delas ut av 
MHF och Körkorton-
line.se och består av 
ett kontant stipendi-
um på 10 000 kronor 
samt ett diplom. Pris-
utdelare var Jonas 
Bengtsson, ledamot 
i MHF:s förbunds-
styrelse.

MIKAEL LINDBERG

påverkad att hon hade kunnat skadat eller 
dödat någon.
Vad ska du göra med stipendiet?

– Håller på att bygga om ett hus och peng-
arna kommer väl till pass vid renoveringen.
Hur gick det med din bil?

– Det blev några bucklor i skärmen som 
föraren fick betala ur egen ficka, så det är 
löst nu.

Jens har även uppmärksammats på annat 
håll efter Årets Trafikhjälte.
Hur känns det att även ha blivit no-

minerad till Aftonbladets pris Svenska 

Hjältar?

– Jätteroligt och spännande. Får se hur 
det går, säger Jens Martinsson – Årets Tra-
fikhjälte 2022.

MIKAEL LINDBERG

FAKTA

ÅRETS TRAFIKHJÄLTE 2022

Jens Martinsson
Ålder: 48 år
Bor: Varberg

FAKTA

”Jens Martinsson har visat civilkurage och 
handlingskraft genom att följa efter och stoppa 
en påverkad förare som var en fara för andra 
trafikanter”

JURYNS MOTIVERING:

FOTO: JONAS BENGTSSON
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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 
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MHF:s förbundsmöte hölls den 
13 juni. MHF:s nye generalsekre-
terare Dicran Sarafian presente-
rades. Han brinner för att arbeta 
med värderingsfrågor som kan 
förändra samhället.

– Mitt nya uppdrag för MHF 
känns jättekul, säger han. 

PÅ MHF:S FÖRBUNDSMÖTE i Södertälje 
fanns 47 ombud på plats. 

MHF:s förbundsordförande Annette 
Fagerholm Ahlholm berättade om ak-
tuella MHF-projekt. 

– Vi har dragit i gång projektet Dro-
glyftet under 2022, säger hon. 

– Det har tillsatts en arbetsgrupp som 
arbetar med MHF idag och i framtiden. 
Vi håller på och tittar över MHF:s organisation, 
ekonomi och medlemsfrågan inför framtiden. 

Annette Fagerholm Ahlholm hälsade MHF:s nye 
generalsekreterare Dicran Sarafian välkommen.

– Jag har den stora äran att få leda MHF:s kansli 
och jobba nära er MHF:are. Det känns jättekul, sä-
ger Dicran Sarafian om sitt nya uppdrag. 

Han har även tidigare arbetat för ideella organi-

sationer, bland annat Unicef och Läkar-
missionen. 

– Det arbetet har präglat mig – att 
kunna bidra till att rädda världen.

Dicran Sarafian brinner för att arbeta 
med värderingsfrågor som kan förändra 
samhället.

Annette Fagerholm Ahlholm förkla-
rade förbundsmötet öppnat. MHF hade 
fått en alldeles speciell gåva – en hand-
gjord ordförandeklubba i trä. MHF:aren 
Lars-Erik Larsson har snidat hantverket.

MÖTESORDFÖRANDE Anders Castberger 
ledde förhandlingarna.

André Hällsten, Göran Roxhav och 
Krister Haglund omvaldes som leda-
möter till förbundsstyrelsen. Susanne 

Hedman-Jensen valdes in som ny ledamot. Ulrik 
Larsson avtackades för sin tid i förbundsstyrelsen. 

Den nya ledamoten Susanne Hedman-Jensen är 
kommunchef i Smedjebackens kommun. Utöver 

Framtidsfrågor och ny generalsekreterare på förbundsmötet

OMRÖSTNING. 47 ombud fanns på plats på MHF:s förbundsmöte i Södertälje. 
Frågan om förbundsmötet ska hållas digitalt vartannat år avgjordes med omröst-
ning. Svaret blev ja. 
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Billigast 
biljett  
online!

Den lilla resan till de stora  
sommarupplevelserna.
Ta en sommartur och upplev Danmarks Riviera:   
Hornbaek, Gilleleje och Rågeleje ligger som ett pärlband   
längs kusten norrut. Allt inom 35 km från färjan. 
Vi seglar hela tiden - välkommen ombord. 
Boka på forsea.se

sitt MHF-engagemang, är Susanne ideellt aktiv i 
bland annat SAFF, Blå Bandet och KSAN. 

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström 
har varit tillförordnad vd under tiden tills att den 
nye generalsekreteraren tillträdde. Lars Olov Sjö-
ström presenterade ett förslag till verksamhetsinrikt-
ning för MHF för 2023–2024. Förbundsmötet sa ja 
till förslaget.

Några punkter ur MHF:s verksamhetsinriktning: 

• Medlemmar ska i högre grad känna till vad 
MHF gör och står för. Det gynnar både fortsatt 
medlemskap hos befintliga medlemmar och värv-
ning av nya medlemmar.

– Att stolthet ska prägla medlemskapet i MHF 
tror vi är en viktig sak, framhöll Lars Olov Sjöström. 

• Medlemsinriktade utbildningar ska genomföras 
i form av webbinarier. 

– Ett exempel är det nya projektet Droglyftet, där 
har vi haft två webbinarier. Vi i MHF ska bli lika 
pålästa inom drograttfylleriområdet som är vi är på 
alkoholrattfylleri, säger Lars Olov Sjöström. 

• Målet är att värva 1 500 nya medlemmar per år 
och en värvningsstrategi ska tas fram för hur detta 
mål ska uppnås med olika värvaraktiviteter. 

• När det gäller opinionsbildning ska MHF prio-
ritera (några exempel): 

– Fler nykterhetskontroller i trafiken. 
– Införande av drogtester med sållningsinstru-

ment i trafiken.
– Genomförande av regeringsbeslut om alko-

bommar i hamnar. 

Några av förbundsmötets beslut: 

• Verksamhetsstödet till regionerna för 2023 och 
2024 är 1 800 000 kronor per år. 

• Förbundsmötet beslutade att regionerna för år 
2022 får 30 procent av de från regionens medlem-
mar inbetalda medlemsavgifterna.

• Att förbundsmötet ska genomföras på plats 
jämna årtal och digitalt ojämna årtal. Tanken är att 
arrangera en verksamhetskonferens vartannat år 
(ojämna årtal). 

MARI HAGLUND

Framtidsfrågor och ny generalsekreterare på förbundsmötet

NY PÅ POSTEN. MHF:s nye generalsekreterare Dicran 
Sarafian presenterade sig för MHF:arna. 

GÅVA. MHF:aren 
Lars-Erik Lars-
son hade snidat 
en speciell gåva 
till MHF – en 
handgjord 
ordförande-
klubba. Här 
håller MHF:s 
förbundsordför-
ande Annette 
Fagerholm Ahl-
holm i klubban. 
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FRÅN Ö TILL Ö. På färd 
med Norra Båtlinjen.
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Häng med på en båtluff från Arholma 
till Norrtälje, via lummiga Lidö. För 
Norra Båtlinjen gör det möjligt att 
luffa med klassisk skärgårdsbåt längs 
delar av Roslagskusten.

Skärgårdsluff 
med mersmak

 REPORTAGE:

CENNETH SPARBY

(TEXT & FOTO)
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ROSLAGSÄVENTYRET BÖRJAR på Björkö 
och byn Simpnäs, där jag tar passbåten 
till Arholma – en kvartslång tur med den 
mäktiga Båken i blickfånget. Ett impone-
rande byggnadsverk från 1700-talet, som 
ser ut att vaka över ön. Den fungerade en 
gång i tiden som lotsutkik och sjömärke.

Arholma handel vid Norra bryggan är 
själva navet som allt kretsar kring. Butiken 
har funnits på ön sedan 1912, och drivs av 
Arholma ekonomiska förening.

– Vi är stolta över att kunna ha en lant-
handel som är öppen året runt, säger Lena 
Bolin, som i drygt tio år varit ansvarig för 
driften.

Hon står ute på kajen och tar emot da-
gens leverans som just kommit med båten.

Vi har även ett bryggkafé, med glass från 
Väddö gårdsmejeri i en av sjöbodarna. Och 
under lågsäsongen fixar vi till en kaféhörna 
i butiken.

DEN LILLA GRUSVÄGEN från hamnen till 
Arholma Nord leder förbi den smyckade 
majstången med åländskt påbrå, och det 
som en gång i tiden var omskrivna Ahl-
mans pensionat.

För drygt 70 år sedan fanns här hela sex 
pensionat. Självklart sjöng man Arholma-
valsen till kaffet och punschen på glasve-
randan. Den skrevs redan 1913 och räknas 
som en klassiker bland skärgårdsvisorna.

Arholma Nord är en mötesplats för 
äventyrare och livsnjutare, beläget vid en 
skyddad vik nära öns nordspets.

Här bor man enkelt men bekvämt i 
renoverade baracker med det öppna havet 
tätt inpå. Populärast är Stormladan, med 
stora dubbeldörrar ut mot havet.

Några besökare är på väg in i berget 
för en guidad tur genom Batteri Arholma, 
som i slutet av 1960-talet och närmare 
30 år framåt, var en av Sveriges viktigaste 

Självklart med garanti.

SMART VAL FÖR DIG OCH MILJÖN.

Begagnade  
fordonsdelar  
till rätt pris

Karossvägen 1, 872 33 KramforsÅdalens • 0612-124 20 • www.ådalens.se

försvarsanläggningar. Nu ett museum där 
man kan skåda stridsledningscentralen, kök, 
logement och sjukhus i välbevarat skick.

Andra väljer att solbada på de släta klip-
porna efter den smakrika lunchen med 
bland annat rökt lax från Grisslehamn och 
Roslagsvildsvin.

– Ja, det här är en god plats att hänga 
på, konstaterar Robin Westerlund, en av 
delägarna. 

Han frestar med grillat lamm och sal-
ladsbuffé till middag, som njuts allra bäst 

ute på träverandan som vetter mot havet.
Robin tipsar även om att kolla solned-

gången från toppen av Batteri Arholma. 
Den stora artilleripjäsen verkar fortfarande 
redo att försvara landet, med kanonröret 
inställt på Ryssland.

NY MORGON MED flödande sol. Vad passar 
väl bättre än att börja dagen med en kajak-
tur medan allt är stilla, för att runda kobbar 
och skär med två havsörnar svävande högt 
ovan mig?

SKEPP OHOJ! Fartyget Rex och Norra Båtlinjen stannar till vid Lidö brygga.

VALFRIHET. Lidö bjuder på många fina vandringsstigar. SKÄRGÅRDSIDYLL. Lidö är naturreservat med en herrgård från 1700-talet.

”Vi är stolta 
över att ha 
en lanthan-
del som är 
öppen året 
runt.”
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www.bengtiorkelljunga.se
Skåneporten 2, Örkelljunga      Tel: 0435-555 00
Öppettider mån-tors 10.00-17.30, fre 10.00-16.00, sön se hemsida

Spana in oss på:

Över 100 husbilar och 
husvagnar i lager!

Denna förmiddag är det sedan dags att 
byta logi till Bull-August gård, en halvtim-
mes vandring söderut. Ett populärt STF-
vandrarhem sedan mitten av 1980-talet, 
som sedan några år tillbaka drivs av ma-
karna Lisa och Lasse Nerlander.

– Roslagen har alltid legat oss varmt om 
hjärtat. När Skärgårdsstiftelsen annonserade 
efter nya värdar så tog vi chansen att flytta 
från Krusenberg utanför Uppsala till Ar-
holma, berättar Lisa.

– Att besökarna trivs handlar mycket om 

att det inte finns några bilar på Arholma, 
och endast ett fåtal flakmopeder och fyr-
hjulingar, menar Lisa.

Det ger ro och lite lugnare tempo även 
för dem som är bofasta.

LISA HAR CYKLAR till uthyrning, och jag 
passar på att trampa till Österhamn, fram 
till minneslunden, där en vandringsstig tar 
vid genom tallskogen. 

Den lilla hamnen bjuder på en samling 
välhållna båthus, som överlevde ryssarnas 

vilda härjningar på ön i början av 1700-talet.
Österhamn minner även om Arhol-

mas storhetstid under senare hälften av 
1800-talet. Här fanns då en stor skuthamn, 
där i stort sett varje gård på ön hade ett 
skepp för ankar.

EN AV SKEPPARNA la grunden till det som 
idag är Österhamns pensionat – det enda 
som lever kvar från de gyllene pensio-
natsåren. I år firar man dessutom hundra-
årsjubileum.

GODA HAVSUTSIKTER. Vy över Arholma dansbana och Norra bryggan.SKÄRGÅRDSIDYLL. Lidö är naturreservat med en herrgård från 1700-talet.

Flakmoppen är värdefull för 
Arholmaborna. Ett självklart 
transportmedel.

”Här finner du lugnet”, säger Lisa 
Nerlander, värd på Bull-Augusts 
gård.

”Att besö-
karna trivs 
handlar 
mycket om 
att det inte 
finns några 
bilar på Ar-
holma.”
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”Det är rätt 
häftigt att 
förvalta ett 
arv efter 
mormors 
pappa.”

REPORTAGE NUMMER 4 2022

Anna Mossberg Bayo och maken Atab 
Bayo driver pensionatet tillsammans med 
Annas mamma, Inga Pelling.

– Det är rätt häftigt att förvalta ett arv 
efter mormors pappa, säger Anna när jag 
tittar förbi på vägen tillbaka.

Hon har bakat kardemummabullar och 
jag blir inbjuden på en fika i trädgården.

Framåt aftonen vankas middag på Ar-
holma dansbana, dit jag promenerar via 

Arholma kyrka. Det var från början ett 
missionshus på Kungsholmen, som flyt-
tades hit 1928. Stigen leder vidare upp 
till utsiktsplatsen vid Båken, för att sedan 
sluta vid Arholma dansbana med kafé och 
restaurang.

KRÖGARBRÖDERNA Bobo Strand och Teo 
Doverhagen tog över för ett par år sedan, 
med visionen att skapa en mötesplats med 

mat, konserter och evenemang. 
Nästföljande eftermiddag dag väntar 

Norra Båtlinjen söderut mot Lidö. Det är 
mer än lugnt på båten, för vi är endast ett 
tiotal resenärer som kliver ombord.

– Minst sagt märkligt så här i högsom-
martid, säger sjökapten Johan Eriksson. 
Men det var desto fler under gårdagen, då 
ett 30-tal reste norrut från Norrtälje.

Johan bor på Gräddö, och har Lidö som 

Roslagsidyll i sommartid. Klassiskt fika på Österhamns pensionat. I Norrtäljes hamn har den gamla ångbåten Norrtelje 
blivit restaurang.

Passa på att hyra en kajak vid Arholma Nord.Frukostdags på Bull-Augusts gård.Nolla Cabin har spegeltak, två bäddar och panorama-
fönster.



NYA ALPINA
UTVECKLAD FÖR ÅRET-RUNT-BRUK

Välutrustat kök 

Alde centralvärme

Vattenburen golvvärme

Glasfiberkaross

Cityvatten 

Bredare ytterdörr med myggnät & fönster

Öppningsbart panoramafönster

Heki taklucka

Utvändig lastlucka

Aerodynamisk front

Multimediacenter

ALPINA. Möt den nya generationen.
Inspirerande design, högpresterande husvagn med distinkt exteriöe och 
panoramafönster. Känn dig som hemma i nya moderna utrymmen, eleganta 
inredningar med inspirerande kök, badrum, sovrum och förvaringslösningar. 
Finns i ett brett urval av planlösningar. Adria. Inspiration för dina äventyr.

Designad för högsta prestanda.

www.adria.se
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favorit bland öarna längs rutten.
Efter knappt en timmes färd är det dags 

att kliva av, för nu väntar ett dygn på Lidö, 
som har en gammal faluröd stolpkvarn som 
riktmärke. En 1800-talsklenod som minner 
om när skärgårdsbönderna malde sin säd 
vid Lidö säteri.

ÖN ÄR ETT NATURRESERVAT mitt i Roslagen, 
som ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. 
Naturen bjuder på kobbar, klippor, små 
badstränder och vandringsstigar. Dessutom 
finns här ett ekologiskt jordbruk vars betes-

djur håller ängsmarker och hagar öppna.
Den gamla herrgården från 1700-talet, 

med välbevarade kinesiska tapeter från 
Ostindiska kompaniets tid, är numera 
värdshus. Här finner du boende, restaurang 
och kafé, som drivs av entusiasterna Hugo 
Olofsson och Olle Tejle. 

Tillsammans med energiföretaget Neste 
startade Hugo och Olle för ett par år sedan 
Zero Island, ett projekt för att göra Lidö 
fossilfritt.

– Vi har bland annat satsat på en solcell-
sanläggning och på fordon som drivs med 

fossilfria drivmedel, berättar Hugo, där han 
visar runt på området kring själva herrgår-
den, vars träfasad lyser med guldgula toner 
i aftonsolen.

NOLLA CABIN PASSAR väl in. En liten koja 
med energi från solceller, spegeltak, två 
bäddar och panoramafönster.

Middagen ute på den inglasade terrassen 
håller nordanvinden i schack, och menyn 
håller vad den lovar när det gäller råva-
rorna. Eller vad sägs om soppa på ramslök 
plockad på ön, hamburgare på kött från 

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

Nära till
stad och bad

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City) 
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat. 

350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets 

brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Bredängs Camping Stockholm
Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

Dessertdags på Arholma dans-
bana.

Upplev hur de värnpliktiga hade det på Arholma Batteri, här en titt i köket. Pizzadags på Lidö.

Solnedgång från Ar-
holma Batteri.
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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
MC4 281
fr. 779 000:-

(värde 75 000:-)

Karmann
Dexter 570
4x4
fr. 849 000:-
5,99 m. lång
med långbäddar.

Upptäck våra husbilar från Eura Mobil, McLouis & Karmann Mobil! Varmt välkommen att besöka oss!

fyrhjulsdriven

i fordchassi!

Ta dig
fram i alla
terränger!

Finns i 
Ford-chassi!

BÅTLUFF MED MERSMAK

Norra båtlinjen från Norrtälje till Arholma – via Vätö, 
Gräddö och Lidö – går tis-sön 5 juli till 14 augusti. Nord/
Sydlinjen mellan Arholma och Nynäshamn trafikerar mel-
lan 25 juni och 19 augusti en mängd bryggor längs den 70 
sjömil långa sträckan.

Det går även att ta sig till Arholma och Lidö med bå-
tarna Sjöbris och Sjögull från Strömkajen i Stockholm – en 
linje som går året runt.

Passbåten Monsun går från Simpnäs på Björkö till Ar-
holma, med flera turer om dagen.
www.roslagen.se/norra-batlinjen-2022

UTFORSKA ARHOLMAS INRE

Upptäck Arholma till fots eller med cykel på ön som är 
norra skärgårdens sista utpost mot Åland. Kolla den gamla 
försvarsanläggningen Batteri Arholma med guide – en 
spektakulär tur in i vindlande bergrum. Cykeluthyrning vid 
Arholma Handel, Bull-Augusts gård och Arholma Nord.
www.arholma.nu

LIDÖS NATUR FASCINERAR

På Lidö, som ägs av Skärgårdsstiftelsen, är det definitivt 
värt att vandra runt ön, både för naturens skull och för 
att studera stormen Alfridas verkningar – som gjort stort 
avtryck på ön. Kanonberget på öns nordöstra udde är en 
nyligen nedlagd försvarsanläggning där en 10,5-centime-
terspjäs lämnats kvar.
www.lidovardshus.se

LITE MER OM:

Lidö gård och pluma på gårdsgris från 
Roslagen.

I morgon är det dags att upptäcka ön 
till fots, för att bland annat kolla stormen 
Alfridas härjningar i de vidsträckta skogs-
områdena. Och lunch på Oasen nere vid 
gästhamnen, för att smaka på en äkta Lidö-

pizza med lufttorkad skinka.
Båten går först vid fyra på eftermid-

dagen. Så en tupplur i en av hängmattorna 
bör jag också hinna med innan färden mot 
Norrtälje och en övernattning på rofyllda 
Åtellet, vid Norrtäljeåns mynning.

CENNETH SPARBY
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Digitala bilaffärer - snabbt, 
säkert och enkelt Din digitala bilaffär.

I sommar kan MHF:arna köra Ta Paus 
ute på Sveriges rastplatser som man 
gjorde innan pandemin. MHF Örkel-
ljunga-Skånes Fagerhult ska genom-
föra Ta Paus vid flera tillfällen. 

SOMMAREN 2022 ÄR FÖRSTA sommaren se-
dan pandemin som MHF:s funktionärer 
kan köra Ta Paus på Sveriges rastplatser igen. 
Trafikanterna uppmanas att ta rast när de är 
ute och åker. MHF bjuder besökarna på fika 
och delar ut informationsmaterial om fa-
ror och distraktioner i trafiken som trötthet, 
alkohol och droger, trafikfarliga mediciner 
samt mobilanvändande.

Under pandemin har MHF:arna genom-
fört Ta Paus genom att dela ut häftet Som-
martrafik i brevlådor. Även i sommar finns 
möjlighet att dela ut Sommartrafik på det 
sätt man önskar. 

– MHF:arna har i år möjlighet att köra 
Ta Paus på Trafikverkets rastplatser, berättar 
MHF:s projektledare Tomas Jonsson. 

SOMMAREN 2019 KÖRDE MHF:s funktio-
närer Ta Paus på ett 40-tal platser. Örkel-
ljunga-Skånes Fagerhult MHF kommer att 
köra Ta Paus på fem–sex platser under juli 
och augusti. Den 2 juli ska MHF-avdel-
ningen stå på Ekerödsrasten.

– Jag och en MHF:are till ska köra Ta 
Paus. Vi kommer att berätta om MHF:s arbe-
te mot rattfylleri och dela ut MHF-material, 
berättar Magnus Abrahamsson, kontaktper-
son för MHF Örkelljunga-Skånes Fagerhult. 

– Vi kommer att visa upp Uppvaknandet-
bordet och låta besökarna testa promille-
glasögonen. 

Utställningen Uppvaknandet visar hur 
mycket sprit olika alkoholhaltiga drycker 
innehåller, den hör ihop med MHF-bro-
schyren ”Öl är också alkohol”. Promille-

En lärorik paus i semestertrafiken
Under sommarens Ta Paus fortbildar MHF:arna trafikanter i säkerhetstänk

glasögon ger en känsla av hur det är att vara 
alkohol- eller drogpåverkad. 
Vad brukar ni få för respons från besö-

karna på Ta Paus? 

– Att MHF arbetar för viktiga frågor. De 
tycker att det är bra att vi vill få stopp på 
rattfylleristerna och knarkarna ute på vä-
garna, säger Magnus Abrahamsson.

– Tyvärr är Ta Paus-besökarna inte lika 
intresserade av medlemskap. 
Hur ser sommarens planer ut – kommer 

ni att genomföra några andra aktiviteter? 

– Vi kommer att stå på två marknader un-
der juli. Det är en marknad i Hästveda och 
en marknad i Hörby.  MARI HAGLUND

EFTERLYSNING – BILDER  

FRÅN SOMMARENS  

TA PAUS-AKTIVITETER

Ska din MHF-avdelning göra en 
Ta Paus-aktivitet under somma-
ren? Då får ni jättegärna skicka 
in en bild på er aktivitet till mo-
torforaren@mhf.se 

Vi kommer att göra ett collage 
av bilderna i nästa nummer av 
Motorföraren. Skriv gärna var Ta 
Paus-aktiviteten ägt rum, namn 
på personer på bilden och vem 
som har tagit bilden. Fråga alltid 
vänligt innan du tar bilder på Ta 
Paus-besökare. 

SOMMARTRAFIK. Även i sommar kom-
mer MHF:arna kunna dela ut Ta Paus-
häftet Sommartrafik – antingen på en 
rastplats eller i andra sammanhang. 

TA PAUS-SOMMAR. Sommaren 2022 är första sommaren sedan pandemin som MHF:s funktionärer kan genomföra Ta Paus 
på Sveriges rastplatser. MHF Kristinehamn brukar köra Ta Paus vid rastplatsen Ristjärn. 



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

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Namnlöst-7   1 2021-03-10   15.54

Namnlöst-1   1 2017-04-28   10.47

Namnlöst-8   1 2022-05-25   10.40

SÖK PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod:  
1 juni till 31 augusti 2022.

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

Läs mer om ansökan och  
stiftelsen på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se
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Det mobila boendet har väl aldrig varit 
lika populärt som i år. Kort sagt är det 
fortfarande väldigt många som väljer att 
semestra på hemmaplan. Det finns dock 
några saker att kolla upp innan ni ger 
er ut på vägarna och här ger vi några 
handfasta tips, särskilt till dem som är 
på jakt efter något begagnat.

DE SOM LETAR BEGAGNAT semesterfordon möts 
ofta av minskad tillgång och därmed högre pri-
ser. Det har nämligen blivit populärt att semes-
tra hemma, och då gärna i husbil eller husvagn.

Samtidigt är det lätt att gå i fällan om man 
ska köpa begagnat. Ett seriöst företag ger ofta 
bra garantier även på begagnat och de har gått 
igenom fordonet och vet vad de säljer, men ta 
inte allt för givet. Ta gärna hjälp med saker som 
fuktskador, bromsar, däck och gasolutrustning. 
Vid privatköp är det extra viktigt att leta efter 
fuktskador. Det finns företag som hjälper till 
och letar med instrument som obönhörligen 
hittar fukten. 

VÄLJER DU ÄNDÅ ATT STÅ för granskningen 
själv, leta vid fönster, dörrar och runt skarvar 
mellan exempelvis tak och vägg. Öppna alla 
öppningsbara luckor och använd näsan i jakt på 
mögel. Välj gärna en dag med störtregn. Kolla 
golvet så att inte golvmattan släppt från ytan 
under.

När det gäller gasen, kolla att slangarna inte 
ser torra och spruckna ut, eller har fysiska ska-
dor av att de exempelvis har kommit i kläm. 
Kolla spis och kylskåp. Ventilerna ska fungera 
och plattan eller kylen ska verkligen stängas av 
när man vrider av reglaget.

KÖP ALDRIG EN BEGAGNAD husvagn eller husbil 
utan att du kört den minst en mil och känt att 
bromsarna tar jämnt, inte vibrerar och inte blir 
onormalt varma. 

BIL MED HUSVAGN

Koll på totalvikten. Det gäl-
ler att ha koll på vikterna i 
trafiken. Skodan här får dra 
ett släp på 1 500 kg och den 
får ha en maximal totalvikt 
på 1 880 kg. I det här fallet 
matchar det de sammanlagda 
totalvikterna Skodans tillåtna 

tågvikt på 3 380 kg.

GAMLA DÄCK

Rätt djup, ålder och slitage. 
Däcksprickor ska definitivt tas 
på allvar. Byt däck i tid även om 
mönsterdjupet är lagligt. Kolla 
även efter snedslitage och na-
turligtvis mönsterdjupet.

Handfasta begagnattips för husvagnssugna
Sedan har vi allt det där med elen. Kolla att 

allt fungerar som det ska. Påskjutsbromsen på 
en vagn kan vara lite knepig att kontrollera Ta 
vid behov hjälp av besiktningen eller ett före-
tag som arbetar med att serva vagnar. De har 
rätt utrustning.

NÄR DET GÄLLER HUSBILENS bildel är det de 
vanliga kontrollerna under huven som exem-
pelvis att oljan ser fräsch ut och inte är svart 
eller fradgig. 

Både husbilar och husvagnar är fordon som i 
de flesta fall inte rullar många mil och det ska-
par framför allt problem med däck och brom-
sar. Gamla däck kan lätt förstöra en semester 
om det blir en däckexplosion under resan. I 
de flesta fall rekommenderar jag reservhjul om 
man ska på långa resor.

SISTA KONTROLLERNA INNAN du rullar iväg är 
elen och lastningen. Du har en skyldighet att 
all belysning fungerar. Lastningen är något som 
lätt glöms bort. Det gäller att undvika överlast 
och att ha balans. Det är lätt att få en baktung 
bil tack vare det långa överhänget. 

Kultrycket på en husvagn är av största vikt. 
En tumregel är att det ska vara tillräckligt 
mycket vikt på kulan att det är jobbigt att lyfta 
den för hand, men inte mer än att du fixar det 
utan att ha gått på gym varje dag de senaste 
åren.

NÄR DET GÄLLER HUSVAGNARNA gäller det även 
här att ha koll att man inte överstiger tillåten 
totalvikt. Glöm inte att räkna på tågvikten som 
är dragbilens och vagnens sammanlagda reella 
vikt vid just det tillfället. Det är inte ovanligt att 
dragbilens högsta tillåtna totalvikt och högsta 
tillåtna dragvikt tillsammans överstiger högsta 
tillåtna tågvikt. I det läget får man köra med 
ekipaget om det inte lastas mer än högsta till-
låtna tågvikt. STEFAN NILSSON

LITE MER OM:

ALLT SKA VARA OKEJ. 
Lyft och öppna alla 
luckor. Lukta efter 
mögel, kolla att mat-
tor inte släppt.

MÖGEL- OCH KORROSIONSFRITT. 
Kolla tätningen i skarvar. 
Har det börjat läcka, uppstår 
korrosion i metall och mögel 
i trä och tyg.

FRÄSCHT OCH SÄKERT. Säkerhets-
ventil som stänger om en slang 
går av är viktigt, men också en 
koll att slangarna är fräscha.

LÅT KUNNIGA HJÄLPA. Det 
finns instrument för att 
kolla fukt även i dolda ut-
rymmen. Ta gärna hjälp av 
ett seriöst serviceföretag 
om du är tveksam.

HUR MÅR PÅSKJUTSBROMSEN? På-
skjutsbromsen är viktig. Kolla att 
den inte kärvar eller glappar. Lite 
fett på rätt ställen är bra.

FOTO: STEFAN NILSSON



Camping.se är specialist på svenska  
campingplatser. Vi ger dig det största  
utbudet, smidig bokning och förstklassig  
gästservice när du behöver det.

HELA SVERIGE  
VÄNTAR PÅ DIG

Hitta  
sommarens  

camping - 
upplevelser på 

Camping.se

På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven för klassificering, är medlemmar i  
branschorganisationen SCR Svensk Camping och delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.
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Du kan se CarPay som en god vana. Ju mer du använder kortet desto mer får 
du och din bil tillbaka. Varje gång du gör ett köp får du bonus som sen kan lösas 
in när du tankar på Tanka eller tvättar bilen på Tvätta. Allting sparas i appen 
och du får full koll på din ekonomi kring bilen.

Ladda ner CarPay och ansök om ett kort direkt i appen. 
Det är helt kostnadsfritt och tar bara några minuter.

Du kan se CarPay som en god vana. Ju mer du använder kortet desto mer får 
du och din bil tillbaka. Varje gång du gör ett köp får du bonus som sen kan lösas 

Upptäck en smartare bilekonomi

Vem minns inte Folke Ringberg och 
hans spalt i Motorföraren – Folkes 
O-vänner. Det handlade förstås om 
bilorientering, en stor motorsport en 
gång i tiden och som MHF var högst 
delaktigt i.

Spalten må ha försvunnit, men 
Folke tävlar fortfarande. Det blir 
några tävlingar om året, men den här 
gången bar det av mot grannlandet 
Danmark.

BILORIENTERING, ELLER BIL-O, för en tynan-
de tillvaro i Sverige. Storhetstiden var under 
1960-talet fram till mitten av 1980-talet. Då 
arrangerade MHF tävlingar upp till Riks-
mästarnivå, RM. 

– Idag blir det kanske fem, sex tävlingar 
för mig i Sverige, berättar Nybrosonen Fol-
ke Ringberg (för att använda ett slitet ut-
tryck från sportjournalistiken.) 

Folke har tävlat i bilorientering sedan 

sent 1950-tal, och i början som kartläsare, 
blott 14 år gammal. Det var även inom Bil-
O som han mötte sin hustru Christina.

I bilorientering är det inte hastigheten 
som avgör. Istället handlar det om att kunna 
läsa karta och orientera sig fram till de olika 
kontrollerna på tävlingssträckorna.

I BÖRJAN AV MAJ bar det av mot grannlan-
det Danmark för ett lite oplanerat deltagan-
de för Folkes del.

– Kartläsaren Ulf Anderssons ordinarie 
förare hade skadat sin axel och kunde inte 
tävla. Ulf, med flera SM-tecken i bagaget, 
bad mig att köra som inhoppare. Självklart 
svarade jag ja, berättar Folke.

I Danmark ställs högre krav på just kart-
läsaren. Hastigheten spelar mindre roll, och 
själva orienteringen avgör. Med erfarne 
Andersson i kartläsarstolen, var det bara för 
Folke att följa instruktionerna i sin Skoda 
Yeti.

Folke rattade rätt i Danmark
KOLL PÅ AVSTÅNDET. 
En trippmätare som 
mäter exakt sträcka 
och i två skalor. Den 
nedre displayen 
visar exempelvis 
antalet körda meter. 
Signalen till instru-
mentet tas från en 
drivaxel på bilen. 
Till och med däckens 
slitage behöver tas 
med för rätt visning.

KRYPTISK KARTA. Karta 
över en av delsträckorna 
i Danmark. Till vänster 
syns huvudbilden i skala 
1:50 000 och till höger de 
olika kontrollerna i skala 
1:10 000 eller 1:20 000 
som finns någonstans på 
huvudbilden. De kryptiska 
anvisningarna kräver 
både erfarenhet och för-
måga att orientera.

FOTO: CHRISTINA RINGBERG
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KORT OM BILORIENTERING

Precis som vid vanlig orien-
tering, går bilorientering ut 
på att hitta ett antal kontroller 
utmed en bestämd sträcka. 
Till sin hjälp har man karta 
och trippmätare. Kartan delas 
ut precis innan start. Kontrol-
lerna har olika bokstäver eller 
siffror som antecknas på ett 
kontrollkort. Felnavigering 
eller missade tidkontroller 
bestraffas med prickar. Eki-
paget med minst antal prick, 
vinner.

Som nybörjare, eller-
prova-på, fungerar bruksbilen 
alldeles utmärkt. Den ska 
vara skattad och besiktigad. 
Ett par varningstrianglar, 
reflexväst och första förband 
behövs. En enklare besikt-
ning görs innan start. Sedan 
är det bara att prova på.

I de högre serierna behövs 
hasplåt som skydd för under-
redet, och det kan bli lackska-
dor på bilen.FOTO: CHRISTINA RINGBERG

FAKTA:Folke rattade rätt i Danmark
– Fredagstävlingen var tuffast. Vi körde på 

natten i mörker på ett övningsfält med flera 
stridsvagnsspår. Men det gick bra och vi tog 
en andraplats efter ett finskt team, fortsätter 
Folke.

LÖRDAGEN BJÖD PÅ bättre förutsättningar. 
Även här kom teamet på en hedrande an-
draplats efter ett finländskt team. Det totala 
resultatet blev därmed ett silver i Danmark.

– Idag är vi få O-vänner i Sverige, säger 
Folke med glimten i ögat. Själv tävlar jag 
mest för den sociala delen och för att det 
fortfarande är kul. Fler borde prova på, och 
det krävs inte mycket specialutrustning för 
att få en tävlingsduglig bil. Resten hand-
lar om orientering och samarbete, avslutar 
Folke.

Låter bilorientering intressant? Kontakta 
Folke som gärna berättar mer om sporten. 
Kanske kan vi få ihop några MHF-tävlande 
team igen? MIKAEL LINDBERG 

SILVERMEDALJ I DANMARK. Folke Ringberg och tävlingsbilen, en tvåhjulsdriven Skoda Yeti, 
som kom på en hedrande silverplats i Danmark. Notera att bilen är utrustad med extra 
belysning fram som även lyser åt sidorna.
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FOTO: STEFAN NILSSON

Volkswagen var tidigt med i elbilsra-
cet med eldrivna versioner av bland 
annat Golf och Up!, samtidigt byggde 
man upp en helt ny modellserie. 
Först ut var VW ID.3 och sedan har 
modellerna duggat tätt. Nya ID.5 GTX 
är just nu top of the line i VW:s elbils-
flotta.

FÖRSTA INTRYCKET AV Volkswagen ID.5 
GTX är en känsla av rymd. Bilen är faktiskt 
rymlig både i fram- och baksätena, trots att 
den fått en kaross med mer coupéstil. 

Bakom ratten är det första vi lägger mär-
ke till den stramt rena instrumenteringen. 
VW har garanterat marknadens mest funk-
tionella förarmiljö och man lär sig snabbt att 
hantera funktionerna. Digital hastighetsmä-
tare, ingen växellåda men ett vred du vrider 
framåt om du ska framåt. Bakåt, ja då vrider 
man vredet bakåt. 

Vid mörkerkörning finns VW:s IQ-light 
som bara bländar av den delen där det finns 
en bil framför.

Rent tekniskt är ID.5 GTX en fyrhjuls-
driven bil med 299 hästkrafter som körs 
som en automatväxlad bil. Den har utmärkt 
viktfördelning, riktigt bra prestanda och en 
släpvagnsvikt på 1 200 kilo, vilket är mycket 
i elbilsvärlden. 

Vägegenskaperna kan lätt beskrivas spor-
tiga, men vi skriver hellre vägvinnande. Det 
är lätt att hålla ett högt tempo med ID.5 

GTX och här blir det lite motsägelsefullt. 
Via informationen på räckviddsinstrumen-
tet går det åt mycket el när det går undan. 
Hög hastighet betyder mer laddning om 
man ska köra långt. Det är en balans som 
ständigt gör sig påmind för de som kör elbil.

Nu har VW satsat på en ganska hög ladd-
kapacitet, 135 kW närmare bestämt, och det 
betyder att bilen laddas för tio mils körning 
på tio minuter vid optimal laddningen. Det 
betyder dock runt en timme för att ladda 
bilen från runt 10 till 80 procent, vilket är 
det vanliga laddscenariot. 

ÖVERGÅNGEN TILL ELDRIVNA bilar är en 
överlevnadsfråga för hela bilindustrin och 
den lägger en skugga över andra lösningar 
för miljövänliga drivmedel som biogas. Allt 
pekar idag på att majoriteten av världens 
biltillverkare tror på den teknik som Tesla, 
Nissan och Renault var pionjärer med. 
Volkswagens ID-modeller har en grund-
teknik som liknar den Tesla bröt isen med. 
Det vill säga batterier i golvet och bakhjuls-
drivning.

Både Tesla och VW erbjuder modeller 
med fyrhjulsdrivning och det intressanta 
är att skillnaderna i energiförbrukning är 
minimala när det gäller elbilar. En fyrhjuls-
driven elbil har kort och gott två motorer 
istället för en och det ökar vikten något, 
men ger samtidigt mer energiåtervinning 
vid retardation.

När VW lanserade ID.3 i Sverige kom det 
kritik mot att bilen var bakhjulsdriven och 
att det skulle öka riskerna på vintervägar. 
Särskilt mot bakgrund av att dagens bilföra-
re i huvudsak är vana vid framhjulsdrivning. 
En kritik värd att beakta men samtidigt är 
det viktigt att veta att dagens ID-modeller 
har bättre viktfördelning, lägre tyngdpunkt 
och ett riktigt avancerat förarstöd. 

VW ID.5 får nu senaste versionen av 
VW:s förarstödssystem. Ett system som fått 
maximala 4 poäng av Euro-NCAP och de-
finitivt är till hjälp både på vintervägar och i 
andra situationer. Systemet använder moln-
tjänster och det hjälper föraren att hålla sig 
mellan vägmarkeringarna, sänka hastigheten 
inför samhällen samt naturligtvis bromsa i 
lägen där det finns risk för en olycka.

PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN erbjuds två 
versioner: ID.5 Pro Performance och ID.5 
GTX. Elmotorn på ID.5 Pro Performance 
sitter monterad bak och levererar 204 häst-
krafter. Toppmodellen ID.5 GTX är utrus-
tad med en elmotor på båda axlarna. Här 
får man ut 299 hästkrafter som räcker till 
en acceleration på 6,3 sekunder från 0–100 
km/h. Topphastighet 180 km/h. 

Båda modellerna har ett batteri som kan 
lagra 77 kWh och räckvidden uppges till 
512 kilometer för ID.5 Pro Performance 
och GTX-versionen ska klara upp till 488 
kilometer.  STEFAN NILSSON

Rymlig elbil i coupéstil
FÖR VÄLBESTÄLLDA. Volkswagen satsar på flärd och prestanda med senaste elbilen ID.5 GTX som är en eldriven suv i coupé-stil.

VOLKSWAGEN ID.5 GTX

Pris: Från 634 900 kr 
(ID.5 Pro Performan-
ce 569 900 kr).
Motor: Två elmotorer.
Effekt: 299 hk.
Vridmoment: 310 
Nm bak 
och 162 
Nm 
fram.
Växel-

låda: Ingen växel-
låda men val mellan 
framåt och bakåt.
Prestanda: Toppfart: 
180 km/h. 0–100 
km/h: 6,3 sekunder.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 
458,2/185,2/161,9/
276,6 cm.
Tjänstevikt/last/släp: 
2 224/526/1 200 kg.
Garantier: Nybil: 2 
år. Lack: 3 år. Rost: 
12 år. Batteriet ga-
ranteras 70 procents 
effekt efter 8 år eller 
16 000 mil.
Deklarerad bränsle-

förbrukning, enligt 

WLTP: 18,0 kWh.    
CO2: 0 g/km
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Hög 
säkerhet 
Komfort 
Väg- 
egenskaper

ID.4 är mer 
praktisk 
Bakhjulsdriv-
ning kan vara 
ovant för 
vissa

KORTFAKTA

Förarmiljön är riktigt 
bra med tydliga och 
enkla instrument. Bra 
sikt och extra plus för 
strålkastarna som har 
matrix-funktion.



Den solklara törstsläckaren!
Pripps Radler 0,0% är en uppfriskande blandning  
av ljus alkoholfri lageröl och frisk citronlemonad. 

W W W.PRIPPSR ADLER.SE
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FOTO: STEFAN NILSSON

För dryga femtio år sedan skapades 
en helt unik bil i Storbritannien. Bilen 
som blev den felande länken mel-
lan terrängbil och bruksbil – Range 
Rover. 52 år senare är det dags för 
marknadsintroduktion av femte 
generationen Range Rover. Nu den 
felande länken mellan terrängbil och 
lyxbil. Terrängegenskaper som Land 
Rover Defender och komfort i nivå 
med Rolls Royce.

FÖRSTA GENERATIONEN Range Rover tog 
världen med storm och leveranstiderna blev 
riktigt långa. Då var konceptet nytt. Nu vet 
alla vad en suv är, och begreppet har minst 
sagt blivit urvattnat. Samtidigt har Range 
Rover utvecklats till något nära nog lika 
unikt som första Range Rovern var 1970. 
Processen kan beskrivas som förfining.

Dagens Range Rover är en tekniskt so-
fistikerad bil med en prislapp som börjar 
några hundra tusen under två miljoner och 
sträcker sig till några hundra tusen under tre 
miljoner. Det är med andra ord inte en bil 
man ger sig ut på vilka äventyr som helst 
med. 

Tänk dig att du tar hjulupphängning från 
Land Rover Defender och bygger en sofis-
tikerad lyxbil på den. Tänk dig sedan att du 
även flyttar över drivlinan med lågväxel i en 

fördelningslåda och differentialspärrar både 
mellan axlarna och i bakaxeln. 

Här finns långslagig justerbar luftfjädring 
med höjdjustering i fyra olika lägen och 
dessutom tillgång till extra höjning som sker 
automatiskt om bilen går på grund. 

Undersidan av bilen är lika strömlinjefor-
mad och slät som bilen i övrigt. När det 
gäller undersidan innebär det att bilen inte 
ska haka fast i eventuella hinder. När det 
gäller bilen i övrigt handlar det mycket om 
ett rent designspråk och naturligtvis så lågt 
luftmotstånd som möjligt.

PÅ VÄG GENOM DET danska jordbruksland-
skapet känner vi oss lite som de båda mat-
kritikerna i filmen ”The Trip” som reser 
runt i Storbritannien i en Range Rover. 
Det är precis det här som bilen är byggd för. 
Den smyger följsamt fram med ett rapsfält 
på ena sidan vägen och ett fält med betande 
kor på andra sidan. 

Det handlar om en stor och tung bil, men 
konstruktörerna har lyckats få den att kän-
nas betydligt kompaktare och spänstigare än 
vad man kan tro om en bil med en tjäns-
tevikt på dryga 2,5 ton och utrymme för 
upp till sju personer. Alla platserna är rik-
tigt komfortabla och luftfjädringen gör sitt 
till för att göra komforten avsevärt bättre 
än den var i de ursprungliga Land Rover 

modellerna med bladfjädrar. Det var fak-
tiskt Range Rover som 1970 bröt isen med 
skruvfjädrar istället för bladfjädring. Väg-
egenskaperna är inte sportiga, men extremt 
säkra och komfortabla. Bilen är följsam på 
krokiga vägar, även i mycket höga hastig-
heter och den är extremt säker på underlag 
som grus, is och snö.

Till det finns också avancerad teknik med 
olika förarstöd som avståndshållare, filhållare 
och autobroms samt en avancerad hjälp för 
att köra med släp. Dragvikterna varierar från 
3 ton för laddhybriden till 3,5 ton för V8:an 
och dieseln. 

FINNS DET DÅ inga nackdelar?
Priset är naturligtvis ett hinder för många, 

men det är svårt att kritisera mot bakgrund 
av att bilen är så nära komplett att ingen an-
nan bil matchar den. En sak som vi störde 
oss på var vindbruset i svensk motorvägs-
fart (120 km/h). Bilen har så kallad noice 
canceling-teknik. Det vill säga en teknik där 
bilens högtalare analyserar ljudet i bilen och 
producerar ett interferensljud som kort sagt 
har en spegelvänd ljudbild som motverkar 
buller och annat.

Bilen är tyst, men att hindra vindbruset 
klarar systemet inte av och det blir mer på-
tagligt när allt annat är tystare.

STEFAN NILSSON

Förfinad herrgårdslimousin
LÄTTMANÖVRERAD. Range Rover är en stor bil, men Land Rover har verkligen lyckats att få den att kännas tajt och smidig på vägen tack vare fyr-
hjulsstyrning och en design där man vet var man har de fyra hörnen.

RANGE ROVER D350 

LÅNG HJULBAS MILD-

HYBRID (5 SITSIG)

Pris: Från 1 855 900 
kr.
Motor: Diesel, 6 cyl, 
2 997 
cc.
Effekt: 
350 hk 
vid 4 000 
varv/minut.
Maximalt vridmo-

ment: 700 Nm vid 1 
500–3 000 varv/min.
Växellåda: 8-växlad 
automat.
Prestanda: Toppfart: 
234 km/h. 0–100 
km/h: 6,3 sekunder.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 
525,2/220,9/187,0/
319,7 cm.
Tjänstevikt/

max last/släp: 
2 569/781/3 500 kg.
Garantier: Nybil: 3 
år eller 10 000 mil. 
Lack: 3 år. Rost: 6 år.
Deklarerad förbruk-

ning: 7,6–8,3 l/100 
km (WLTP).   
CO2-utsläpp: 200–
218 g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Komfort 
Terräng- 
egenskaper 
Stort utrym-
me för last 
och åkande

Ekonomi 
Storlek 
Begränsat 
servicenät-
verk

KORTFAKTA

BLANDAR OCH GER. 
Förarmiljön i nya 
Range Rover är 
visserligen lättöver-
skådlig vid en första 
blick, men det finns 
mycket krom och 
ljusa ytor att irrite-
ras av och meny-
erna på mittkonso-
len är milt uttryckt 
omfattande och tar 
tid att lära sig.



12 500 måste 
ner till NOLL

Försök att ta in verkligheten att antalet taxibilar 
på de svenska vägarna dagligen är lika stort som 
antalet rattfyllerister och drogpåverkade i trafiken.

Skingra drogdimmorna i trafiken!

• Tillsammans kan vi pressa ner siffrorna och minska 
dödstalen. Med ditt stöd når MHF längre. 
• Visa att du också har fått nog och bli medlem ett år för 
bara 195:– (årsprenumeration på Motorföraren ingår).

Scanna koden 
med mobilen 
och gå med idag!
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FYRA KONKURRENTER

Mercedes SLK är Europas mest sålda 
sportbil. Kanske kan en begagnad öppen 
Merca förgylla din sommar.

MERCEDES SLK DEBUTERADE 1996 och startade en 
trend med plåtcabrioleter. Generation två kom 2004 
och det är den vi tittar närmare på här. 2008 kom en 
facelift och 2011 presenterades generation tre.

Basmotorn är fyrcylindrig på 1,8 liter och 163 
eller 184 hästkrafter. Två olika V6:or finns, vanligast 
är SLK 350 på 272 eller 305 hästkrafter. Toppmo-
dellen är SLK 55 AMG med 5,4-liters V8 och 360 
hk. Motorerna har kamkedja som normalt sett inte 
behöver bytas.

SOM DET ANSTÅR EN SPORTBIL är vägegenskaperna 
mycket bra. SLK ligger stabilt på vägen, även i pres-
sade situationer. Antisladdsystem är standard. SLK är 
en utmärkt kombination av sportbil och glidarvagn. 
Men BMW Z4 och Porsche Boxster är ett strå vas-
sare när det gäller körglädje. Att glida fram och an-
das in sommaren är just det som är njutningen med 
en cabriolet. Taket fälls upp eller ned elektriskt med 
knappar.  Mercedes brukar göra en trivsam förar-
miljö och så även i SLK. Tydliga instrument och 
reglage inramat i en dos elegans. Sittställningen är 
låg och att kliva i och ur bilen kräver viss vighet.

DEN LÅGA SITTPOSITIONEN gör också att sikten är 
dålig, speciellt bakåt. Om stolarna råder delade me-
ningar. Vissa förare sitter bra, medan andra klagar på 
dåligt stöd för nacken. Som extrautrustning fanns 
varmluftsblås i nacken, kallat airscarf. Det gör att 
man kan köra nedcabbat även när sommaren är slut.

Något baksäte finns inte, SLK är strikt tvåsitsig. 
Bagageutrymmet är högst begränsat, plåttaket stjäl 
mycket plats i nedfällt läge. Då ryms endast mindre 
väskor.

DEN FÖRSTA GENERATIONEN fick fyra stjärnor i 
krockbetyg av Euro NCAP. Generation två är 
dock inte krocktestad där.

Även om SLK kan användas vintertid är det 
många ägare som bara brukar bilen under som-
marhalvåret. Det kan vara en förklaring till varför 
SLK drabbas av färre fel generellt än för Mercedes 
vanliga personbilar. Några källor till problem finns 

AUDI TT ROADSTER 2,0 TFSI
Registreringsår                         2008

Kaross                   2-sits, aut, tygsuflett

Batteri/motor              2,0 l/200 hk

Dekl. förbrukning             7,7 l/100 km

Nypris -08                 362 500 kr

Bilprovning Bättre än medel  (D) 

Rost         Bättre än medel 

Säkerhet              Ingen uppgift 

AutoIndex         Bättre än medel  

BMW Z4 3.0 si
Registreringsår                            2008

Kaross    2-sits, aut, tygsuflett

Batteri/motor        6 cyl/3,0 l/265 hk

Dekl. förbrukning                8,6 l/100 km

Nypris -08                   415 000 kr

Bilprovning   Sämre än medel  (D)  

Rost           Bättre än medel

Säkerhet                    Medel (E) 

AutoIndex          Bättre än medel 

dock. Takmekanismen med det fällbara plåttaket är 
känslig och kan behöva justeras. Tätningslisterna 
till taket höll inte tätt till en början och byttes på 
garantin.

Ägarna rapporterar också om fel på fönsterhis-
sar, trasig gasfjäder till bakluckan samt krånglande 
kondensor till luftkonditioneringen. 

HÅRT KÖRDA EXEMPLAR brukar drabbas av glapp 
i styr- och spindelleder samt skeva bromsskivor. 

Kantstötta fälgar och slitna däck är inte heller 
ovanligt.

Fjäderbrott har också förekommit, liksom olje-
läckage från motor och växellåda. Fel på ljusnivå-
regleringen har också drabbat en del SLK.

KÖPSUGET EFTER EN CABRIOLET är störst på våren 
och prisbilden brukar vara betydligt lägre efter 
sommarens slut. Det är då man kan göra fynd på 
en SLK.

Njut av sommaren

Motor, 
växellåda, 
väghållning

Byggkvalitet, 
förarmiljö, fram- 
stolar, komfort

Takljud, spårkänslig, 
avgasvärden, 
fjäderkvalitet

Bullrig,  
vägkänsla, 
styrning

++ ––

Vägegen- 
skaper, 
motor, 
förarmiljö

+ Tak- 
mekanism, 
bakåtsikt 

–
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REPARATIONSKOSTNADER

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

Avgassystem exkl främre rör          11 810 kr

Katalysator                                         7 265 kr

Hjullager höger fram                        5 973 kr

Kamrem                                                  Kedja

Elektronikbox, motor                        9 105 kr

Koppling                                          Automat

Stötdämpare fram                             7 720 kr

12 000-milaservice                             5 737 kr

SÄKERHETSUTRUSTNING

Standard samtliga versioner, från och med 
år. Tillval/extrautrustning kan förekomma.
Bältessträckare fram/bak                    1997/–

Trepunktsbälte alla platser                    1997

Krockkudde förare/passagerare           1997

Sidokrockkudde fram                             1997

Nackskydd alla platser                            2004

Nackskydd fr. whiplashskydd                2004 

KROCKSÄKERHET 
Euro NCAP                      –                    –

Folksam        –                –

CHRYSLER PT CRUISER GT
Registreringsår                          2008

Kaross                   4-sits, aut, tygsufflett

Batteri/motor                 2,4/223 hk

Dekl. förbrukning                9,5/100 km

Nypris -10                  267 900 kr

Bilprovning   Sämre än medel (D) 

Rost                         Medel

Säkerhet    Sämre än medel (E) 

AutoIndex              Ingen uppgift  

MAZDA MX-5
Registreringsår                          2008

Kaross             2-sitsig, man, tygsufflett

Batteri/motor               2,0 l/160 hk

Dekl. förbrukning              7,7 l/100 km

Nypris -10                  236 700 kr

Bilprovning                  Medel (D) 

Rost        Sämre än medel

Säkerhet                                     Medel (F) 

AutoIndex                       Medel

KÖPGUIDEN
Registreringsår:                          2008

Kaross:                2-sits, aut, plåttak

Motor:                      6 cyl/3,0 l/231 hk

Dekl. förbrukning:          9,3 l/100 km

Nypris -08:                         427 900 kr

Bilprovning:                        Medel (D)

Rost                       Ingen uppgift

Säkerhet                       Ingen uppgift

AutoIndex                 Bättre än medel

D=Dekra, F=Folksam

TEKNISK DATA Mercedes          SLK 200 1,8   SLK 350 V6           
Längd/bredd, cm                    408/178          408/178     

Tjänstevikt/maxlast, kg              1 390/315     1 465/315

Max släpvikt, kg                      0                              0          

Antal cylindrar/slagvolym cm3     4/1 796          6/3 498

Effekt hk                                     163                       272 

Toppfart, km/h              230                       250

0–100 km/h, s                 7,9                        5,6

CO2 g/km             218                        255  

BILPROVNINGEN

Första generationen SLK klarade sig myck-
et bättre än medelbilen vid besiktningen. 
Slita däck var den främsta anmärkningen. 
SLK av senare årgångar saknas i Bilprov-
ningens statistik. Hos tyska Dekra klarar 
sig SLK bättre än medelbilen. Anmärk-
ningar som förekommer är slitna bromsar, 
glapp i styrleder och oljeläckage från mo-
tor/växellåda.

ROSTSKYDD

SLK är inte rostskyddstestad. Mercedes 
har under flera år haft problem med rost 
på flera bilmodeller. Därför kan en grundlig 
inspektion av bilen ur rostsynpunkt vara på 
sin plats före köp. Det är möjligt att rost-
problemen är färre på SLK eftersom en del 
exemplar inte används vintertid. 

ROSTSKYDDSGARANTI: 30 ÅR

Betyg:   Ej testad 

Privatimporterade exemplar bör vara väsentligt 
billigare än svensksålda. Undersök noga bilens mä-
tarställning och historik. 

Mätarmanipulerade bilar förekommer, liksom 
falska serviceböcker och falska identiteter. Då kan 
man bli lurad på bilens värde och på vilka repara-
tioner som väntar.

En privatimporterad SLK gör ofta också den 
dyra försäkringspremien ännu högre.

 CHRISTIAN ELLMARK, VI BILÄGARE

Njut av sommaren
1. Trivsam förarmiljö med tyd-
liga instrument och reglage.
2. Att fälla taket tar 22 sekun-
der.
3. Plåttaket gör att det här är en 
vinterbonad cabriolet.
4. Plåttaket stjäl mycket plats 
av bagageutrymmet.
5. Med taket uppfällt blir baga-
geutrymmet om inte stort så 
åtminstone mindre litet.

11 2 3

4 5

FOTO: CHRISTIAN ELLMARK

LITE MER OM:

NÅBAR DRÖM. 
En öppen 
Mercedes 
för som-
riga dagar är 
drömmen för 
många. Som 
begagnad 
kan SLK vara 
en överkom-
lig sportbil.

Köregenskaper, 
motor, växel-
låda

Snabb sufflett-
motor, effektfull, 
lågt prissatt

Utrymme, anm. 
bromsar, stabilisa-
tor, stötdämpare

Länkarmar, styr-
leder, säkerhet, 
sufflettskydd

++ ––
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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 29/7. 
Märk kuvertet ”Krysset 4/22”. Du kan även e-posta en 
bild på hela krysset på: motorforaren@mhf.se

SKÄR i 
VATTEN

YTMÅTT

TELE-
GRA-

FERAS

BILAR 
MED 

FYRA 
DÖRRAR

DEN GÅR 
RAKT 

IGENOM 
TULLEN

KUPE-
RAD

SMETAS 
IN I BARR

GAV 
SITT 
LOV

DE GÖRS 
FÖR ATT TA 
SIG FÖRBI 

ANDRA I 
TRAFIKEN

KAN HA 
SKALLRA 

I ENA 
ÄNDAN

LEDER TILL BROTT I 
UNDRE VÄRLDEN

DECHIFF-
RERAR

REKORD-
BIL

GJORDE 
EN 

TAVLA

VÄL TILL-
TAGEN 

BY

BÄR PÅ
 FÖL VID 
STUTERI

KODA

HADE 
SKOTTHÅL 
I PANNAN 

FÖRR
HÖJDEN

GER REN 
NÄRING

TAP-
PADE

AN-
LÖPER

AN-
FÖRDE

FRAG-
MENT AV 
HELHET

HÖJA TILL 
SKYARNA

INGÅR I 
KILLING-
GÄNGET

GER NOLL NARR
DE BE-
REDER 
HUDAR 

VÄGEN 
FRAM 

TILL 
HUSET

VISKAR 
HÖGT SKAL-

BOLAG

TÅGA 
FÖRBI

KRÄ-
MIG PÅ 
BRICKA

TITTAR ÅT 
ETT AN-

NAT HÅLL

SONDE-
RINGARNA

BLIR DET 
SOM 

UTFÖRS
LÄGGER 

SKYTT

KÖR I 
UPP-
SALA

ETT 
SÅDANT 
ÄR VÄL 

SCHACK

KLÄM-
DE ÅT

TERROR-
ORGANI-
SATION

ÄR EN 
FRÅGA 

OM 
PLATS

FORMAS 
PÅ EN 
SKIVA

PYSA

FRUARNA 
SOM 

LÄMNAT

KAN 
HOVRA
SKA EJ 

FÖRARE 
BESÖKA

KAPA 
STUB-

BEN
FÖRE EU

KVÄVE
FÖR-
VÄRV

FÖRNYAD 
GENOM-

GÅNG
PÅ DET 

STÄLLET
RÖD 

TRÅD

ÄR TVÅ 
FOT

ÄR KUFIS-
KA LÖS-
NINGAR

AVGIFTEN

JOBBAR 
MED 

HBTQI-
FRÅGOR INTAS I 

MALAGA

ÄR VÄL 
KABYSS

BLIR SUP 
IBLAND
PÄRLA I 
PANNA

ÄR DE 
FRÅGVISA
UTTALAR 
SIG MAC-

RON PÅ

KÖR UTE 
I GEO-

GRAFIN

UTSIKTER

SITTER 
BAKOM 
GALLER

KRÄNGT I 
DÖRREN

SKUBB

SLUT-
PUNKT

HADE 
SKENBAR 

FÖRR

LÄMNAR 
MAN EF-
TER SIG

KALLAS 
HUSKORS

RAGG-
MUNK

FYLLER 
PÅ VID 
TAPP

FRISTAD

PÅ MAM-
MAS 
GATA

SVÅR-
ARTADE

SINKAR 
BILIST

BEHÅLL- 
NINGEN

ÅLDER-
DOMLIGA

SKIFTAS 
VID SORTI
LÄMNAS 

IN MED 
TIPS

KNALLA

INTAG 
AV 

DETTA 
GER UT-

SLAG 
VID 

BLÅS-
NING

BILARNA SOM ÄR 
TOTALKVADDADE

FINNS MED I 
VÅTT OCH TORRT

SLITER
STICKER I 
ÖGONEN 
PÅ FOLK

ÄR EN 
OSLIPAD 
DIAMANT

LYCKLIGA

FÖRE 
SLUTSATS

HADE 
SLAG 
1700

SLIPAR 
FORMEN

ÖNSKA 
FRAM-
GÅNG

MOT MIT-
TEN AV 
KROP-

PEN

UPPFÖRA
FÖLL FÖR 
VASA PÅ 
1600-
TALET

ROADE 
PRINS

STARTAR 
LÖFTES-

RIKT

SURRADE

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON, FOTO: YURIY BOGDANOV
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c

c

c
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Motorföraren i backspegeln
November 1991. Det råder lågkonjunktur i Sverige och den 
femte november lägger regeringen fram ett nytt sparpaket 
på nio miljarder kronor. Barnbidrag och sjukvårdsbidrag 
drabbas hårt och det hela är ett resultat av finanskrisen som 
kom året innan.

Sveriges yngsta grundlag antas den här månaden och det 
är yttrandefrihetsgrundlagen, som har många likheter med 
tryckfrihetsförordningen – men för tv, radio och vissa webb-
platser.

TV4 får börja med marksändning och blir Sveriges första 
marksända reklamkanal.

Den nu 45-årige Freddie Mercury i gruppen Queen, avlider 
i sviterna av lunginflammation, och en stor sångröst tystnar 
alldeles för tidigt.

Motorföraren har nu funnits i 64 år, och når medlemmarna 
i månadsskiftet till november. TEXT: MIKAEL LINDBERGOmslag

Frankfurtsalongens flaggskepp fick pryda 
omslaget av Motorföraren. Supersportbi-
len var en Mercedes-Benz C112. Koncep-
tet byggdes bara i ett exemplar, men med 
för tiden hisnande prestanda. En sexliters 
V12-motor på 405 hästkrafter gav tillsam-
mans med strömlinjeformad kaross (med 
måsvingedörrar) en acceleration från noll 
till hundra på 4,9 sekunder. Toppfarten, som 
aldrig testades, angavs till 309 km/h.

C112 var en konceptbil, men den tys-
ka miljörörelsen satte stopp för all vidare 
produktion. När mässan var över, rullades 
därför supersportvagnen in i på Mercedes-
museet i Stuttgart, där den står än idag.

NUMMER 4 2022

Anrik bilsalong
Frankfurtsalongen lockade det här året 
med elbilar – Tala om att vara före sin 
tid. Det var ändå de motorstinna vag-
narna som lockade besökarna bland de 
totalt 1 200 utställarna från 29 länder. 
Den orangea skapelsen längst upp var 
Audis förslag på framtida sportbil och 
den hette Quattro Spyder. Mittmon-
terad V6-motor på 174 hästkrafter gav 
den fyrhjulsdrivna bilen en toppfart på 
250 km/h.

Men visst liknar den något annat? 
Jovisst, linjerna är närmast identiska 
med sportbilen Audi R8, som lansera-
des 2006 i samarbete med Lamborghi-
ni. 2008 presenterades cabrioletversio-
nen av R8, som fick namnet Spyder …

Inte någon H-D, men ...
Suzuki tog på allvar upp kampen med 
legendariska Harley-Davidson. Deras 
modell Intruder 750 kostade vid den här 
tiden runt 57 000 kronor och bjöd på ja-
pansk kvalitet och amerikansk formgiv-
ning. Lättkörd var den också, men test-
föraren saknade en sjätte växel i lådan. 
Några andra nackdelar var faktiskt svåra 
att upptäcka.

Läsvärda tankar
Svenska Dagbladets dåvarande 
chefredaktör Mats Svegfors skrädde 
inte på orden när rubriken sattes: 
Mördarna bland oss. Det hand-
lade om en trafikhändelse mel-
lan Kungsör och Stockholm. En 
12-årig flicka hade blivit påkörd 
på ett övergångställe av en drogad, 
kvinnlig bilist. Flickan överlevde 
inte olyckan. Bilon Reflex reflek-
terar samtidigt över diskussionerna 
kring hastighetsefterlevnaden. Pre-
cis som alkohol och droger i trafi-
ken hör till ett missbruk, då borde 
även notoriska fortkörare räknas 
som missbrukare, som behöver 
vård, inte bara straff.

Inte för vintercampare
Knappt 300 000 kronor kostade husbilen 
Frankia 570 TR det här året. Underredet 
stod Fiat för och motorn var bensindriven. 
I testet noterade Motorföraren att ljudnivån 
vid körning mer liknande en last- än per-
sonbil. Dock var den lättkörd, trots avsaknad 
av styrservo. Ljus och luftig inredning fick 
positivt bemötande. Däremot ansågs dusch-
utrymmet vara i minsta laget. I testet ingick 
även en klimatundersökning i en klimatkam-
mare. Resultatet visade att husbilen klarade 
alla svenska klimat, förutom vinter. Idag går 
det att hitta en likadan, begagnad husbil för 
omkring 50 000 kronor.
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Rätt svar bil- & trafikfrågor
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 Å K A R E  D R A  N Y K T E R

 N A R I G A  A M M A R  A R O S
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1C 1892–1894 byggde Ystad-bröderna Anders Ce-
derholm, till yrket målare, och hans bror Jöns, till 
yrket smed, två ångdrivna bilar som fick namnet 
Cederholmaren. Den första kraschade på premi-
ärturen mot ett träd i Sandskogen i utkanten av 
Ystad.  Då byggde bröderna en bil till. 

Den stod först på Johannamuséet norr om 
Ystad, men finns sedan 2013 på Ystads Militärhis-
toriska Museum.

2B Den Saab-fabriken fanns i Malmö, togs i drift 
hösten 1989 och lades ned den 30 juni 1991. 
Fabriken låg i nedlagda Kockums varvs monte-
ringshall 7 i nuvarande Västra hamnen, en hall som 
Saab fick köpa för en krona.

I samband med att Malmö-fabriken invigdes 
avvecklade Saab produktionen i den tidigare ASJ-
fabriken i Arlöv utanför Malmö, där man tillverkat 
Saab 900 och innan dess tvåsitsiga Saab Sonett 
1966–1975.

3B Jösse Car hade sitt säte i Arvika. Bolaget, som 
grundats av Bengt Lidmalm, tog sitt namn efter 
Jösse härad i Arvika kommun.

Företagets enda modell, Indigo 3000, tillver-
kades i 47 exemplar från 1996 till konkursen och 
nedläggningen 1999.

2014 köpte von Braun Sports Cars rättigheterna 
till JC Indigo 3000. Modellen vidareutvecklades 
och tillverkades av Lusitano Cars med modell-
namnet Lusitano 3000R. 2020 försattes även det 
företagit i konkurs.

4A Efter en hel del förseningar lanserade Volvo till 
slut den Uddevalla-byggda cabmodellen C70 1998. 
Totalt producerades och såldes knappt 50 000 
stycken C70 innan den las ner 2013.

5A Enligt Statistisk Årsbok passerade Sverige 1 
miljon registrerade personbilar 1959, 2 miljoner 
1968, 3 miljoner 1983, 4 miljoner 2001 – och i år 
har 5-miljonersstrecket passerats.

Efter nästan 28 år inom arbetet med trafik-
säkerhet, inklusive utbildningsinsatser inom 
området, kan jag konstatera att det skett 
stora förbättringar på våra vägar. Men vi har 

ännu en bit kvar till förverkligandet av den svenska 
Nollvisionen. Jag har blivit ombedd att skriva något 
om det arbete som idag pågår inom trafiksäkerhets-
området utifrån både ett myndighetsperspektiv, och 
mina olika uppdrag på Trafikverket. Men också uti-
från ett humanperspektiv och från min bakgrund 
från det beteendevetenskapliga området. 

Det kan dock vara viktigt att poängtera att till-
lämpningen av beteendemetoder har varit relativt 
omdiskuterad och kontroversiellt under de senaste 
20–25 åren av trafiksäkerhetsarbete, framförallt uti-
från ett myndighetsperspektiv. Troligen bottnar det-
ta i en misstro mot de mer traditionella metoderna 
för beteendepåverkan, som informationskampan-
jer i olika medier och interventioner i skolvärlden 
och på andra håll. Man ville under 80- och 90-talet 
med liknande insatser åstadkomma en långsiktig at-
titydpåverkan hos blivande förare och trafikanter, 
säkert vällovligt men, med facit på hand, relativt 
ineffektivt. Åtskilliga miljoner satsades under flera 
decennier på sådana kampanjer och mina första år 
på Vägverket handlade till stor del om att nå ut till 
den breda befolkningen med information om ris-
kerna med alkohol- och droganvändning i trafiken. 

Jag minns fortfarande resor runt i landet för 
att sätta upp affischer med avskräckande bil-
der och budskap på olika håll i landet med 
kampanj Vägkröken med mera. Budskapet 

nådde ut brett men påverkade sannolikt 
inte de som verkligen behövde tänka 
om; rattfylleristerna och droganvän-
darna. 

Men en vändning skedde från början 
av 2000-talet, human factors-frågorna 
seglade upp i samband med stora utred-
ningar om distraktion och mobilanvänd-
ning i trafiken och senare i samband 
med infrastrukturprojekt som 
Förbifart Stockholm där 
man tydligt såg behovet av 

humanvetenskap. I dessa utredningar användes också 
flitigt VTI:s körsimulatorer för studier av människan 
i samspel med både fordonet och infrastrukturen.

Dagens arbete med dessa problemområden har 
fått ett helt nytt fokus, framförallt utifrån ett mer 
teknologiskt perspektiv. Men vägen dit har varit 
lång och kantad av motgångar, inte minst utifrån 
egna erfarenheter. Jag minns väl hur IVSS (Intel-
ligent Vehicle Safety System) programmet under 
tidigt 2000-tal, efter något 
år av interna diskussioner, 
avslog ett projekt som var ett 
samarbete mellan Volvo, FOI, 
MHF, Stockholms universitet 
och Vägverket. Det handlade 
då om att ta fram kameror 
och sensorer för att övervaka 
förares drogpåverkan under 
körning och i samband med 
poliskontroll. Man etablerade även ett samarbete 
med polisforskare från Storbritannien som intres-
serade sig för detta.

Nu, efter cirka 20 år, har fordonsindustrin 
tillsammans med sensortillverkare utveck-
lat egna system för övervakning av förares 
tillstånd under körning (trötthet, distrak-

tion och påverkan av droger). Dessa system kom-
mer att vara standard i ett flertal nya fordon från 
2023 och framåt. Cirkeln är nu sluten. Dessutom 
kommer man från EuroNCAP att utveckla nya be-
dömningssystem för att ge de olika biltillverkarna 
betyg som i sin tur sporrar dem till att utveckla nya 

och säkrare kontrollsystem. Och det är i detta 
sammanhang kunskapen om den mänskliga 
faktorn har en stor betydelse. För att kunna 
säkerställa de nya förarstödsystemens funk-
tionalitet och säkerhet krävs också kunskap 
om hur vi människor fungerar. Detta sker 
förstås parallellt med utvecklingen av krock-
säkerhet och insikter om människans fysiska 

sårbarhet i trafiken.
  RUGGERO CECI, 

Trafiksäkerhetsenheten 

Trafikverket

Cirkeln är sluten

FRILÄGE 
– en krönika 
om trafiksäkerhet

”Budskapet 
nådde ut 
brett men på-
verkade san-
nolikt inte de 
som behövde 
tänka om.”
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Rum från 795:- 
Passa på att boka hotellrum  

och få bästa pris i 
Sommarkampanjen
Gå in på www.rasta.se/hotell/

Använd kod: Smultron
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ladda ner vår app för mer info 
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