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Valenkät-22: 
Vilken trafikpolitik 
styr efter valet? 

Inför valet har Motorföraren ställt tra-
fiksäkerhetsfrågor till riksdagspartier-
na. De sex som svarade var glädjande 
eniga med MHF på vissa punkter.    
 Sid 10–13

Gunnars gäng fick 
folk att varva ner 

Gunnar Wärmedal och volontärerna 
från MHF Malung har kört Ta Paus-

aktiviteter på tre platser i sommar. Mo-
torföraren besökte dem vid rastplatsen 
Hålia.   Sid 22–23

Brandman skriver 
om eldfängda elbilar
Under sina många år som brandman 

tog Tommy Carnebos station hand om 
ett 80-tal bilbränder årligen. Men brän-
der i elbilar är något helt annat, förklarar 
han i krönikan Friläge.  Sid 47

Goda utsikter  
längs Tidernas Väg
Mellan Uppsala och Ånge sträcker 
sig Tidernas Väg – en tur som lockar 

med hantverk, vällagad mat, under-
sköna insjöar och bitvis trolsk natur.
 Sid 24–34
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När Adria 
får till det
Namnet anspelar på sol och 
semester, men mest lockar 
ändå helheten med Adrias nya 
husbil Sun Living S 75SC.  
 FOTO: STEFAN NILSSON
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Mer okej att dricka på sjön?

Jag skriver till er från semestern och sommarhu-
set på Bohus-Björkö och hoppas att du också 
fått njuta av sommaren. Även om jag är som-
marledig, tänker jag på min omvärld med nya 

glasögon nu när jag är del av MHF och jag vill dela 
mina tankar med er.

Bohus-Björkö i Göteborgs skärgård är en genuin ö 
med lång fisketradition och de senaste tio åren har de 
boende satsat på turism. Hamnen har blivit attraktiv, 
både för turister på besök från fastlandet, men också för 
alla passerande båtar som reser på farleden mot Mar-
strand. 

Antalet sommarboende och besökare har ökat och 
soliga dagar är det betydligt mer människor i rörelse. 
Så också i gästhamnen. När jag besökte några vänner 
som lagt till i gästhamnen, lade jag särskilt märke till 
att i princip på var tredje båt festades det med musik 
och alkohol. 

ATT DRICKA ALKOHOL I BÅTEN i en gästhamn är ju i sig 
inget ovanligt. Men jag funderade på hur de gör dagen 
efter? Eller hur de kanske resonerar om att framföra sin 
båt med alkohol i blodet. 

Jag vet inte, men ett vet jag, att det är en liberalare 
syn på att framföra sin båt även om man druckit. Varför 
är det så? Kanske är det en kulturell sak, kanske grupp-
tryck. Jag är tämligen säker att samma person nog inte 
skulle satt sig med familjen och kört med sin bil i det 

tillståndet. Trafiksäkerhet på sjön känns även den aktu-
ell att arbeta med.

En annan sak, med det kanske kulturellt betingade 
beteendet, är hur man resonerar kring sina flakmope-
der på ön. Jag tror aldrig jag har sett någon köra flak-
moped med hjälm på ön. Men skulle de kört samma 
flakmoped i stan utan hjälm? Varför är det så? Risken 
för olycka finns ju även på en ö. 

Att arbeta med trafiksäkerhet är ett ständigt pågå-
ende uppdrag. Repetition är inlärningens moder. Låt 
oss därför fortsätta vårt uppdrag att främja ett säkert 
beteende i trafiken. Även när man kör flakmoped på 
en sommarö i skärgården.

JAG ÄLSKAR ATT KÖRA MC och tycker det är lite ex-
tra kul eftersom min Triumph Trident 660 är ny. Jag 
bestämde mig på kort varsel att jag ville ha med mig 
motorcykeln till sommarhuset på Björkö. Det var en 
spontan tanke och redan samma kväll var jag på väg. 
Jag bokade in ett hotell i Jönköping för övernattning 
och gav mig av. 

Det är väl en lagom etapp från Stockholm tänkte jag. 
Men skymningen kom tidigare än väntat och färden 
tog längre tid. Tröttheten kom över mig och det blev 
många fler stopp för paus än planerat. Jag var framme 
klockan 01.00 på hotellet och tänkte att jag nog tagit 
tiotalet stopp på vägen. Men tack vare att jag tog paus 
gick det bra. 

”Repetition 
är inlärning-
ens moder. 
Låt oss där-
för fortsätta 
vårt uppdrag 
att främja ett 
säkert bete-
ende i trafi-
ken.”



Avståndsbaserade vägavgifter
Ersätter dagens tidsbaserade vägavgifter för tunga 
lastbilar, samt kompenserar för minskade          
skatteintäkter i takt med utfasningen av fossila 
drivmedel för alla typer av fordon. En rättvis och 
jämlik kilometerskatt appliceras, differentierad 
beroende på fordonens tillryggalagda sträcka, när 
och var fordon körs samt vilka miljö- och 
säkerhetsegenskaper de har.

Kapsch har en lång historia av innovativa lösningar inom avancerad trafikstyrning och 
elektroniska vägavgifter. Vår breda lösningsportfölj och unika expertis hjälper myndigheter 

både nationellt och i städer att utveckla en tydlig handlingsplan med låg risk, i syfte att 
vägavgifter och trafikflöden optimeras samtidigt som utsläppen minskas

Kapsch TrafficCom
Trafiksäkerhet utan trängsel eller utsläpp

Nästa generations
Nationellt Trafikledningsstöd
Övervakar och hanterar trafik proaktivt och 
förutsäger förändringar av trafikförhållanden     
samt reagerar snabbt på händelser och incidenter.   
Detta görs i realtid över hela vägnätet inklusive 
motorvägar, broar, tunnlar och i stadsmiljö, 
samtidigt som trafikanttjänster och säkerhet 
kontinuerligt utvecklas och förbättras tack vare 
intelligent automationsteknologi.

Trängselavgifter &
Trafikstyrning i städer
Reducerar trafikträngsel och utsläpp genom att 
avgiftsbelägga fordon när de kör in i stadsområden. 
Kombinerat med lösningar för behovsstyrning av 
trafik, kan trängsel förebyggas när förarna ges 
möjligheter att proaktivt anpassa sitt resebeteende.
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I SLUTET AV 1980-TALET fyllde undertecknad 
på antalet bokstäver i körkortet. Det var för 
att även kunna köra tung lastbil med släp.

Jag minns än idag den tämligen pragma-
tiske yrkesförarläraren Assar. Det gick inte 
en lektion utan att något klurigt och spets-
fundigt lämnade den mannens läppar.

– Och när ni kör er personbil, glöm inte 
att tacka bakomvarande om ni blir insläppta 
i en fil, men var tydlig med handen så de 
inte bara ser ett långfinger.

De där orden fastnade och än idag försö-
ker jag visa uppskattning om någon hjälper 
mig i trafiken. Kanske gör det någon glad 
och lite mindre stressad i trafiken. Fast det 
känns rätt ensamt att tacka för hjälpen.

DET HÄR MED ATT TACKA någon i trafiken 
idag verkar vara lika passé som att höger-
regeln faktiskt gäller även på parkeringen 
utanför stormarknaden.

Fast det finns fortfarande de som lyfter han-
den efter att ha blivit insläppta i en långsamt-
gående kö. Häromdagen hände det i Södra 
länken-tunneln. Men det var inte lätt att se. 

Anledningen var att de allra flesta av dagens 
bilar är utrustade med privacy glass. Det inne-
bär att bakre sidorutorna, liksom bakrutan är 
mörktonade. I en tunnel är det därför inte lätt 
att se vad som händer i fordonet framför.

En kort helljusblinkning tillbaka som ett 
varsågod (eller ”vassego”), hur man nu vill 
se på saken, visade min uppskattning tillbaka.

Bägge mina brukisar har privacy glass. Att 
försöka tacka i en tunnel, eller när det är 
halvskumt ute, är närmast lönlöst – ingen 
kommer att se det.

Lösningen sedan flera år är istället att göra 
en kort blinkning med varningsblinkersen 
som tack. Det fungerar bättre, i alla fall vad 
gäller synbarhet. Idag är det ändå oftast bara 
lastbilar som gör en kort blinkning tillbaka.

I MINNENAS ALLÉ slog det mig plötsligt – 
visst hade tv-programmet Trafikmagasinet 
någon lösning på tack i trafiken? Någon 
klurig person hade byggt en apparat som 
kopplades in på de bakre körriktningsvi-
sarna. Med ett knapptryck blinkade bakre, 
gula lamporna först höger, sedan vänster 
och därefter två dubbelblinkningar.

Ingen dum idé, även om den aldrig slog 
igenom.

Vikten av en vinkning

MIKAEL LINDBERG

CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Idag är det 
ändå oftast 
lastbilar som 
gör en kort 
blinkning 
tillbaka.”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

VI GÅR MOT EN HÖST, en höst som är bör-
jan på den största förändringen när det 
gäller biltrafiken i vår livstid. Det handlar 
om nya drivmedel och det handlar om 
en helt ny handelsbalans i världen, men 
viktigast av allt handlar det om att rädda 
klimatet.

Vi kan redan idag välja mellan en rad 
olika elbilar som var och en passar olika 
individuella behov. Så var det inte för fem 
år sedan.

Försäljningen av elbilar har ökat drama-
tiskt och nu i sommar upptäckte reger-
ingen att det är nog ändå så att vi behöver 
styra upp laddinfrastrukturen. 

FÖRRA ÅRET FUNGERADE DET utmärkt att 
köra elbil mellan Malmö, Göteborg och 
Stockholm, men det räcker än idag med 
att man tar en genväg utanför europavä-
garna för att det ska bli problem.

Så sent som för ett år sedan började det 
bli problem att ladda elbilen även längs 
E4:an. 

Dels är det ständiga strulet med tekni-
ken och dels räcker inte laddplatserna till. 
Som lök på laxen får vi alldeles för opti-
mistiska siffror på bilars laddkapacitet. Det 

sägs i pressmeddelanden, som ofta citeras 
av till och med TT, att det går att ladda 
0–80 procent på en halvtimme, eller ännu 
mindre.

I verkligheten kommer man sällan un-
der en timme och aldrig i närheten av den 
där halvtimmen. Det funkade i början då 
det var early adopters som körde elbil. De 
var elbilskramare, elbilstalibaner eller vad 
man nu vill kalla dem och de blundade för 
problemen.

I SOMRAS GICK REGERINGEN UT med ett 
pressmeddelande där energi- och digita-
liseringsminister Khashayar Farmanbar sa:

”Vi behöver mer laddinfrastruktur och 
den behöver byggas snabbare. Eldrivna 
transporter ska göras möjligt i hela landet 
och det ska vara lätt att ladda sin elbil oav-
sett hur man bor”. 

Det är sådär fem år försent och det blir 
ännu mer försent när väl handlingspro-
grammet som ska tas fram av Trafikverket 
är klart.

När får vi en fungerande lösning för 
dem som väljer att köra elbil?

STEFAN  NILSSON, 

Växjö

Allt svårare att 
köra klimatneutralt

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

SVÅRTANKAT. Nuvarande infrastruktur räcker inte för att klara av det ökande elbilsbeståndet, 
anser debattören.  FOTO: STEFAN NILSSON
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1. Den 1 december 2020 fick vi ett nytt 
vägmärke som du kan se här ovanför. Vad 
heter det?
A. Cykelväg.
B. Cykelgata.
C. Cykelområde.

2. Vilket påstående är rätt om vad som 
gäller efter vägmärket?
A. Den som kör in på en gata eller väg 
där märket står har väjningsplikt mot 
fordon som färdas där.
B. Högerregeln gäller.
C. Ömsesidig hänsyn gäller.

3. Vilket av dessa påståenden är rätt om 
vad som gäller efter vägmärket?
A. Förare av ett motordrivet fordon 
ska anpassa hastigheten till cykel-
trafik.
B. Förare av cykel har företräde.
C. Elsparkcyklar är inte tillåtna.

4. Hur fort får man köra efter vägmärket?
A. Max 15 km/tim.
B. Max 30 km/tim.
C. Max 45 km/tim.

5. Vad är rätt om parkering på en gata el-
ler väg där vägmärket gäller?
A. Fordon får inte parkera där.
B. Endast cyklar får parkera där.
C. Fordon får inte parkera på någon 
annan plats än särskilt anordnade p-
platser.

 (Rätt svar på sidan 47.)

Bil- och trafikfrågor

FOTO: LIZA SIMONSSON

FLER SVENSKAR 

FICK BLÅSA 

FÖRSTA HALVÅRET

Under pandemin 
gjorde polisen bara 
utandningsprov på 
förare vid misstanke 
om rattfylleri, för att 
minska risken för 
smittspridning. Poli-
sen har nu återupp-
tagit de rutinmässiga 
nykterhetskontrol-
lerna. 

Under första halv-
året 2022 gjorde po-
lisen 234 500 utand-
ningsprov, en ökning 
från samma period 
2021 då antalet var 
89 400 stycken. Det 
visar polisens preli-
minära siffror. Polisen 
poängterar att man 
har en lång eftersläp-
ning på statistiken. 
Enligt polisen kan 
statistiken ett år 
senare vara 40–50 
procent högre. 

Mellan januari och 
juni rapporterades 
5 085 rattfylleribrott, 
det är en ökning 
med 1 493 stycken 
jämfört med motsva-
rande period 2021. 
Det visar Brottsföre-
byggande rådets pre-
liminära statistik. 

Rattfylleri under 
påverkan av narko-
tika, det vill säga dro-
grattfylleri, minskade 
med 1 547 brott (−19 
procent) till 6 594 
anmälda brott under 
samma period.  

Tuffare tag mot manipulerade bilar
Transportstyrelsen föreslår 
fängelse i straffskalan för bilar 
med manipulerad avgasrening 
samt kontroll att mätarställ-
ningen är högre än vid tidigare 
besiktning.

Anledningen till manipulerad 
avgasrening är främst ekono-
misk, som att slippa byta dyra 
reservdelar som katalysator, 
partikelfilter eller koppla ifrån 
Adblue-tillsats. 

– En personbil utan fung-
erande partikelfilter kan ha upp 

till 150 gånger högre partikelut-
släpp jämfört med en bil som 
har fungerande utrustning, 
säger Per Öhlund, utredare på 
Transportstyrelsen.

I Transportstyrelsens förslag 

ingår även förbud att tillverka, 
marknadsföra och sälja utrust-
ning för manipulation.

I samma förslag ingår att 
fordons tre senaste mätarställ-
ningar ska ingå i besiktnings-
protokollet. Mätarställningen 
påverkar fordonets ekonomiska 
värde och är viktig för even-
tuella köpare och ska därmed 
stämma bakåt i tiden. Föränd-
ringen gällande mätarställning-
en föreslås träda ikraft redan 1 
mars 2023.

Nära 50 000 
registrerade A-traktorer
På omkring 2,5 år har antalet A-traktorer fördubb-
lats och idag finns nära 50 000 registrerade  
A-traktorer. En anledning till de ökade siffrorna är 
de ändrade reglerna som infördes i juli 2020.

Ändringen innebar bland annat att maxhas-
tigheten om 30 km/h fick ändras på elektronisk 
väg, istället för mekaniskt. Det här öppnade för 
A-traktorer byggda på moderna bilar, samt fordon 
med automatlåda.

Fortfarande är trimning av A-traktorer ett pro-
blem. En 15-åring som kör med en manipulerad 
hastighetsspärr, där hastigheten överstiger 30 
km/h, riskerar att bli fälld för olovlig körning med 
återkallat körkort som följd.

Transportstyrelsen fick i uppdrag att utreda be-
hovet om förändrade regler som gör det svårare 
att manipulera hastighetsspärrarna, samt underlät-
ta identifiering av sådan manipulation. Utredningen 
ska vara klar i november 2022.

MHF på internationell 
motorsporttävling
För första gången i historien arrangerades i 
sommar en deltävling i Drift Masters European 
Championship i Skandinavien. Tävlingen hölls på 
Drivecenter arena i Fällfors, fem mil nordväst 
om Skellefteå den 1-2 juli. MHF Region Norr 
fanns på plats med ett utställningstält och en 
grupp frivilliga funktionärer från Norrbottens 
och Västerbottens län. Med hjälp av bordsut-
ställningen Uppvaknandet fick besökarna hos 
MHF lära sig mer om hur mycket alkohol som 
finns i olika drycker och att inte underskatta 
alkoholmängden i t.ex. öl eller cider. Syftet med 
utställningen är att medvetandegöra om risken 
för rattfylleri och riskabla alkoholvanor.

I MHF-tältet presenterades också lotteriet 
”En chans på tusen”, vars överskott går till 
MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken. 
Lotteriet är unikt, eftersom det har en av de 
högsta vinstmöjligheterna som något svenskt 
rikslotteri har – en chans på tusen. Under täv-
lingsdagarna i Fällfors värvades dessutom nya 
medlemmar till MHF.

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

FOTO: LARS OLOV SJÖSTRÖM

Antalet A-traktorer har ökat, liksom antalet ma-
nipulerade hastighetsspärrar. Det ska Transport-
styrelsen utreda. FOTO: ADOBE STOCK
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Välj trygghet för dig och din bil
Vänd dig till ett MRF-företag om du vill känna dig tryggare, på 
plats eller online. Hos oss får du den omfattande MRF-garantin 
och när du servar eller reparerar din bil får du 
MRFs reparationsvillkor, garantier och alla jobb 
fackmannamässigt utförda. Kolla på vår webb  
var du hittar närmaste MRF-företag.

www.mrf.se/privatperson
I trygga händer

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?

Namnlöst-6   1 2018-08-06   10.16

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47
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Den 11 september är det dags för 
val i Sverige. Motorföraren har un-
dersökt var riksdagspartierna står i 
MHF:s hjärtefrågor. Sex av åtta par-
tier har svarat. Samtliga anser att den 
svenska polisen borde få göra rutin-
mässiga drogkontroller i trafiken. 

MOTORFÖRAREN HAR bett samtliga riksdags-
partier svara på vad de tycker i tre trafikfrå-
gor kopplat till trafiknykterhet. Sex partier 
har svarat på enkäten. Moderaterna och 
Vänsterpartiet är de två partier som trots 
upprepade påstötningar valt att inte svara. 

Den första frågan vi ställde till partierna 
handlar om att polisen idag inte får göra 
drogtester av förare utan misstanke. Det 
finns ett färdigt förslag som bereds hos jus-
titiedepartementet. Förslaget ger Polisen, 
Kustbevakningen och Tullverket möjlighet 
att göra slumpmässiga drogtester vid vägen 
med ett screeningsinstrument, på liknande 
sätt som idag görs för nykterhetskontroller 
för alkohol. Frågan: Hur ställer sig ert parti 
till att låta polis, tull och kustbevakning göra 
rutinmässiga drogtester i trafiken? 

– Jag uppfattar det som att det finns en 
samsyn i riksdagen oavsett partitillhörighet 
när det gäller viljan att arbeta mot droger i 
trafiken, säger Lars Olov Sjöström, trafiksä-
kerhetschef för MHF. 

– Det speglar sig också i Motorförarens 
enkät, där de partier som svarat är positiva 
till förslaget. 

ATT DET FINNS ETT BRETT politiskt stöd för 
förslaget är viktigt, menar han. 

– Särskilt med tanke på att vi inte vet hur 
den parlamentariska situationen kommer att 
se ut efter valet i höst. Nu hoppas MHF på 
ett beslut inom kort för ett införande. 

Under 2021 anmäldes 8 192 rattfylleri-
brott och 14 834 drograttfylleribrott. Det 
visar statistik från Brottsförebyggande rådet. 

– I dag rapporteras fler förare för dro-
grattfylleri än rattfylleri. Trots att polisen 
idag inte får göra rutinmässiga drogkontrol-
ler, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Det visar att kontrollerna av narkoti-
kapåverkade förare måste utökas och effek-
tiviseras. 

MOTORFÖRARENS ANDRA FRÅGA till par-
tierna rör elsparkcyklar. Det sker många 
olyckor med elsparkcyklar i Sverige. I mer 
än hälften av olyckorna har föraren varit al-
koholpåverkad. Den 15 juni införde Norge 
en promillegräns för elsparkcyklar, samt en 
åldersgräns på tolv år och krav på hjälm för 
förare under 15 år. Frågan: Hur ser ert parti 
på att införa samma regler för elsparkcyklar 
i Sverige som i dag finns i Norge?

I den här frågan skiljer sig partiernas svar 
åt. De flesta partier verkar tycka att den 
lagstiftning som idag finns för cykel och 
alkohol räcker. I Sverige klassas elsparkcyk-
lar som cykel och omfattas därmed inte av 
rattfyllerilagstiftningen som gäller för mo-
torfordon. 

TRAFIKFÖRORDNINGEN §3: ”Fordon får inte 
föras av den som på grund av sjukdom, 
uttröttning, påverkan av al-
kohol, andra stimulerande 
bedövande ämnen eller 
av andra skäl inte kan 
föra fordonet på ett 
betryggande sätt.”

– Det är väldigt få 
som lagförs för alkohol-
påverkad cykling, utifrån 
den nuvarande lagstift-
ningen, förklarar Lars 
Olov Sjöström. 

– MHF 
tycker 
att den 
bästa 
lös-
ning-
en 
hade 
va-
rit 

Hur viktiga blir trafikfrågorna i valet 2022? 

att klassa elsparkcyklar som motorfordon 
precis som i Norge, då omfattas de av den 
svenska rattfyllerilagstiftningen. 

DEN TREDJE FRÅGAN till partierna 
handlar om alkobommar. Statis-

tik visar att en mycket hög an-
del av de förare som kör av 

färjor i hamnar är onyktra. 
MHF har genomfört två 

försöksprojekt 2013–
2015 med a lko-
bommar med goda 
resultat för att fö-
rebygga rattfylleri 
i hamnar. Förarna 

ALKOBOMMAR. Partierna har svarat att de är positiva till alkobommar 
och liknande tekniska lösningar som ökar trafiksäkerheten, förutsatt att 
trafiken i en hamn flyter på smidigt. MHF tycker att det är dags att alko-
bommar kommer på plats i Sveriges hamnar. 

Moderaterna och Vänsterpartiet valde att inte svara när Motorföraren ställde riksdagspartierna mot väggen om trafiksäkerhet

Lars Olov Sjöström är 
MHF:s trafiksäkerhetschef.

NYKTERHETSKONTROLL. Motorföraren har undersökt var riksdags-
partierna står i MHF:s hjärtefrågor inför valet i höst. De sex 
partier som har svarat anser att den svenska polisen borde få 
göra rutinmässiga drogkontroller i trafiken, på liknande sätt 
som för alkohol. FOTO: LENNART ANGERMUND/MOSTPHOTOS
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Hur viktiga blir trafikfrågorna i valet 2022? 

fick blåsa i en automatisk nykterhetskontroll 
innan de körde ut från hamnen. 

2017 avsatte regeringen 78 miljoner 
kronor till Trafikverket för att införa al-
kobommar i 23 svenska hamnar samt vid 
Öresundsbron. Alkobommar har ännu bara 
satts upp i några få hamnar. Frågan: Hur ser 
ert parti på alkobommar i Sveriges hamnar 
och anser ni att det är dags att de kommer 
på plats?

Partierna har svarat att de är positiva till 
alkobommar och liknande tekniska lös-
ningar som ökar trafiksäkerheten, förutsatt 
att trafiken i en hamn flyter på smidigt. 

– Intrycket från enkäten är att partierna 
behöver ta del av de utvärderingar och det 

filmmaterial som finns från MHF:s försök 
med alkobommar, säger Lars Olov Sjöström. 

HAN ANSER ATT TRAFIKVERKET har misslyck-
ats med att kommunicera hur effektivt de 
automatiska nykterhetskontrollerna fung-
erade i försöken. Försöken visade tydligt att 
det går att kontrollera samtliga fordon som 
kör ut från en färja, utan att det påverkar 
trafikflödena i hamnen. 

– Det vi såg i försöken i hamnen är att 
när en tillräckligt hög andel av trafiken kon-
trolleras i alkobommarna, då minskar före-
komsten av alkoholpåverkade förare kraftigt. 
Man får en förebyggande effekt, säger Lars 
Olov Sjöström. 

– I slutet av försöksperioden i Stockholm 
2014 påträffades inte en enda onykter fö-
rare. 

MHF vill se nytt regeringsbeslut i frågan 
om ett brett införande av alkobommar, in-
klusive öronmärkta pengar i statsbudgeten. 
Hur vill du summera partiernas svar på 

Motorförarens valenkät? 

– Jag tycker att det är positivt att det finns 
ett intresse för trafikpolitiska frågor hos 
riksdagspartierna, säger Lars Olov Sjöström. 

– MHF anser att det är viktigt att det 
finns kunniga förtroendevalda som är enga-
gerade i trafiksäkerhetsarbetet och även i de 
smalare trafikfrågorna. 

MARI HAGLUND

Moderaterna och Vänsterpartiet valde att inte svara när Motorföraren ställde riksdagspartierna mot väggen om trafiksäkerhet

ELSPARKCYKLAR. 
MHF vill att Sverige 
inför samma typ av 
rattfyllerilagstiftning 
för elsparkcyklar 
som nyligen införts 
i Norge. Partierna i 
valenkäten anser att 
den lagstiftningen 
som finns idag är 
tillräcklig. 

FOTO: MOSTPHOTOS

MHF:s 
valenkät 

2022

Se nästa uppslag!
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SOCIALDEMOKRATERNA 

1.Hur ställer sig Socialdemokraterna till att låta 

polis, tull och kustbevakning göra rutinmässiga 

drogtester i trafiken? 

Vi är positiva till slumpmässiga drogtester i tra-
fiken. Arbete med ett sådant förslag pågår för när-
varande.

 
2. Hur ser Socialdemokraterna på att införa 

samma regler för elsparkcyklar i Sverige som i 

dag finns i Norge?

Av trafikförordningen framgår att fordon, in-
klusive eldrivna enpersonsfordon dit elsparkcyklar 
räknas, får inte köras av den som till exempel är på-
verkad av alkohol och inte kan föra fordonet på ett 
betryggande sätt. 

Även bestämmelserna om vårdslöshet i trafik gäl-
ler den som framför en elsparkcykel alkoholpåverkad. 
Om det leder till någons skada eller död kan det dess-
utom vara fråga om vållande till kroppsskada eller till 
annans död.      

Men regeringen har vidtagit många åtgärder för 
att förbättra trafiksäkerheten. Bland annat uppdrog 
den, i oktober 2019, åt Transportstyrelsen att utreda 
behovet av regeländringar för ett trafiksäkert och 
miljövänligt användande av eldrivna enpersons-
fordon. Slutrapporten innehåller flera förslag och 
bedömningar, bland annat att det inte finns under-
lag för att låta trafikbrottslagens bestämmelser om 
rattfylleri också gälla fordon som kategoriseras som 
cyklar, däribland eldrivna enpersonsfordon.

Transportstyrelsens slutrapport har varit ute på remiss 
och regeringen analyserar nu utfallet för att ta ställning 
till den fortsatta beredningen av ärendet.  Den socialde-
mokratiska regeringen följer därmed frågan noggrant.

3. Hur ser Socialdemokraterna på alkobommar i 

Sveriges hamnar och anser ni att det är dags att 

de kommer på plats? 

Vi anser att fler alkobommar behövs för att skapa 
ordning och reda i trafiken och öka säkerheten på 
vägarna. Den S-ledda regeringen har därför satsat 78 
miljoner kronor på att införa alkobommar och an-
läggningar för nykterhetskontroller i svenska ham-
nar. Alkobommar har införts i Göteborgs hamn och 
i Trelleborgs hamn har en kontrollplats för nykter-
hetskontroll införts. Utöver fler alkobommar är det 
avgörande att Polisen ges tillräckliga resurser för att 
utföra regelbundna kontroller. Regeringen har där-
för gjort stora tillskott till Polismyndigheten och So-
cialdemokraterna ser att kontrollerna behöver öka.

MILJÖPARTIET
1.Hur ställer sig Miljöpartiet till att 

låta polis, tull och kustbevakning 

göra rutinmässiga drogtester i tra-

fiken? 

Vi tycker det är ett bra förslag. Till 
skillnad från vad som gäller för alkohol 
saknas i dag möjligheter att genomföra 
sållningsprov för narkotika i trafiken. 
Vi anser att det är en rimlig lösning att 
samma möjlighet ska finnas för att ut-
föra drogtester. 

 
2. Hur ser Miljöpartiet på att införa 

samma regler för elsparkcyklar i 

Sverige som i dag finns i Norge? 

Reglerna för elsparkcyklar måste bli 
tydligare. Vi behöver både se över reg-
ler för parkering av fordonen samt reg-
ler för trafiksäkerhet. Men vi behöver 
också se till att skapa säker infrastruktur 
för oskyddade trafikanter, så cyklister 
och elsparkscyklister på bättre sätt kan 
separeras från gående och från motor-
trafiken. Många olyckor skulle kunna 
förebyggas med tydlig, säker infrastruk-
tur som gör att konflikt mellan elspark-
cyklister, gående och motortrafik kan 
undvikas. 

 
3. Hur ser Miljöpartiet på alkobom-

mar i Sveriges hamnar och anser ni 

att det är dags att de kommer på 

plats?

Ja, det är dags att alkobommar kom-
mer på plats. Miljöpartiet har länge 
drivit för alkobommar i hamnar och 
under förra mandatperioden fick Tra-
fikverket i uppdrag att införa anlägg-
ningar för nykterhetskontroll i vissa 
hamnar. Regeringen tillsatte då också 
78 miljoner kronor för att sätta upp al-
kobommar i hamnar.  

KRISTDEMOKRATERNA
1.Hur ställer sig Kristdemokraterna 

till att låta polis, tull och kustbe-

vakning göra rutinmässiga drogtes-

ter i trafiken?

Vi är positiva till förslaget. Trafik-
säkerheten är viktig inom alla olika 
transportslag.

2. Hur ser Kristdemokraterna på 

att införa samma regler för elspark-

cyklar i Sverige som i dag finns i 

Norge?

Vi har inte tagit ställning till alla de-
lar i frågan ännu. Hjälmtvång för ung-
domar under 15 år finns redan vilket vi 
står bakom.

3. Hur ser Kristdemokraterna på 

alkobommar i Sveriges hamnar och 

anser ni att det är dags att de kom-

mer på plats? 

Vi är för att det sätts upp alkohol-
bommar i hamnarna. Det är ett resurs-
effektivt sätt att höja trafiksäkerheten.
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SVERIGEDEMOKRATERNA
1.Hur ställer sig Sverigedemokraterna 

till att låta polis, tull och kustbevakning 

göra rutinmässiga drogtester i trafiken?

Ja. Rattfylleri är ett stort problem och 
måste bekämpas med kraft. Vi vill att reger-
ingen tar fram förslag för att minska drog- 
och rattfylleri i trafiken, inte minst genom 
att drog- och alkoholrelaterade kontroller 
ökas.

2. Hur ser Sverigedemokraterna på att 

införa samma regler för elsparkcyklar i 

Sverige som i dag finns i Norge?

Hjälmkrav för elsparkcykel från 15 år 
finns redan idag. Det är heller inte tillåtet 
att framföra en elsparkcykel om man är för 
trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller 
andra ämnen för att kunna cykla på ett be-
tryggande sätt. Om högsta tillåtna hastighet 
(20 km/h) för elsparkcykel höjs bör också 
kraven öka.

3. Hur ser Sverigedemokraterna på alko-

bommar i Sveriges hamnar och anser ni 

att det är dags att de kommer på plats?

Ja, det är viktigt att få alkobommar på 
plats i våra hamnar inom kort. Det är vik-
tigt att utplacering av ytterligare alkobom-
mar i minsta mån påverkar exempelvis 
lossning av fartyg och inte bidrar till köer 
vid utfarterna. Detta för att införandet av 
ytterligare alkobommar ska generera största 
möjliga nytta utan att hindra trafikflödet i 
hamnarna.

CENTERPARTIET 

1.Hur ställer sig Centerpartiet till att låta 

polis, tull och kustbevakning göra rutin-

mässiga drogtester i trafiken? 

Vi ser positivt på den möjligheten. Det är, ur 
trafiksäkerhetssynpunkt inte principiellt försvar-
bart att myndigheterna testar för alkohol men 
inte narkotika. Förutsättningen är att detta kan 
ske på ett rättssäkert sätt. Vi delar i grunden de 
resonemang om sållning för narkotika som pre-
senterades i utredningen ”Kontroller på väg” 
2021.

2. Hur ser Centerpartiet på att införa sam-

ma regler för elsparkcyklar i Sverige som i 

dag finns i Norge? 

Elsparkcyklar är klimatsmarta och underlät-
tar för framkomligheten på vägarna genom att 
uppta mindre plats än till exempel bilar. Men 
det måste bli mer ordning och reda när det gäl-
ler elsparkcyklarna. På nationell nivå vill vi ge 
kommunerna och elsparksföretagen möjlighet 
att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Vi vill 
bland annat att kommunerna ska få bättre för-
utsättningar att se till så att det blir ordning och 
reda på elsparkcyklar. 

3. Hur ser Centerpartiet på alkobommar 

i Sveriges hamnar och anser ni att det är 

dags att de kommer på plats? 

Vi vill se en bred översyn av tekniklösningar 
för att höja säkerheten på svenska vägar. Det 
kan handla om alkobommar, men också sådant 
som automatisk fordonsvägning och mycket 
annat. Vi ser till exempel positivt på automa-
tisk avläsning av registreringsskyltar och system 
för att upptäcka olika former av trafikrelaterad 
brottslighet. 

Det finns också behov av ökad myndighets-
samverkan mellan bland annat Polisen, Skatte-
verket och Tullverket för ökad effektivitet i jakt 
på systematiserad trafikrelaterad brottslighet. 
Dagens möjlighet att ta ut sanktion mot trafik-
brott så kallad ”klampning” (fasthållande av for-
don) måste kunna ske tills böter är betalda/felet 
avhjälpt/olämplig förare är avlöst med mera 
och inte som idag ha en maxtid på 36 timmar.  

Detta kan vara kraftfulla vapen i kampen mot 
många former av brottslighet, samtidigt måste 
ingreppen i människors integritet bör vara pro-
portionella till fördelarna.

LIBERALERNA 

1.Hur ställer sig Liberalerna till att 

låta polis, tull och kustbevakning 

göra rutinmässiga drogtester i tra-

fiken? 

Liberalerna är för detta. Det behöver 
bli möjligt att göra rutinmässiga drog-
tester i trafiken på samma sätt som gäller 
för nykterhetskontroller.

2. Hur ser Liberalerna på att infö-

ra samma regler för elsparkcyklar i 

Sverige som i dag finns i Norge? 

Elsparkcykelns möjligheter ska till-
varatas, samtidigt som ett regelverk 
behöver tas fram för att undvika dess 
negativa effekter framför allt i stadsmil-
jön. Framkomligheten för alla gångtrafi-
kanter, inte minst för äldre och personer 
med funktionshinder är här avgörande. 
Flera kommuner har funnit former för 
parkering och tillgänglighet som är 
värda att titta på. Liberalerna har inga 
skarpa förslag i linje med den norska 
lagstiftningen.

3. Hur ser Liberalerna på alkobom-

mar i Sveriges hamnar och anser ni 

att det är dags att de kommer på 

plats? 

Liberalerna har inga skarpa förslag 
när det gäller obligatoriska alkolås i for-
don, men ser gärna att frågan om alkolås 
lyfts fram i debatten.

MHF:s 
valenkät 

2022
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En majoritet av svenskarna i åldern 
16–35 år tror att man blir en sämre 
förare om man röker cannabis. Det 
visar en ny undersökning som opini-
onsinstitutet Ipsos gjort på uppdrag 
av MHF. Det här är första gången som 
svenskarnas attityder kring cannabis 
och trafik har undersökts.

UNDERSÖKNINGEN ÄR GJORD i åldersgrup-
pen 16 till 35 år. 500 personer i Sverige och 
500 personer i Norge har deltagit i under-
sökningen genom att svara på enkätfrågor 
i ett webbformulär. Enkäten gjordes under 
februari och mars 2022. Det är opinionsin-
stitutet Ipsos som gjort undersökningen på 
uppdrag av MHF och MHF:s norska syster-
organisation MA Rusfri Trafikk. 

– Vi har gjort en undersökning som har 
tittat på svenskarnas och norrmännens at-
tityder och beteende kring cannabis i trafi-
ken. Det här är första gången som en sådan 
här studie har genomförts i Sverige och i 
Norge, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars 
Olov Sjöström. 

PÅ TYLÖSANDSSEMINARIET den 7 septem-
ber ska MHF och MA Rusfri Trafikk pre-
sentera resultatet av undersökningen. 

MHF och MA Rusfri Trafikk har ge-
nomfört undersökningen i projektet ”Tren-
der cannabis och trafik – en skandinavisk 
attitydundersökning”. Undersökningen har 
finansierats genom projektmedel från SAFF 
(Stiftelsen Ansvar För Framtiden). 

– Det är bra att vi nu genom undersök-
ningen har fått ett mått på unga förares syn 
på cannabis och trafik i Sverige och i Nor-
ge, säger Lars Olov Sjöström. 

– Det ger också möjlighet till att genom-
föra samma undersökning om några år och 
se om attityderna har förändrats över tid. 

Några exempel från undersökningen på 
svenskarnas syn på cannabis och trafik: 
Tror du att en förare som är påverkad 

av cannabis är sämre, likadan eller bätt-

re bakom ratten än någon som inte är 

påverkad?

• 80 procent av svenskarna i undersök-
ningen tror att man blir en sämre bilförare 
om man är påverkad av cannabis. 

Unga svenskar: Cannabis gör dig till en sämre förare

• 5 procent tror att man blir en bättre fö-
rare när man har rökt cannabis.
Tror du att en förare som just nu är på-

verkad av cannabis är sämre, likadan 

eller bättre bakom ratten jämfört med 

någon som har druckit alkohol?

• 22 procent har svarat att man tror att en 
förare som har tagit cannabis är en sämre 
förare än den som kör alkoholpåverkad. 

• 41 procent tror att man är en lika dålig 
förare oavsett om man är påverkad av can-
nabis eller alkohol. 

• 29 procent tror att en cannabispåverkad 
förare är en bättre chaufför än den som kör 
alkoholpåverkad. 
Har du någonsin kört bil efter att ha 

rökt cannabis?

• 8 procent i undersökningen har svarat 
ja. 
Har du suttit i en bil som körts av någon 

som nyligen har rökt cannabis?

• 14 procent i undersökningen har svarat 

att de nyligen har åkt med en cannabispå-
verkad förare. 

• 82 procent svarade nej på frågan. 

DE FLESTA SVENSKAR anser att alkohol och 
bilkörning inte hör ihop. MHF är oroade 
för att synen på att cannabis och trafik kan 
vara mer liberal, något som kan innebära att 
man underskattar riskerna. 

– När jag tittar på hur de unga svensk-
arna har svarat i undersökningen, är det up-
penbart att man har dåliga kunskaper om 
cannabis och trafik, konstaterar Lars Olov 
Sjöström. 

Svenska förare behöver få med sig samma 
kunskaper om riskerna med cannabis och 
andra droger i trafiken som de idag får när 
det gäller alkohol och trafik, framhåller han. 

– Det här är en utmaning för trafikskolor, 
skolor och olika trafiksäkerhetsaktörer. Vi 
behöver arbeta mer aktivt för att förebygga 
drograttfylleri, säger Lars Olov Sjöström. 

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.

Tydligt resultat i MHF:s nya attitydundersökning

Lars Olov Sjöström 
är MHF:s trafiksäker-
hetschef. 

”Detta är 
första gång-
en som en 
sådan här 
studie har 
genomförts i 
Sverige och i 
Norge.”
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Unga svenskar: Cannabis gör dig till en sämre förare
– Om man inte tar tag i frågan, kommer 

vi att ha stora problem att nå Nollvisionens 
trafiksäkerhetsmål i Sverige. Vill vi ha noll-
vision eller vill vi ha cannabis?

UNDER 2021 OMKOM 47 personer i alko-
hol- och drogrelaterade trafikolyckor i 
Sverige. Det visar Trafikverkets djupstudier. 
Det motsvarar 22 procent av alla omkomna 
(210 personer). Cannabis och amfetamin är 
de två vanligast förekommande narkotika-
preparaten vid drograttfylleri.

Cannabis har legaliserats för privat bruk i 
en rad länder och delstater i världen. I Ka-
nada legaliserades cannabis 2018. 

– I Kanada har det genomförts enkätun-
dersökningar både före och efter att landet 
legaliserade cannabis för privat bruk, berät-
tar Lars Olov Sjöström. 

– Undersökningarna visar att efter can-
nabis legaliserades, då ökade uppfattningen 
att cannabis inte är särskilt farligt i trafiken 
– särskilt bland unga förare. 

MHF och MA Rusfr i Trafikk gjorde 
2021 en förstudie om cannabis och trafik. 
Rapporten heter ”Förstudie: Cannabis och 
trafik – exemplet Kanada.”

DET FINNS FORSKNING som visar att det 
finns ett samband mellan en legalisering av 
cannabis och fler trafikolyckor. Cannabis 
legaliserades i den amerikanska delstaten 
Colorado 2014.

Antalet bilförare i Colorado som stoppats 
av polisen med marijuana i kroppen har 
mer än fördubblats mellan 2014 och 2020. I 
djupstudier av omkomna bilförare har anta-
let som var cannabispåverkade ökat från 55 
förare 2013 till 131 stycken 2020. Det visar 
två nya forskningsrapporter. Ungefär 600 
personer omkommer årligen i vägtrafiken 
i Colorado. 

– De länder och delstater som har legali-
serat cannabis har drabbats av ett ökat antal 
cannabisrelaterade trafikolyckor efter legali-
seringen, säger Lars Olov Sjöström. 

I slutet av augusti ska MHF och MA 
Rusfri Trafikk presentera enkätundersök-
ningen om cannabis och trafik på en inter-
nationell konferens om alkohol, droger och 
trafik i Rotterdam.  MARI HAGLUND 

FOTO: ADOBE STOCK

VI STÖTTAR EN ALKOHOL-/  
OCH DROGFRI TRAFIK!

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafik- 
lösningar och digital skyltning som guidar Dig som är på väg.  

Vi är en helhetspartner till alla aktörer inom infrastruktur.  
Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en 

aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

          blinkfyrar.se/epost@blinkfyrar.se 

Vi bidrar med kunskap 
för framtidens transporter
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Tydligt resultat i MHF:s nya attitydundersökning

CANNABIS VID RATTEN. En majo-
ritet av svenskarna i åldern 16–
35 år tror att man blir en sämre 
förare om man röker cannabis. 
Det visar en ny undersökning 
som gjorts på uppdrag av MHF. 

”Om man inte 
tar tag i frågan, 
kommer vi att ha 
stora problem att 
nå Nollvisionens 
trafiksäkerhetsmål 
i Sverige. Vill vi ha 
nollvision eller vill 
vi ha cannabis?”
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Sveriges kommunmedborgare ska 
lära sig att cykla säkert och bli mer 
medvetna om riskerna med alko-
hol och droger i trafiken. I ett nytt 
uppdrag ska Trafikverket stödja de 
svenska kommunerna med trafikant-
information. 

PÅ UPPDRAG AV REGERINGEN ska Trafikver-
ket genomföra insatser som avser medbor-
gar- och trafikantinformation för ökad tra-
fiksäkerhet. Som en del av uppdraget ska 
Trafikverket stärka kommuners förmåga 
att påverka medborgare och trafikanter till 
ökad trafiksäkerhet inom säker cykling samt 
alkohol och narkotika. 

Sofia Gjerstad, utredningsledare på Tra-
fikverket, kommer att berätta om uppdraget 
på Tylösandsseminariet den 7 september. 

– Vi har siktat in oss på att stärka kommu-
nernas förmåga i de här frågorna. Det är en 
fördel om man kan jobba lokalt, säger hon. 

– Nu är vi i ett tidigt planeringsstadie 

och har precis börjat med projektet. 
Hur ser arbetet ut – har ni en dialog 

med kommunerna? 

– Vi har gjort en utvärdering, där vi ställ-
de frågor till några kommuner om det finns 
ett intresse av att få stöd från Trafikverket 
med trafikantinformation, berättar Sofia 
Gjerstad.

– Svaret är att det finns ett behov av stöd. 
Det känns bra att veta att det finns en ef-
terfrågan. 

Trafikverket har bjudit in tre kommuner 
att vara med och utvärdera det trafikantma-

terial som kommer tas fram om säker cykling. 
– På det sättet hoppas vi kunna landa mer 

rätt med materialet, förklarar hon. 

DET ÄR INTE ALLTID LÄTT FÖR kommuner att 
på egen hand arbeta med de här frågorna 
utan stöd, konstaterar Sofia Gjerstad. Hon 
har själv tidigare arbetat i en kommun med 
trafikfrågor. 

– Vi hoppas att det här arbetet med tra-
fikantmaterialet kan bli något bra. Och att 
det kan underlätta för kommuner att ha en 
dialog med sina medborgare. 
Varför har ni valt att fokusera på om-

rådena säker cykling samt alkohol och 

droger i trafikantinformationen?

– Att minska antalet allvarligt skadade i 
trafiken till 2030 är ett prioriterat område 
i trafiksäkerhetsarbetet. Många skadar sig 
allvarligt i singelolyckor på cykel, berättar 
Sofia Gjerstad.

– En sak vi vill lyfta fram att det är viktigt 
att använda cykelhjälm. 

Trafiknykterhet och säker cykling fokus för ny landsomfattande informationskampanj

RATTFYLLERI. På Tylösandsseminariet presente-
ras mer information om kampanjen. 
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Vi vill att du ska komma fram säkert, 
oavsett om du kör bil, cyklar eller går 
och strävar därför efter att göra livet 
på vägen säkrare. 

I vårt sortiment finns bland annat 
mitträcket SafeLine M, rörräcket 

Birsta 3P, broräcket 3P/H2b, gång- 
och cykelbaneräcken, träräcken, 
parkeringsräcken, betongbarriärer 
och bullerskärmar. Du hittar också 
SafeEnd i vårt sortiment, vilket är en 
krockdämpare och energiabsorbent 
som ger högsta möjliga säkerhet.

Rätt monterade vägräcken skyddar liv varje dag!

saferoad.se
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Trafiknykterhet och säker cykling fokus för ny landsomfattande informationskampanj
Alkohol och narkotika i trafiken är ett 

annat viktigt område i trafiksäkerhetsarbetet. 
Under 2021 omkom 22 procent i trafiko-
lyckor som var alkohol- eller drogrelaterade.

– Vi ser att attityden till att köra alko-
hol- eller drogpåverkad går åt fel håll hos 
svenskarna. Det visar undersökningar som 
Trafikverket har gjort, säger Sofia Gjerstad. 

– Därför är det ett område där det behövs 
påverkansinsatser. 
Kan du ge några exempel på vad det 

kan vara för typ av trafikantinforma-

tion?

– Det vi tänker för området säker cyk-
ling är att ta fram material som en kom-
mun kan använda i olika sammanhang. Det 
kan exempelvis handla om information att 
lägga på en hemsida, informationsmaterial 
som man kan delas ut vid dialogträffar med 
medborgare eller vid en invigning av en cy-
kelväg. 

Från slutet av 1990-talet till början av 
2000-talet körde dåvarande Vägverket pro-

jektet Don’t drink and drive som riktade 
sig till ungdomar och unga vuxna mellan 
15 och 24 år. Don’t drink and drive byggde 
på känsloladdade budskap och hade som 
syfte att minska antalet som kör alkohol- 
eller drogpåverkade, att unga ska vägra att 
åka med onykter förare och att de ska få 
mod och argument att hindra andra att köra 
påverkade. 

– VÅR TANKE ÄR ATT ta fram studiemate-
rial om alkohol och droger i trafiken med 
högstadiet och gymnasiet som målgrupper, 
material som kommuner kan använda sig av, 
säger Sofia Gjerstad. 

– Don’t drink and drive är ett bra mate-
rial, det finns en tanke om att modernisera 
det materialet. Vi uppfinner inte hjulet på 
nytt, utan använder det som redan finns.
Vad är det ni vill uppnå med insatserna? 

– Vi hoppas kunna nå ut med enhetliga 
budskap vart än i landet man bor, berättar 
Sofia Gjerstad.  MARI HAGLUND

CYKELHJÄLM. Ny trafikantinformation ska få Sveriges kommunmedborgare 
att cykla säkrare. Ett viktigt område är att få fler att använda cykelhjälm. 
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Årets Tylösandsseminarium 
är det 65:e i ordningen och 
årets tema lyder: Samverkan 
och eget ansvar.

Trots förra årets nedgåen-
de trend av antalet trafikdö-
da, är det en bra bit kvar till 
Nollvisionen. I år fokuserar 
seminariet på etappmålen 
för år 2030, hur vi når dit och 
hur vi ligger till nu.

I ÅR FYLLER NOLLVISIONEN 25 ÅR, en vision som togs 
fram av bland andra Claes Tingvall på dåvarande 
Vägverket. Visionen går ut på att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sve-
rige.

Regeringen beslutade 2020 om etappmål för 
2030, att då nå högst 133 omkomna och 3 100 all-
varligt skadade i trafiken. Siffrorna grundar sig på en 
halvering av medelvärdena för åren 2017 till 2019.

Årets Tylösandsseminarium fokuserar på samver-

Tylösandsseminariet återigen live
direktör Maria Krafft, samt höra 
hur långt Norge kommit i sitt 
trafiksäkerhetsarbete.

Är straffrättssystemet en väg att 
gå för att nå etappmålen? Det re-
flekterar Claes Lernestedt, profes-
sor i straffrätt, och domstolschef 
Pia Johansson över. De kommer 
även få sällskap av rikspolischefen 
Anders Thornberg.

PRECIS SOM TIDIGARE, kommer 
ett antal parallella seminarier fördjupa sig i olika 
ämnen, och en nyhet i år är exempelvis A-traktorer 
och ungdomars mobilitet ur ett trafiksäkerhetsper-
spektiv.

Tylösandsseminariet får även besök av infrastruk-
turminister Tomas Eneroth under sista dagen och 
hela seminariet leds av moderator Sanna Balsvik.

I nästa utgåva av Motorföraren kommer en rap-
port från hela årets Tylösandsseminarium.

MIKAEL LINDBERG

kan och eget ansvar i trafiken. Är det en väg för att 
nå visionen för 2030? Och hur ligger vi till idag? 
Här kommer ett litet axplock av deltagarna på årets 
Tylösandsseminarium:

NYTILLTRÄDDE GENERALDIREKTÖREN för Trafikver-
ket, Roberto Maiorana, gör ett inledningsanförande 
kring de utmaningar och möjligheter som finns för 
att nå etappmålet. 

Vi kommer även att få träffa Trafikverkets mål-

FYSISKT MÖTE. Efter två år utan ett fysiskt Tylösandsseminarium i MHF:s regi, är det återigen 
dags att mötas ansikte mot ansikte. Datumen för årets seminarium i Tylösand är 6–7 septem-
ber. Camilla Spennare, MHF, är projektledare för seminariet.

Ha en riktigt
säk�  resa!säk�  resa!

DRAGER.SE
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Lagom till midsommar släppte MHF 
Test Lab sina senaste testresultat 
av alkoholmätare. I samarbete med 
Testfakta, provades tio alkomätare 
och hälften av apparaterna visade 
felaktiga promilleresultat. Ett företag 
valde att direkt dra tillbaka en alko-
mätare från sina butiker.

EN OPÅLITLIG ALKOMÄTARE kan ge kata-
strofala följder i trafiken om en berusad 
person tror sig vara nykter och sätter sig 
bakom ratten. I ”bästa fall” blir det böter, 
indraget körkort och/eller fängelsestraff 
vid en eventuell nykterhetskontroll.

MHF:s testlaboratorium MHF Test Lab 
är ett av tre företag i världen som är ackre-
diterade för att testa alkoholmätare.

– Fortfarande finns det alkomätare på 
marknaden som inte klarar av att mäta pro-
millehalten på ett korrekt sätt, säger Tomas 
Jonsson, vd på MHF Test Lab.

Strax innan midsommar släppte MHF 
Test Lab sitt konsumenttest för tio appara-
ter med cirkapriser på marknaden från 199 
till 2 790 kronor. Konsumenttestet bygger 
på delar av den internationella standarden 
SS-EN 16280 för tester av alkomätare.

SENAST MHF TEST LAB GJORDE en liknande 
test av marknadens alkomätare var 2018.

– Vi gör konsumenttest av alkomätare 
på uppdrag av MHF. Det är ett enklare 
test som är gratis för tillverkaren. En un-
derkänd mätare kan därmed stoppas innan 
den kommer ut till konsumenterna, förkla-
rar Tomas Jonsson.

MHF-test avslöjar: Undermåliga 
alkomätare ute på marknaden

Det händer att mätare hinner komma 
ut på marknaden innan de testats, eller att 
tillverkaren helt enkelt låtit bli att testa ap-
paraten. I fallet med alkomätaren Sencor 
Alkotestare, fanns ingen certifiering. Vid 
MHF Test Lab:s laboratorietest blev den 
underkänd då den visade helt fel värden, 
trots kalibrering.

– Den fanns att köpa hos Elgiganten, 
men de valde att direkt dra tillbaka för-
säljningen av Sencor Alkomätare, berättar 
Tomas Jonsson.

YTTERLIGARE FYRA ALKOMÄTARE hamnade i 
botten av testet. Det var Overmax AD-02, 
Digital Breath Alcohol tester, Alkoholtester 
HB-603/digital, samt Digital Alcohol Tes-
ter Innova Goods.

– De här mätarna ger felaktiga värden. 
De visar exempelvis att du är nykter, fastän 
provet innebär gränsvärde för grov rattfylla, 
alltså helt opålitliga. De tar inte heller testet 
på den djupa lungluften, vilket är en förut-
sättning för korrekta mätvärden, förklarar 
Tomas Jonsson.

I ANDRA ÄNDEN AV SKALAN får Dräger, 
Alcosense, Alcotrx och Dignita de högsta 
produktomdömena – Pålitlig och driftsä-
ker. Även Scandtest får högt omdöme på 
mätnoggrannhet, men saknar automatisk 
påminnelse om kalibrering.

Fler testresultat på alkomätare, både för 
privat- och professionellt bruk hittar du 
på www.mhf.se under fliken Alkolås och 
alkomätare. MIKAEL LINDBERG 

FAKTA

FOTO: TOMAS JONSSON

MHF TEST LAB:S FEM 

PRODUKTOMDÖMEN

Pålitlig & Driftsäker. 

Det högsta omdö-
met.  Det innebär att 
alkomätaren har hög 
mätnoggrannhet och 
gör utandningsprovet 
på den djupa lungluften. 
Driftsäkerhet innebär att 
mätaren tydligt talar om 
för användaren när det är 
dags för kalibrering.

Pålitlig. Näst högsta om-
dömet ges till de alko-
mätarna som ofta saknar 
information när det är 
dags att kalibrera, men 
för övrigt tar noggranna 
analyser.

Vi avråder. Alkomätare 
med exempelvis föråldrad 
teknik, eller med brister i 
serviceorganisationen.

Vi varnar. Det lägsta 
omdömet. Mätare med 
mycket låg mätnog-
grannhet och som inte 
tar analysprovet på den 
djupa lungluften. 

Vänta. Det innebär kort 
och gott att produkten hål-
ler på att genomgå tester 
som ännu inte är klara.

TEST ALKOMÄTARE

Modell  Dräger   Alcosense     Alcotrx        Dignita        Scantest         Sencor  Overmax     Digital Breath           Alkoholtester            Digital Alcohol

  4000   Pro      FCA 35        AM-700        AM 800           Alkomätare  AD-02    Alcohol tester HB-603/digital           Tester InnovaGoods

Cirkapris  2 790 kr   2 499 kr     999 kr       1 995 kr       1 599 kr          999 kr  372 kr    299 kr                  199 kr                 269 kr
Mätteknik  Bränslecell  Bränslecell  Bränslecell  Bränslecell  Bränslecell      Bränslecell  Halvledare   Halvledare Halvledare                 Halvledare
Går att kalibrera Ja   Ja      Ja       Ja          Ja                Nej  Nej     Nej                   Nej                 Nej 
Utbytbara 

munstycken Ja   Ja      Ja       Ja          Ja                Ja  Ja     Ja                   Nej                 Nej
Certifierad enligt 

EN 16280                  Ja   Nej      Ja       Ja          Ja                Nej  Nej     Nej                   Nej                 Nej 
Omdöme                  Pålitlig &   Pålitlig &      Pålitlig &    Pålitlig &      Pålitlig              Vi varnar   Vi varnar     Vi varnar  Vi varnar                 Vi varnar
                  driftsäker   driftsäker      driftsäker   driftsäker

FAKTA

TIO I TEST. Av de 
tio testade al-
komätarna blev 
fem underkända 
med omdömet 
Vi varnar. En av 
dem har redan 
återkallats från 
butik.

Tomas Jonsson 
är vd på MHF 
Test Lab.
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Vi skyddar oskyddade trafikanter
Vi på NRS är marknadsledande på vägsäkerhet i Sverige med över 30 års erfarenhet. Vår expertis ligger i 
att din resa i trafiken sker tryggt och säkert. Våra räcken skyddar inte bara fordon 
på vägen utan även oskyddade gång- och cykelbanetrafikanter.

nordicroadsafety.com • Tel: 060 144 144 • Årvältsvägen 18 • 861 36 Timrå

Nordic M H1 GC

Nordic R N2 GC
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I sommar har MHF:arna kört Ta 
Paus på ett 50-tal rastplatser i Sve-
rige. MHF Malung har stått på tre 
platser. Den 31 juli hälsade MHF 
Malung sommartrafikanterna väl-
komna att ta paus vid rastplatsen 
Hålia. 

TA PAUS ÄR SOMMARENS stora MHF-
aktivitet. Sommarresenärer uppmanas 
att ta rast när de är ute och åker. MHF 
bjuder besökarna på fika och delar ut 
informationsmaterial om faror och dist-
raktioner i trafiken som trötthet, alkohol 
och droger, trafikfarliga mediciner samt 
mobilanvändande.

MHF Malung har kört Ta Paus på tre 
platser i sommar, vid rastplatsen Gullgråa, Nås vid 
E16, och i Älvdalen vid Spjutmodammen, riksväg 70. 
Den 31 juli stod MHF:arna Gunnar Wärmedal, Ann-
Sofie Wik, Magnus Eriksson och Anders Wärmedal 
vid rastplatsen Hålia, E45/E16 söder om Malung. 

– Vi brukar ha många besökare, runt ett hundratal 
på en dag, berättar Gunnar Wärmedal.

– Det kan nog bli en del som stannar till här idag. 
Många är nog på väg till cruisingen – Classic Car 
Week Rättvik, inflikar Anders Wärmedal. 

– Det är roligt att vara ute på Ta Paus 
som funktionär när det kommer mycket 
folk, det är alltid kul att prata med folk, 
säger Magnus Eriksson. 

MHF Malung har lagt ut MHF-ma-
terial på ett bord som trafikanterna kan 
ta del av som Sommartrafik, Vägbingo, 
Ratta Ren Bergslagen och Motorföra-
ren. Intill står utställningen Uppvaknan-
det som visar hur mycket alkohol olika 
drycker innehåller. Kaffe, hembakade 
bullar fyllda med kanel och äpplen samt 
marmeladrutor är en del av det goda 
fika som besökarna bjuds på. 

MALUNGSBON MATS LARSSON tittade 
förbi och sa hej till Gunnar Wärmedal 

och fick med sig lite informationsmaterial. 
Familjen Weiefors har varit på fjällsemester i 

Sälen. Emma och Henrik Weiefors med döttrarna 
Alma och Ellen stannade till för att fika hos MHF 
Malung.

Sommartrafikanter fick förnyade krafter hos MHF Malung

Handla tillbehör via KAMA Order to Store
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 10 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

GOCAMP ROOF TOPTENT 2.0
M80-33B
Taktältet Roof Toptent 2.0 bygger ut ditt fordon med ett extra sovrum! 
Tältet är anpassat för personbilar, SUV, Crossbussar och mindre husbilar. 
Version 2.0 är förberett för att kompletteras med isolerväggar
som hängs invändigt på väggarna.

Roof Toptent monteras smidigt på takräcket (ingår ej). Övernattning 
förbereds enkelt med några enkla handgrepp genom att öppna tältboxen 
och lyfta upp
taket med hjälp av gasdämpare. Toptent har dörröppningar på båda 
sidor och ventilation på gavlarna. Tältet levereras med monteringsbeslag, 
teleskopisk aluminiumstege med max längd 2 meter och 1 st madrass.

Mått hopfälld: 210 x 120 x 30 cm.
Mått uppfälld: 210 x 120 x 95 cm.
Madrassmått: 205 x 120 x 5 cm.
Höjd invändigt: 95 cm.
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PAUS I SEMESTERN. Trevligt initiativ tyckte familjen Weiefors om Ta Paus. Emma och 
Henrik med döttrarna Alma och Ellen fikade hos MHF Malung. Magnus Eriksson 
bjöd på mjölk till kaffet. 
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Emma. 
Hur ofta tar ni raster när ni är ute och åker? 

– Eftersom vi har barn blir det ofta, säger Henrik. 
Hur viktig är Ta Paus? 

– Ta Paus är betydelsefullt. Det får de som är ute 
och åker att stanna till lite grann hos MHF. Det är 
ett sätt att göra MHF och våra hjärtefrågor kända, 
säger Gunnar Wärmedal. 

MHF MALUNG GENOMFÖR många aktiviteter i som-
mar. Under augusti ska MHF-avdelningen vara med 
på Cityfesten i Malung och på dragracing i Dala-
Järna. Sommarens största aktivitet är Flygfesten i 
Dala-Järna den 6–7 augusti. Evenemanget brukar 
ha runt 50 000 besökare. 

– I år är första gången vi är med på Flygfesten. Vi 
kommer att demonstrera rattfyllerisimulatorn, en 
krocksläde samt en vältebil (i samarbete med MHF 
Gävle), berättar Gunnar Wärmedal. 

– Det hoppas vi ska bli lyckat. 
MARI HAGLUND

Sommartrafikanter fick förnyade krafter hos MHF Malung

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:-)

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

Finns med
automatisk
växellåda

som tillval!

TA PAUS-GÄNGET. MHF Malung hälsade sommartrafikanter välkomna att ta paus vid rastplatsen Hålia den 31 juli. 
MHF:arna Magnus Eriksson, Ann-Sofie Wik, Anders Wärmedal och Gunnar Wärmedal fanns på plats. 
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På upptäcktsfärd utmed Tidernas Väg
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EN LISA FÖR SJÄLEN. På Orbadens spa är det lätt att bara ”tomglo”. I Synnerhet från utomhuspoolen med vid vy över Ljusnan.

 REPORTAGE:
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På upptäcktsfärd utmed Tidernas Väg

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

Häng med på en nostalgisk resa längs 
delar av Tidernas Väg mellan Uppsala 
och Ånge. En färd kryddad med vild 
natur, klassiska pensionat, gårds-
restauranger och hantverksbutiker.
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GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra 
produkter som  säker ställer energibesparing, smartare styrning 
och enkelhet i användandet.

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

Laddboxen i en klass för sig

garo.se

Nyhet!
Nu med fyra olika 
färger på höljet.

HÖGBO BRUK BLIR DET FÖRSTA längre stop-
pet längs Tidernas Väg, efter att ha spisat 
lunch på Gysinge Wärdshus och besökt 
Gysinge Centrum för byggnadsvård. Det 
senare ett måste för alla som gillar att reno-
vera och underhålla gamla hus.

Högbos klassiska friluftsområde strax 
norr om Sandviken är mäkta populärt året 
om. Under vintern finns här både skidspår 
och spegelblanka skridskoisar, medan som-
marhalvåret lockar med vandring, stig-
cykling och utflykter med både kajak och 
roddbåt.

Ett stycke vild gästrikenatur att utforska 
– dessutom i anrik bruksmiljö som min-
ner om en framgångsrik epok i svensk 
järnindustrihistoria. Här smiddes det första 
bessemerstålet redan i mitten på 1800-talet. 
En tillverkning som med tiden flyttades till 
Sandviken.

I HÖGBO FINNS FLERA väl bevarade byggna-
der från den tiden, som i dag rymmer kafé, 
krog, glashytta och smedja.

Brukshotellet lockar med prisad restaur-
ang, där köksmästaren och matkreatören 
Stefan Johansson förverkligat sin dröm om 

att odla grönsaker, ysta egen ost och föda 
upp djur i Högbo – allt utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv.

GRANNE MED HOTELLET ligger en närmare 
300 kvadratmeter stor odlingsoas. En sats-
ning som gör hotellet i stort sett självför-
sörjande på grönsaker.

– Det är ju populärt bland krögare att 

använda närodlade grönsaker, och jag vill 
göra det än mer påtagligt genom att prata 
”härodlat”, för att kunna servera rätter på 
schyssta råvaror, konstaterar Stefan med ett 
leende.

EN EFTERMIDDAGSFIKA på Gruvstugan är 
ett måste. Den faluröda byggnaden är från 
början av 1800-talet, är öppen och lockar 

Växbo Kvarn med omskrivet kafé och bageri.Även småttingarna finner fina cykelsti-
gar i Högbo.

Peter Stormare.
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Campingfordon,
det klimatsmarta

alternativet

TA EN KLIMATSMART
#SWEMESTER

Att semestra med campingfordon är ofta det klimatsmartaste alternativet
En familj med fyra personer kan under en vecka minska sitt klimatavtryck med 50% jämfört med personbil, buss och tåg i kombination med hotell.

Besök www.mobiltboende.se för mer tips och inspiration samt för att klimatberäkna din semester.

print_annons_aug_2020.indd   2 2020-08-06   22:21:40

med smaskiga bakverk och matiga smör-
gåsar

Ett annat säkert tips är mysiga Högbo 
Qvarn, som har både lunch och middag. 
Dessutom poppis glasskafé.

Resan fortsätter nästa morgon via Ock-
elbo, prins Daniels hemort. Hit söker sig 
trädgårdsfantasterna för att besöka Wij 
Trädgårdar, med besökspark, trädgårds-

kök och herrgårdskafé. Det går även att 
övernatta på herrgårdshotell och STF-
vandrarhem

ORBADEN NÄSTA, via Bollnäs och Arbrå, 
och ett landskapsbyte från Gästrikland till 
ett betydligt mer böljande Hälsingland.

Längs med Ljusnans dalgång finns en an-
rik badortstradition sedan mer än hundra 

år tillbaka, och som förvaltas särskilt väl just 
i Orbaden.

Redan på 1920-talet reste badturisterna 
hit från Mälardalen med tåg för att andas 
frisk luft och vandra i den hälsosamma 
naturen vid Ljusnans klara vatten. Det som 
lockade var den kilometerlånga badstran-
den vid älven, som i folkmun kallas Häl-
singlands riviera.

Anrik bruksmiljö i Högbo.Hos Per och Inger på 
Järvsöbaden lever 
den gamla pensio-
natsandan.

Järvsö Lanthandel. Frukostdags på Bergaliv.

FOTO: CENNETH SPARBY
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Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transport-
politiken. Vi utvärderar föreslagna och genomförda 
åtgärder inom transportpolitiken och ansvarar för 
officiell statistik inom områdena transporter och 
kommunikationer. 

Trafikanalys bildades 2010 och har huvudkontor i 
Stockholm samt kontor i Östersund.

www.trafa.se

Enligt den första turistbroschyren kunde 
inte ens de mest berömda badstränderna 
på västkusten “uthärda en jämförelse”. Det 
började med en badrestaurang ”belägen en-
dast sju timmars resa från Stockholm”, och 
rum fanns att hyra hos bönder i trakten.

TRADITIONEN MED STÄRKANDE bad och 
frisk luft fortsätter på nya Orbaden Spa & 
Resort, där det gamla pensionatet vuxit till 
en helårsöppen anläggning som lockar livs-
njutare från när och fjärran. Många väljer 
att bara ”tomglo”, som man säger här uppe, 
allra helst vid infinity-poolen högt ovan 
sandstranden.

Helene Åkerström, med rötter i hälsinge- 
bygden, har skapat en modern kurort med 
hållbarhet som ledord, och samtidigt åter-
skapat känslan från förr. Dessutom lockar 
hon med sviter designade av kändisar, som 
Carolina Klüft, Victoria Silvstedt och Ar-
bråsonen Peter Stormare, som är på tillfäl-
ligt besök när jag anländer.

– Jag återvänder alltid till Hälsingland för 
att hämta kraft mellan alla filminspelningar. 
Och det är skogen och vattendragen som 
präglat mig, konstaterar Peter Stormare 
med en gest ut mot Ljusnan.

Han pratar vidare om tidlösheten, att 
landskapet knappt ändrats sedan han var 
liten grabb för snart 60 år sedan.

– DU MÅSTE GÖRA EN avstickare och upp-
täcka småvägarna och byarna på den östra 
sidan av Ljusnan, där tiden verkligen stått 
stilla, säger Peter.

Orbaden spa har även egen trädgårdsod-
ling med ekologiska förtecken.

Ester Rogalski Åkerström, dotter till 
Helena är den som ansvarar för den drygt 
2 000 kvadratmeter stora odlingsområdet.

– Här odlar vi örter, blommande bi-
favoriter, rotfrukter, rovor och en mängd 

Malin Näsman driver 
Creperiet i Järvsö.

Blomsterprakt på 
Järvsöbaden.

Tobias Annerhult på 
Järvsö lanthandel.

Fikastund på Högbo 
Qvarn.

Pär Johansson, prisad 
krögare i Växbo.

Lev eremitliv på Bergaliv.

Högbo Qvarn lockar med mysig krog och kafé.

Skön paus längs Ljusnans dalgång.

Sensommardessert på Växbo krog.



Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transport-
politiken. Vi utvärderar föreslagna och genomförda 
åtgärder inom transportpolitiken och ansvarar för 
officiell statistik inom områdena transporter och 
kommunikationer. 

Trafikanalys bildades 2010 och har huvudkontor i 
Stockholm samt kontor i Östersund.

www.trafa.se kabehusvagnarhusbilar
Hitta din återförsäljare på kabe.se

Årets nyheter KABE 2023
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 2023 presenterar KABE flera spän-
nande nyheter – missa inte årets nya KABE husvagnar och husbilar. 

Välkommen hem till din KABE.  

Besök vår virtuella 
mässa på kabe.se

Kabe_218x280 mm_MHF augusti 22.indd   1 2022-08-04   08:46:23



REPORTAGEMOTORFÖRAREN30 NUMMER 5 2022

Namnlöst-5   1 2022-05-17   16.26

andra grönsaker, berättar Ester när hon 
visar mig runt.

Hon vill särskilt lyfta fram kulturarvssor-
terna – ärtor, rovor och rötter som traditio-
nellt odlats i Hälsingland. Och visst är det 
häftigt att ha 200 meter från jord till bord. 
Ganska svårslaget, eller hur?

För på restaurangen serveras helvegeta-
riska rätter med kött och fisk som tillval.

Den kulturintresserade får sitt lystmäte 
genom en titt på hälsingegårdarna i trakten, 
där Gästgivars längs gamla Orbadenvägen 
är ett måste. Den är en av sju gårdar som 
bildar Världsarvet Hälsingegårdar. Här finns 
även möjlighet att äta lunch och fika.

SÖKER DU KOMBINATIONEN av vildmark, 
retreat och spanjutning så är det Åsberget 
som gäller. En närmare fyra kilometer lång 
vandring från Orbaden, som med fördel 
kan förlängas från toppen, längs bland an-
nat Hälsingeleden och Helgonleden.

Övernattar gör du på något av Bergalivs 
två retreathus, som ligger väl dolda längs 
bergssluttningen. Naturnära boenden med 
japansk avskalad estetik och utsiktsloft.

När hälsingefödda Staffan Michelson för 
några år sedan letade efter en skogsfastighet 
i sina förfäders landskap hamnade han till 
sist på det 373 meter höga Åsberget, med 
en milsvid utsikt över dalgången.

Arkitekten Hanna Michelson, dotter 
till Staffan, fick sedan möjlighet att rita en 
minimalistisk trädkoja för hans projekt. Ett 
lofthus med plats för två personer. Nu finns 
även koja nummer två på plats.

JÄRVSÖ NÄSTA, med ett stationshuset som 
monner om gamla tiders tågresor. Det 
är som att kliva av i barndomen för en 
60-åring med nostalgi i blick. För så här 
såg det ut längs spåren en gång i tiden. 
Stilfulla byggnader med snickarglädje. Men 

Det är populärt att familjepaddla i Högbo, för här finns flera fina vattendrag.

Missa inte att besöka turistinformationen i Järvsö 
stationshus

Järvsöbadens pensionat andas tidlöshet.I Högbo och Järvsö finns slingor för både knattar och 
mer erfarna stigcyklister.
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GULDKANT PÅ HOTEL TYLÖSAND
Varför välja mellan fullkomlig avkoppling och maximala energi- 
kickar när du kan få både och? Spa & Nöje är ett av våra mest 
populära paketerbjudanden och ger dig både av- och påkoppling
på samma glänsande silverbricka. 

tylosand.se/spapaket

Namnlöst-2   1 2022-01-13   15.34
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biljettkassan och väntrum rymmer nu tu-
ristbyrå.

JAG PASSAR PÅ ATT besöka Stenegård på 
andra sidan Ljusnan. Ett vidsträckta na-
tur- och kulturområde som lockar med 
sommarteater, stort lekområde och gamla 
hälsingegårdar med kafé, restaurang och 
hantverksbutiker. Samt det populära Lill-
Babs-museet.

Närmsta granne är Järvsö Lanthandel, ett 
av nytillskotten när det gäller hantverks-
restauranger i Järvsö. Krögaren Tobias An-
nerhult satsar på hållbarhet och idel lokal-
producerat från landskapet. Och det är en 
härlig kombination av klassisk lanthandel 
och genuin krog med idel hälsingesmaker 
på menyn.

JÄRVSÖ CRÊPERIE LIGGER nära, som blivit 
något av en institution på den anrika häl-
singeorten.

– Jo, vi har Järvsöfierat den franska klas-
sikern, säger ägaren Malin Näsman med 
ett skratt.

I det gamla uthuset serverar hon flera 
varianter av galette och crêpes med idel 
lokala råvaror som tillbehör. Sidfläsk från 
gårdsgris, färskost, Delsboskinka och Järv-
söodlade tomater samt grönkål och kryd-
dörter från den egna köksträdgården.

JAG HAR BOKAT RUM på Järvsöbadens an-
rika pensionat, som andas en tidlöshet som 
ger ro i själen. Pensionatet grundades 1905 
och en stor anledning till etableringen var 
järnvägens ankomst. Astrid Lindgren var en 
återkommande gäst på hotellet, och har ett 
rum uppkallat efter sig. Likaså Lill-Babs.

Från början var det en kuranstalt som 
förfadern till dagens ägare, fjärde och femte 
generationen i familjen Pehrson, startade.

Järvsöbadens pensionat andas tidlöshet.

FOTO: CENNETH SPARBY
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UPPTÄCK NYA HOBBY  
MAXIA 2023

www.hobbycaravan.se

 Maxia 585 UL

 Maxia 660 WQM

Maxia 495 UL 

Sedan ett par år tillbaka har familjen valt 
att åter anknyta till den gamla kurbadstra-
ditionen, med ny spaavdelning och ett kall-
bad i den gamla potatiskällaren, med vatten 
från egen källa vid Öjeberget. Som gäst har 
du även tillgång till utomhuspool under 
sommarmånaderna.

I MATSALEN SERVERAS klassisk husmans-
kost med smak av Hälsingland, med smör, 
ost och sill som god början. Det kan behö-
vas efter en dag till fots eller på cykel. För 
den lilla hälsingeorten bjuder på en hel del 
friluftsliv för den aktive.

– Nu har det ju blivit klart inne att bo 
på pensionat, menar Per och Inger Ång-
ström, som driver Järvsöbaden vidare.

De vägrar vara trendiga, vilket har gjort 
att Järvsöbaden fått allt fler återkommande 
gäster. Ett tecken i tiden.

Per och Inger har även egna trädgårds-
odlingar, för att vara snudd på självförsör-
jande när det gäller grönsaker och bär.

EFTER FRUKOSTEN nästa morgon passar jag 
på att utforska cykelstigarna vid foten av 
Öjeberget. Lars Lööv och Fredrik Jelk utvecklar cykelturismen i Järvsö.Ester Rogalski Åkerström värnar Orbadens ekologiska odlingar.



HUSBILAR & HUSVAGNAR I LUDVIKA
FÖR ÖPPETTIDER: SE KURTSHUSVAGNAR.SE

1978-2022

44ÅR
AV TRYGGHET

HUSBILAR & HUSVAGNAR I LUDVIKA
FÖR ÖPPETTIDER: SE KURTSHUSVAGNAR.SE

Behåll 

sparpengarna! 

Finansiera 

med oss.

KANONFULLT 
AV BEGAGNADE 

PÄRLOR

Snöåvägen 20 Ludvika |  Tel: 0240-305 00 

16-18 September 2022
Allt om Mässan

kurtshusvagnar.se
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Järvsös cykelsatsning har blivit en stor 

succé, och vid Bergsparken är ett stort 
gäng cyklister samlade, gammal som ung. 

HÄR TAR MAN LIFTEN UPP, för att sedan 
cykla ner längs snälla nybörjarleder eller 
mer branta och utmanande varianter. Men 
sedan drygt ett år tillbaka finns även ett 
sinnrikt nät av markerade cykelstigar för 
hela familjen.

Sedan tar jag fasta på Peter Stormares 
råd och viker av från Tidernas Väg för att 
färdas på den östra sidan av Ljusnan, längs 
betydligt smalare vägar och förbi byar med 
namn som Iste, Hänsätter och Flästa.

NU HAR JAG VÄXBO i sikte, knappa fem mil 
söder om Järvsö. Här finns ett gammalt 
kvarnområde som rymmer krukmakeri, 
kafé och bageri. Och så prisade Växbo 
Krog, där Pär Johansson skapar fantasifulla 
rätter med lokal prägel.

Dessutom är det väl värt att besöka 
Växbo Lin, ett av få svenska linneväverier 
med anrik historia. Ännu ett stopp som får 
ta sin goda tid.

CENNETH SPARBY

Växbo lin.

Barnens Stenegård i Järvsö

FOTO: CENNETH SPARBY



KONSUMENTMOTORFÖRAREN NUMMER 5 202234
LITE MER OM:

Namnlöst-8   1 2022-05-25   10.40

TIDERNAS VÄG

Tidernas Väg är vägarna 272 och 
83 mellan Uppsala och Ånge, 
över Dalälven, Storsjön och 
längs Ljusnan och Ljungan. Den 
leder genom landskapen Upp-
land, Gästrikland, Hälsingland 
och Medelpad. En närmare 50 
mil lång sträcka fylld med se-
värdheter, vild natur, pensionat, 
kaféer och gårdsrestauranger.
tidernasvag.se

NYTTIGA LÄNKAR

hogbo.se
orbaden.se
jarvso.se
vaxbokrog.se

ETT SÄKERT TIPS!

Många tar husbilen till Högbo. 
Här finner du 15 ställplatser för 
husbil och husvagn, med anslut-
ning för el året om. Dusch, bastu 
och toalett i servicebyggnad. 
Dessutom har Orbaden en cam-
pingplats med klart naturskönt lä-
ge, ovan den långa sandstranden 
vid Ljusnan. Och i Växbo finns 
20 ställplatser ovan det gamla 
kvarnområdet.

Njut av en färd längs småvägarna. Här vid världs-
arvsgården Gästgivars, nära Orbaden.

Höghöjdsbana och cykelstig - en fin kombo i Högbo.

FOTO: CENNETH SPARBY
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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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Det går inte att komma ifrån tankarna på 
den klassiska filmen Sällskapsresan där 
charterbolaget gick under namnet Suntrip, 
när vi sätter oss i den halvintegrerade husbi-
len från Sun Living. Vår soltripp går till öst-
kustens Kalmarsund och den svenska som-
marsolen gör resan till ett liv i solen. Sun 
Living är ett varumärke i Adria-gruppen. En 
något billigare och enklare Adria skulle man 
kunna säga, men vi saknade egentligen ing-
enting i den smart paketerade husbilen för 
upp till fem personer.

SUN LIVING S 75SC ÄR en av de större modellerna i 
märkets utbud och den version vi körde var Skan-
dinavienanpassad med elektrisk golvvärme, upp-
värmd gråvattentank och kraftfull Truma combi 6E. 
Trumapannan är en integrerad varmluftpanna och 

varmvattenberedare som kan köras på gas och el. Var 
för sig eller tillsammans.

Den halvintegrerade husbilen är byggd på ett Fiat 
Ducato-chassi av senaste generationen. Chassit är ett 
tydligt lyft jämfört med tidigare versioner både vad 
gäller komfort och stabilitet på vägen. 

BILEN ÄR TYSTARE och instrumenteringen moderni-
serad men fortfarande både tråkig och svårläst. Reg-
lagen har blivit bättre och den drivlina vi körde, 130 
hästkrafter med niostegad automat, ger en avslapp-
nad körning. Den gör sitt jobb kort och gott, men 
ska man köra med släp bör man välja den större 
motorn på 160 hästkrafter. 

Det är med andra ord inte föraren som står i fo-
kus när det gäller den här husbilen. Här handlar det 
mer om boendet som känns väldigt genomtänkt 
och välplanerat. 

Längst bak finns en högt placerad dubbelsäng i 
mitten av bilen. Runt den och över, finns skåp och 
lådor, men garderoberna är mer dimensionerade för 
sommarkläder än en komplett uppsättning vinter-
kläder. Läs ganska små garderobsutrymmen. 

Fönster finns på båda sidor men ingen bakruta 
betyder att det går att ställa bilen med bakänden 
mot morgonsolen och öppna för korsdrag om sol-
livet blir jobbigt varmt. Luftkonditionering för bo-
delen finns som tillval. Under dubbelsängen finns 
ett genomgående garage med laddmöjligheter för 
elcyklar.

OMEDELBART FRAMFÖR det rymliga, bakre sovut-
rymmet finns ett toalettutrymme och ett duschut-
rymme på var sin sida om mittgången. En mittgång 
som är trång i den här passagen. Här finns dörrar 
som kan stängas både mot toaletten, det bakre sov-

Smart husbil för barnfamiljer och par på egna äventyr

BRYTARE OCH UTTAG. Under bän-
ken i dinetten finns brytaren till 
golvets elvärme, ett 230-volts-
uttag och två USB-uttag.

SKÖN SÄNG. Ett riktigt bra 
sovrum längs bak med en 
queensize dubbelsäng i mit-
ten och gott om övrig förva-
ring samt utsikt åt båda håll.

PLATS FÖR UPP TILL FEM. Mittensängen hissas ner från taket och gör hus-
bilen till ett bekvämt boende för fyra. Behövs det, finns det även plats 
för en sovande i dinetten under mittensängen.

I SMALASTE LAGET. Köket sett framifrån med 
duschen i bakgrunden. I smalaste laget mel-
lan dusch och toalett samt lite väl liten ar-
betsbänk för kocken. Bra lådor under köket 
och bra utrymme i överskåpen.

UTMÄRKT SIKT. Förarmiljön är bättre än i äldre Fiat Ducati, men fortfa-
rande tråkig instrumentering. Sikten är utmärkt både framåt, åt sidorna 
och bakåt med de rejäla backspeglarna.

MATPLATS. 
Snurrbara 
framstolar 
underlättar. 
Därtill en fast 
soffa.
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SUN LIVING S 75SC.

Pris: Från 839 900 kr, 
som provkörd med 
viss extrautrustning.
Motor: Die-
sel, 4-cyl, 
2,2 liter, 
Euro 6E.
Effekt: 130 
hk/96 kW vid 3 600 
varv/minut.
Vridmoment: 320 
Nm vid 1 800 varv/
minut.
Växellåda: 9-stegad 
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart 
ca: 145 km/t, 0–100 
km/t ca: 14 s.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 

745,1/232,0/287,0/ 
403,5 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: ca: 
3,022/478/1,800–
2,000 kg (beroende 
på motorval).
Bäddar: Dubbelsäng 
(queensize) i bakre de-
len, en nedfällbar dub-
belsäng i mitten plus 
en sovplats i dinetten.
Antal passagerare 

utöver förare: 4 st.
Färskvattentank:  

110 liter.
Gråvattentank:  
85 liter.
Garantier: Fabriks-
garanti: 2 år, täthets-
garanti: 5 år.

FOTO: STEFAN NILSSON

KORTFAKTA

Smart husbil för barnfamiljer och par på egna äventyr
utrymmet och mot köket/sovutrymmet längre fram 
i bilen så privatlivet kan skyddas. 

Både duschen och toalettutrymmet är seriöst 
rymliga och ur det perspektivet är det lätt att köpa 
att gången mellan blir lite trång. De är just den här 
kompromissen som alltid görs när det gäller det mo-
bila boendet. Smart compact living med andra ord.

I KÖKET HAR DET INTE kompromissats när det gäller 
kylskåpet eller spisen, men väl vad gäller arbetsbän-
ken bredvid vasken och spisen. Bänkutrymmet är väl 
litet, men den trelågiga spisen gör även mer omfat-
tande matlagning möjlig. En elplatta hade naturligt-
vis inte varit så dumt även om gasolspisen är den 
seriöse kockens förstahandsval. Kylskåpet är även det 
rejält tilltaget på 142 liter med ett frysfack högst upp.

Framför köket finns dinetten med plats för fem 
och ovanför den en nedfällbar säng. Stolarna för 

baksätespassagerarna har både nackskydd och bälte 
för säkerheten på vägen och kaptensstolarna fram är 
i vanlig ordning vändbara. 

DEN NEDFÄLLBARA SÄNGEN är en smart lösning som 
blivit allt vanligare i husbilar. Sun Living har valt att 
inte ha en extra bula på taket för sängen. I stället 
har man ett extra högt tak över hela bodelen. Bilens 
höjd är 2,87 meter och takhöjden i bodelen är 2,1 
meter, vilket ger extra plats i överskåpen och en 
känsla av rymd i bodelen. 

Den känslan förstärks av att materialvalet i klädsel 
och paneler går i ljust bruna toner i den provkörda 
bilen. Riktigt fräscht faktiskt, och frågan är om jag 
inte föredrar den här stramt ljusa interiören framför 
de led-slingor och glasbarskåp som man framför allt 
hittar i de lite lyxigare husbilarna.

Den nedfällbara sängen är en dubbelsäng och un-

der den kan man bädda för en femte medresenär 
eller gäst. Den femte sovplatsen kan också vara en 
utmärkt lösning om man är en familj på resa och 
juniorerna inte drar jämnt. Vägrar de att sova i dub-
belsängen, kan en sova där nere.

SAMMANFATTNINGSVIS ÄR Sun Living S 75SC ett 
bra val för familjen som också tänker sig att använda 
sin husbil när barnen är på andra äventyr eller har 
flugit ut ur boet. Reser man två finns alla bekväm-
ligheter tillgängliga, sovutrymmet riktigt bra med en 
utmärkt säng och den nedfällbara sängen är ur vägen. 

Ett varningens ord dock, bilen är lång, 7,5 me-
ter, och den har ett rejält överhäng bakom bakax-
eln. Det gäller att vara försiktig om underlaget är 
ojämnt annars kan man skada bakdelen på bilen 
och de plastbitarna brukar vara dyra.

STEFAN NILSSON

STOLAR MED SKYDD. Både nackskydd och bälte för de 
som åker i dinettens stolar, men de sitter utanför 
bilens deformationszoner.

STRAMT OCH RENT. Toaletten är 
väl tilltagen och stramt ren i 
designen. Stort plus både för 
toaletten och pusslandet med 
placeringen av den i mitten 
av bilen.

REJÄLT KYLSKÅP. Bredvid dör-
ren finns ett skoskåp, kan 
vara bra vintertid så man slip-
per snubbla på blöta kängor. 
På andra sidan finns det höga 
kylskåpet på 142 liter.

SKAPA ETT BADRUM. Även 
duschen är rymlig och lätt 
att hålla ren. Den är placerad 
mitt emot toaletten och det 
går att skapa ett badrum med 
dusch genom att stänga dör-
rarna framåt och bakåt.

SAKNAR ELPLATTA. Den tre-
lågiga spisen är riktigt bra, 
men en elplatta kunde vara 
bra om man står mycket på 
campingplatser och har hus-
bilen kopplad till el. 

Flexibel med 
nedsänkbar 
mittsäng 
Låg ljudnivå 
Ljus och luftig 
interiör

Dåligt helljus 
Trångt mellan 
bakre bodel och 
köksdelen 
Långt överhäng 
bak

INGET AVSLÖJANDE. Sun 
Living S 75SC har en 
egen profil som inte 
avslöjar den nedfällbara 
sängen i mitten. Taket 
är högt längs hela bo-
delen.
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Dacia har en säregen förmåga att 
återuppfinna hjulet och det med 
framgång. När alla andra biltillver-
kare bygger på höjden, kompakta su-
var alltså, lanserar Dacia en sjusitsig 
bil byggd på längden. En pånyttfödd 
Citroën CX Break kanske, men fjärran 
alla former av tekniskt raffinemang. 
Hos Dacia är det enkla religion.

DACIA GÖR INGEN SOM HELST hemlighet av 
att man inte är världsbäst på vare sig krock-
säkerhet eller prestanda. Snarare flirtar man 
med kunder som inte charmas av saker som 
blixtrande acceleration eller fem stjärnor i 
EuroNCAP. För Dacias del handlar det om 
ett medvetet ställningstagande. Det vikti-
gaste försäljningsargumentet är mycket bil 
för pengarna och ingen annan Dacia är så 
mycket bil som den långa Joggern.

Dacias paradgrenar är just det enkla och 
det prisvärda, men faktiskt även det praktis-
ka. Här tar Dacia upp kampen med Skoda. 
Båda tillverkarna vänder sig till kunden som 
vill ha ett flexibelt transportfordon mer än 
en glänsande statussymbol. 

När det gäller Dacia handlar det exem-
pelvis om att tredje stolsraden i den sjusit-
siga versionen enkelt kan lyftas ut och det 
skapar ett enormt lastutrymme. De två sto-
larna är samtidigt väldigt lätta.

Fäller man andra sätesraden får man ett 
lastutrymme på 1 819 liter. Andra raden kan 

antingen fällas och vikas upp mot framstolar-
na eller fäller man bara ryggstödet. Den raden 
har en delning där man kan fälla antingen en 
stol eller två. En annan praktisk detalj är last-
bärarna på taket. Bilen har rails på taket med 
en smart lösning för att fästa lasthållare.

Bakom ratten i toppversionen, Jogger 
Extreme, är det första vi noterar en smart 
placerad telefonhållare och en 8-tums pek-
skärm högt placerad på instrumentbrädan. 
Telefonens funktioner speglas på pekskär-
men och allt kan skötas från pekskärmen 
och vissa funktioner även med röststyrning. 
Ett smart och trafiksäkert sätt att hantera te-
lefonen, samtidigt som det är ett kostnadsef-
fektivt sätt att få tillgång till navigation och 
musik. Det fungerar både med Apples tele-
foner, liksom Android.

INSTRUMENTERINGEN ÄR långt ifrån futu-
ristisk men väldigt funktionell. Även här 
handlar det om att bilen är byggd för den 
som inte imponeras av teknik och lyx. 

Sikten är riktigt bra åt alla håll tack vare att 
man sitter ganska högt. Jag brukar tycka ny 
teknik är tilltalande men det där med auto-
matisk avbländning av backspegeln är ur min 
synvinkel fullständigt onödigt och snarare en 
nackdel då man först får en kort bländning 
innan den bländat av. Naturligtvis avstår Da-
cia den automatiskt avbländbara backspegeln.

Så rullar vi ut på en resa som tar oss 50 mil 
genom Sverige. Dacian gör sitt jobb utan att 

knorra och den lilla trecylindriga enliters-
motorn morrar på. Även om den låter lite 
hemtrevligt är det ingen motor man minns. 
Den gör sitt jobb och den kan transportera 
sju personer, lite bagage och ett släp på 1 200 
kilo. Vad mer kan man egentligen begära?

DACIA HAR LYCKATS hålla vikten nere på 
1,3 ton för den sjusitsiga bilen och det är 
förklaringen till att den lilla motorn klarar 
anständiga prestanda och samtidigt har en 
låg förbrukning på dryga 6 liter per 100 km. 

Fullastad och med ett släp på 1,2 ton efter 
blir det dock segt och det krävs en hel del 
växlande för att det 3 ton tunga ekipaget 
ska hänga med den övriga trafiken. Då åker 
även bränsleförbrukningen upp en bra bit 
över 10 liter per 100 km.

När vägen blir krokigare upplever jag 
Joggern som ganska kompakt. Vägegenska-
perna kan beskrivas som trygga och lugna 
med bra fjädringskomfort och växellådan är 
smidig.

Sammanfattningsvis är Joggern drömbilen 
för den som vill ha en billig packåsna med 
stort lastutrymme och massor av småfack i 
kupén, men inte oroar sig för bristerna i sä-
kerheten. Visserligen får bilen okej för delar 
av skyddet för passagerare och sämst betyg 
för skyddet av cyklister och fotgängare samt 
förarstödet, men en enda stjärna i Euro-
NCAP är ändå underkänt. 

 STEFAN NILSSON

Sjusitsig familjefraktare
FOTO: STEFAN NILSSON

LÅNG MED PLATS FÖR SJU. Dacia Jogger är en lång bil med plats för sju åkande. Utseendet påminner om en utdragen Dacia Duster. Bilen är en stor-
fraktare av rang. Fäller man fram andra sätesraden och lyfter ut tredje raden får man ett riktigt stort lastutrymme.

DACIA JOGGER 

EXTREME

Pris: Från 173 900 kr 
(femsitsig). Testbilen: 
226 400 kr.
Motor: 
Bensin, 
3 cyl, 
999 cc.
Effekt: 
110 hk / 81kW vid 
5 000–5 250 varv/
minut.
Vridmoment: 200 
Nm vid 2 900–3 000 
varv/min.
Växellåda: 6-växlad 
manuell.
Prestanda: Toppfart: 
183 km/h. 0–100 
km/h: 11,2 sekunder.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 
454,7/178,4/163,1/
289,8 cm.
Tjänstevikt/last/släp: 
1 318/544/1 200 kg.
Garantier: Nybil: 3 
år/10  000 mil. Rost: 
6 år. Vägassistans: 
3 år och förlängning 
med 12 månader vid 
utförd originalser-
vice.
Deklarerad bränsle-

förbrukning, enligt 

WLTP: 5,7l/100 km, 
(provkörning: blandat 
6,5 och motorväg: 
7,2.)    
CO2-utsläpp:  

129 g/km
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Lågt pris 
Rymlig 
Praktisk

Brister i  
säkerheten
Måttliga 
prestanda
Fyrhjulsdriv-
ning saknas

KORTFAKTA



autoliv.com

Vi räddar 30.000
människoliv i trafiken.
Varje år. 

Vår nya Kundgaranti gör din besiktning 
enkel, trygg och trevlig.

En besiktning hos Opus ska vara enkel, trygg och trevlig. Därför har
vi tagit fram en Kundgaranti för dig. Lever vi inte upp till den bjuder
vi på nästa besiktning. Läs mer om vår Kundgaranti på opus.se

Boka tid och
hitta närmaste

station på
opus.se

Opus Bilprovning - Enkelt. Tryggt. Trevligt.
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Det talas ofta om kärlek vid första 
ögonkastet och det skulle kunna vara 
relevant när det gäller sommarens 
sportbil Renault Alpine A110 GT.

Bilen har en extrem strömlinjeform 
och ett mycket karakteristiskt utse-
ende. Oavsett vad man tycker om ut-
seendet, är det bakom ratten kärleken 
väcks till liv och växer till något som 
skulle kunna kallas ett beroende.

RENAULTGRUPPENS LILLA sportbil är egentli-
gen en fullständigt omöjlig livskamrat, men 
kärleken kan ju vara blind. Riktigt blind 
skulle vi kunna säga. Det finns inga ratio-
nella skäl att välja den extremt lilla franska 
sportbilen, ändå tar vi ut den en extra runda 
för att köra några mil till. Det har mörknat 
och jag tänker att en älg på taket på den här 
bilen är nog ingen trevlig upplevelse. 

Jag minns en vän som körde Lotus Europa 
för mång år sedan. Han hävdade alltid att han 
kände sig trygg för han kunde köra under äl-
gen. Jag tillåter mig tvivla, även om Lotusen 
bara var dryga decimetern över en meter hög.

Parallellen till Lotus Europa är egentligen 
inte så tokig. Lotusen var en av de första 
mittmotorbilarna att serietillverkas. Den 
hade en liten fyrcylindrig Renault-motor 
och den var byggd för kompromisslöst fan-
tastiska vägegenskaper och extrema pre-
standa trots en liten motor. Lotusen hade 
från början 82 hästkrafter, samma som Volvo 
åstadkom med enklaste B20-motorn, men 
Lotusen vägde bara 612 kilo tom. 

Dagens Alpine A110 GT väger 1 140 
kilo tom och den har 290 hästkrafter från 
en varvvillig motor, vilket ger den en ac-
celeration 0–100 km/h på 4,2 sekunder och 
den toppar i 260 km/h. Marknadsförare och 
motormedia skulle säga att bilen är extremt 
körglad. Ett slitet begrepp som kan översät-
tas med att det går att köra fort på krokiga 
vägar.

SÅ TILL VERKLIGHETEN där ute på en små-
ländsk, krokig väg ute i skogen. Jag kan rik-
tigt känna hur älgar och vildsvin bara står 
och lurar i slyet utmed vägen. Det är då jag 
märker att den här lilla bilen med franska 

flaggans tre färger på C-stolpen har riktigt 
bra strålkastare. 

Trots att jag har bara ett par decimeter 
mellan min bakdel och asfalten känner jag 
mig riktigt trygg. Jag gör några snabba un-
danmanövrer och kan konstatera att bilen 
är lika snabb och vig som en foxterrier. Att 
jämföra med förra testbilen, en Land Rover 
Discovery, som var mer som en lugn, trygg 
och förutsägbar golden retriever 

KVÄLLEN BLIR TILL NATT och jag måste säga 
att Alpine är förarens bil. En riktigt trevlig 
instrumentering, väldigt bra stolar och en 
känsla av perfektion när det gäller kom-
munikationen mellan ratt, växelpaddlar och 
mina egna känslor för g-krafterna. 

Så till det där med kärleken. En kärlek 
som blir mer av hatkärlek när jag nästa dag 
ska köra drygt 50 mil med bilen. Mugghål-
laren har en omöjlig placering, två små ba-
gageutrymmen rymmer inte ens en anstän-
dig ryggsäck och foxterriern har ingen plats 
i bilen. Kärleken är verkligen blind.

STEFAN NILSSON

Sportig körglad sommarvagn
STRÖMLINJEFORMAD. Alpine A110 GT är extremt strömlinjeformad, men också extremt trång och extremt lätt.

ALPINE A110 GT

Pris: Från 750 000 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 798 cc.
Effekt: 290 hk/215 
kW vid 6 300 varv/
minut.
Maxi-

malt 

vridmo-

ment: 
340 Nm vid 2 400–
6 000 varv/min.
Växellåda: 7-växlad 
dubbelkopplingsau-
tomat, manuell med 
paddlar.
Prestanda: Toppfart: 
260 km/h. 0–100 
km/h: 4,2 sekunder.
Längd/bredd/

höjd/axelavstånd: 
418,1/179,8/125,2/
242,0 cm.
Tjänstevikt/max 

last/släp: 
1 211/112/– kg.
Garantier: Nybil: X 
år eller 10 000 mil. 
Lack: X år. Rost: X år.
Deklarerad förbruk-

ning: 6,8 l/100 km 
(WLTP).   
CO2-utsläpp:  
154 g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Väg- 
egenskaper
Motor
Strålkastare

Utrymme
Motorn svår-
åtkomlig
Ingen möjlig-
het att dra 
släp

KORTFAKTA

FÖRARFOKUS. Förarmiljön är spartansk och oer-
hört förarorienterad. Multimediadisplayen är 
egentligen med bara för att det ska vara så.

LITET UTRYMME. Minimalt utrymme i det främre 
bagageutrymmet, eller ”frunken” som vi fått 
lära oss att det heter.

MOTORN I MITTEN. Lite större lastutrymme bak. 
Motorn är inte helt enkel att komma åt via 
bakrutan. Rejäla fläktar står för kylningen.

Här är det guld- 
färgade bromsok 
som gäller.



Plötsligt

stod älgen 

framför bilen ...

- Jag hann inte bromsa ...

Varje dag sker över 170 viltolyckor på svenska vägar!

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

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

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

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

Läs mer om oss på www.algen.se
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FYRA KONKURRENTER

Kia Ceed har blivit en storsäljare med 
bland annat lång garanti som lockbete. Vi 
tittar på andra generationen som begbil.

DET VAR MED GOLFKLASSMODELLEN Ceed som Kia 
slog igenom på allvar i Sverige 2007. Tidigare var 
Kia ett uddamärke, numera är det ett av Sveriges 
mest sålda bilmärken.

Generation två av Ceed kom hösten 2012 och 
det är den vi granskar här. Tre karossmodeller finns, 
femdörrars halvkombi, tredörrars halvkombi (kall-
lad ProCeed) samt kombin SW. Den senare är den 
mest sålda varianten i Sverige.

Det vanligaste motoralternativet är en diesel på 
1,6 liter och 128 eller 136 hästkrafter. Dieselmoto-
rer på 90 eller 110 hästkrafter finns också, men är 
inte lika vanliga. 

Bensinalternativen är främst 1,6 liter på 135 
hästkrafter eller 1,4 liter på 100 hästkrafter. En 
GT-modell med 1,6-liters bensinturbo på 204 
hästkrafter finns också i modellprogrammet. Samt-
liga motorer har kamkedja, vanligen en fördel ur 
underhållssynpunkt, då remmar behöver bytas med 
särskilda intervall. Kedjan brukar hålla bra, men 
lyssna efter onormalt rassel från motorn.

GENERATION ETT HADE hård fjädring, men stadiga 
vägegenskaper. Till generation två blev fjädringen 
mjukare och köregenskaperna sämre. Det märks ex-
empelvis i en undanmanöver då Ceed är yvig och 
svajig när den är fullastad. Beteendet fick Kia Sverige 
att erbjuda ägarna fritt däckbyte från lättrullande däck 
till vanliga, mindre förbrukningsoptimerade, däck.

Även vintertid har Ceed svårt med greppet och 
känns halfotad och lite opålitlig i halkan. Antis-
laddsystem finns givetvis och tur är väl det. Utan 
det blir Ceed mycket sladdgirig när riktningen ska 
ändras snabbt.

Förarmiljön är tydlig, med lättmanövrerade reg-
lage och snygg instrumentgrafik. Framstolarna får 
en del kritik för bristande komfort på långfärder, 
vilket även gällde förra modellen av Ceed. Ratt-
värme är en skön finess kyliga höst- eller vinterda-
gar. Högt däckbuller är ett klart minus.

Baksätet är hyfsat rymligt, men panoramasoltak 
som finns på vissa exemplar, gör att huvudutrym-
met för baksätespassagerarna försämras avsevärt.

OPEL ASTRA 1,7 CDTI ECOFLEX SPORTS TOURER
Registreringsår                         2013

Kaross                                   Kombi, 5d

Motor                                         110 hk

Dekl. förbrukning             4,4 l/100 km

Nypris -13                 229 900 kr

Bilprovning       Bättre än medel 

Rost         Bättre än medel 

Säkerhet         Bättre än medel 

AutoIndex                       Medel  

SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 TDI
Registreringsår                            2013

Kaross                    Kombi, 5d

Motor                                           105 hk

Dekl. förbrukning                3,8 l/100 km

Nypris -13                   211 700 kr

Bilprovning          Bättre än medel

Rost           Bättre än medel

Säkerhet           Bättre än medel

AutoIndex                         Medel 

Kombin SW klarar av en hel del last, 510 liter 
eller 14 drickabackar i normalläge. Med fällt bak-
säte ryms 38 backar. Halvkombin rymmer 378 liter 
i normalläge, eller elva backar.

CEED GENERATION TVÅ har fem stjärnor i Euro 
NCAP:s krocktest. En förbättring mellan genera-
tionerna märks också gällande whiplashskyddet.

Kias garantipaket med sju års garanti är lock-
ande, men tänk på att kolla att det verkligen gäller. 
Om bilen inte är servad enligt intervall och med 
rätt olja gäller inte garantin. Det finns också en del 

undantag. Se till att få garantivillkoren med bilkö-
pet. Om bilen inte är korrekt servad, pruta rejält 
eller titta på ett annat exemplar.

Kvaliteten har varit rätt ojämn, precis som på ti-
digare generation. Ett vanligt klagomål från ägarna 
är dåligt ljus samt klen vindrutespolning.

Fel på LED-ljusen, tr ilskande radio liksom 
krånglande stolsvärme har varit relativt vanliga fel. 
Fukt i bakljusen har också drabbat vissa exemplar.

På långtestbilen från 2013 hade vi startproblem 
och olika elektronikfel, som krångel med det låsfria 
nyckelsystemet, fel på parkeringssensorer och stru-

Villkorad trygghet

Köregenska-
per, utrymmen, 
motorutbud

Utrymmen, kom-
fort, säkerhets- 
system, väghållning

Kamkedjeproblem 
(TSI), lackbeskym-
mer förekommer

Extremt knapp- 
intensiv, förar- 
miljö, ”klumpig”

++ ––

Förarmiljö, 
utrymmen, 
garantier, 
dieselmotorer

+ Buller, 
elektronikfel,  
kör- 
egenskaper 

–
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REPARATIONSKOSTNADER

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

Avgassystem exkl främre rör          11 179 kr

Katalysator                                       20 822 kr

Hjullager höger fram                        2 577 kr

Kamrem                                                  Kedja

Elektronikbox, motor                      14 473 kr

Koppling                                           9 559 kr

Stötdämpare fram                             5 760 kr

12 000-milaservice                             5 396 kr

SÄKERHETSUTRUSTNING

Standard samtliga versioner, från och med 
år. Tillval/extrautrustning kan förekomma.
Bältessträckare fram/bak                    2012/–

Trepunktsbälte alla platser                    2012

Krockkudde förare/passagerare          12/12

Sidokrockkudde fram                             2012

Nackskydd alla platser                            2012

Nackskydd fr. whiplashskydd                2012 

KROCKSÄKERHET 
Euro NCAP                                       2012

Folksam        –                –

TOYOTA AURIS TOURING SPORTS 1,8 HSD
Registreringsår                          2013

Kaross                                    Kombi, 5d

Motor                                     99+82 hk

Dekl. förbrukning                3,7/100 km

Nypris -13                  222 900 kr

Bilprovning         Bättre än medel 

Rost         Sämre än medel

Säkerhet          Bättre än medel 

AutoIndex         Bättre än medel  

VW GOLF SPORTSCOMBI 1,6 TDI BLUEMOTION
Registreringsår                          2013

Kaross                                    Kombi, 5d

Motor                                          105 hk

Dekl. förbrukning              3,9 l/100 km

Nypris -13                  214 500 kr

Bilprovning        Bättre än medel

Rost         Bättre än medel

Säkerhet                           Bättre än medel

AutoIndex       Sämre än medel

KÖPGUIDEN
Registreringsår:                          2013

Kaross:                            Kombi 5 d

Motor:                      4 cyl/1,6 l/128 hk

Dekl. förbrukning:          4,5 l/100 km

Nypris -13:                         199 900 kr

Bilprovning (D)         Bättre än medel

Rost                  Bättre än medel

Säkerhet (E)              Bättre än medel

AutoIndex                                 Medel

D=Dekra, F=Folksam

TEKNISK DATA Kia Ceed          SW 1,6 CRDI   SW 1,6 GDI           
Längd/bredd, cm                    451/178          451/178     

Tjänstevikt/maxlast, kg            1 420/500       1 316/504

Max släpvikt, kg                        1 500              1 400          

Antal cylindrar/slagvolym cm3    4/1 582            4/1 591

Effekt kW/hk                                  94/128             99/135 

Toppfart, km/h                    193                  192

0–100 km/h, s                    11,2                 10,2

CO2 g/km                   117                  146  

BILPROVNINGEN

Enligt Dekra får Ceed medelresultat på 
besiktningen. Anmärkningarna gäller 
främst fel på strålkastarnas inställning och 
funktion.

ROSTSKYDD

Gamla Ceed blästrades vid bakdörrarna 
av sprut från hjulen. Den nya modellen 
har annorlunda form som ger mindre bläs-
tringsrisk. Små stänkskydd stoppar också 
smutskaskader från drivhjulen. I tröskel-
lådor samt i dörrar, huv och baklucka finns 
ett kladdigt rostskyddsmedel som samlar 
sig i klumpar. Underredet skyddas av 
plastsköldar. Balksystemet under sköldar-
na saknar invändig behandling. De flesta 
plåtskarvar är dock väl tätade. 

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 ÅR

Betyg:     

lande klimatanläggning. Igensatt bränslefilter har 
också förekommit.

FÖRR HADE KIA USELT andrahandsvärde. Numera 
är det lika bra som för flera europeiska märken. 
Kombin SW är mer eftertraktad och därmed nå-
got dyrare än halvkombimodellen. De svagare die-
selmotorerna är lägre prissatta än motorerna med 
128/136 hästkrafter.

Eftersom Kia Ceed varit en storsäljare i Sverige 
de senaste åren är utbudet av begagnade exemplar 
relativt stort. sCHRISTIAN ELLMARK, VI BILÄGARE

Villkorad trygghet 1. Modernt och välfungerande. 
Knappintensiv ratt. Fina ma-
terialval.
2. Tydligt och lättavläst. Dis-
playbaserade mätare på vissa.
3. Komforten i framstolarna 
lämnar en del övrigt att önska. 
4. Bra huvudutrymme bak i SW 
men glastak gör det sämre.
5. Stort bagageutrymme i SW. 
14 drickabackar ryms.

11 2 3

4 5

FOTO: CHRISTIAN ELLMARK

LITE MER OM:

TIGERNOSEN. 
Kia Ceed ge-
neration två 
har varit topp 
tio på försälj-
ningslistan 
sedan lanse-
ringen 2012. 
Kombiversio-
nen SW har 
stått för cirka 
85 procent av 
försäljningen. 
Ceed har Kias 
så kallade 
”Tigernos-
grill”.

Väghållning, 
säkerhet, ut-
rymme, sikt.

Avspänd körkom-
fort, driftsäkerhet, 
bränsleförbrukning

Känslig lack,  
elektronik- och 
kamkedjeproblem

Hybriddrivlinan 
passar inte alla, 
rostskydd

++ ––
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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 26/9. 
Märk kuvertet ”Krysset 5/22”. Du kan även e-posta en 
bild på hela krysset på: motorforaren@mhf.se
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KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON, FOTO: ADOBE STOCK
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Teknik som möjliggör att fordonet själv 
tar över kontrollen när föraren är oupp-
märksam har under de senaste åren 
sparat många liv. Dessa funktioner och 
system i fordonen har också lett fram till 
att fordonen mer och mer närmar sig ett 
självkörande läge. 

För att självkörande fordon ska bli verklig-
het i samhället krävs mycket forskning och 
testning. AstaZero är en testbana utanför 
Borås som stod färdig 2014, då med fokus 
på utveckling av aktiva säkerhetssystem 
i fordonen. Utvecklingen har gått i en 
rasande takt sedan dess och AstaZero har 
inte bara välkomnat fordonstillverkare 

www.astazero.com

utan även andra aktörer och samarbets-
partners. Fokus ligger på ett fungerande 
autonomt transportsystem.

- Vi är inte bara till för de etablerade fordons-
företagen. En sådan här utmaning inkluderar 
hela samhället och vi hoppas även locka till 
oss kompetenser som vi normalt inte ser på 
en testbana, som stadsplanerare, beteende-
vetare och psykologer, säger Peter Janevik, 
VD för AstaZero.

Så mycket mer än bara fordonen ska 
passa i detta självkörande pussel. Hur 
ska städerna utformas när inte längre 
parkeringsplatser och breda filer med 
vingelutrymme behöver prioriteras?                         

Hur säkras trafiken mot hackers? Vad 
händer vid teknikskiften? Och hur blir 
det med den personliga integriteten? En 
testbädd som AstaZero med dess spets-
kompetens möjliggör de experiment och 
tester som annars hade varit svåra att 
applicera i en verklig miljö.

AstaZero samlar kompetens i världs-
klass. Med ett ägande i form av RISE och 
Chalmers Tekniska Högskola och ett tätt 
samarbete med industrin står AstaZero 
helt oberoende och kan vara ett unikt nav 
för forskning, fordons- och samhällsut-
veckling. 

- Vi är den ledande testbädden i världen som 
specialiserat sig mot aktiv säkerhet och auto-
matiserade fordon. Initiativet AstaZero är en 
seger inte bara för den svenska fordonsindu-
strin utan även för den nationella samarbets-
förmågan, fortsätter Peter Janevik.

På AstaZero följer man inte utvecklingen, 
där driver man den snarare framåt. 

Trots deformationszoner, bälten, krockkuddar, laminerade rutor och en uppsjö andra pas-
siva säkerhetsåtgärder, dör varje år 1,2 miljoner människor i trafiken. Det är inte ovanligt 
att uppemot 50 miljoner blir allvarligt skadade under samma tid. Med tanke på den resul-
terande samhällsbelastningen är det tydligt att den här utvecklingen inte kan fortsätta. 

Autonom trafik för ett säkrare samhälle

ANNONS
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Motorföraren i backspegeln
April 2008 var en mörk månad, både nationellt och interna-
tionellt. Här i Sverige blev det stor uppståndelse när tioåriga 
Engla Höglund försvann och en vecka senare hittades mör-
dad. Strax efteråt greps lastbilschauffören Anders Eklund, 
som erkände. Det var av en ren slump som Eklund hade bli-
vit fotograferad i sin bil i närheten där Engla försvunnit.

Samma månad avslöjades hur österrikaren Josef Fritzl 
hållit dottern fängslad under 24 år i familjens ljudisolerade 
källare. Under tiden utnyttjades hon sexuellt av fadern och 
födde totalt sju barn under fångenskapen. Josef Fritzl döm-
des året efter till livstid i specialfängelse.

Bland de positiva händelserna kan nämnas ishockeylaget 
Rögle BK går upp i elitserien och musikmässigt utropar 
borgmästaren i Los Angeles den officiella Mariah Carey-
dagen. I samma veva kommer även en ny utgåva av Motor-
föraren ut, som nu funnits i 81 år. TEXT: MIKAEL LINDBERGOmslag

Volvos koncept till Volvo XC60 presentera-
des året innan, men nu var det dags för den 
produktionsklarabilen, som visades upp på 
Genèvesalongen. En mindre men ändock 
lyxig variant av större XC90. Mest spän-
nande var City Safe, ett system som auto-
matiskt bromsade bilen om något dök upp 
framför. Idag kallas det för autobroms. På 
XC60 hann bilen stanna helt i hastigheter 
upp till 15 km/h, och systemet klarade av 
att minska krocken i upp till 30 km/h. Volvo 
var först med det här som standardutrust-
ning på en bil. Huruvida Volvon på omsla-
get fortfarande finns är dock höljt i dunkel. 
En slagning på registreringsnumret pekar på 
en släpvagn från 1998.

För övrig flaggar omslaget om Vägverkets 
Ingemar Skogös idé hur NTF ska klara sin 
kris, samt hur man smidigast använder en 
gps för att hitta rätt.

NUMMER 5 2022

345 kilo och 1 900 kubik customhoj 
är inget för nybörjaren med mc-kort. 
Yamaha presenterade sin uppdaterade 
custom XV 1900 Midnight Star. Det 
här var en mc för lång landsvägskör-
ning, gärna med en passagerare som 

satt bekvämt bakpå. Motorn på 100 
hästkrafter var urstark och accele-
rationen imponerade. Imponerade 
gjorde även priset, som då var 136 
900 kronor. Det enda testpiloten 
egentligen saknade var abs-bromsar.

På tal om Saab
Motorföraren provkör Saabs för-
sta fyrhjulsdrivna modell 9-3 Aero 
XWD. 280 hästkrafter under huven 
fördelades till de fyra hjulen och 
gav ett ruggigt väggrepp. Allhjuls-
drivningen sköttes med ett Haldex-
system, och skapelsen gick att köpa 
för drygt 400 000 kronor.

Undertecknad kan lite fint påpe-
ka att det här inte var Saabs första, 
fyrhjulsdrivna bil. Redan i början 
av 1980-talet kunde en ung Lind-
berg för första gången se en 900:a 
Turbo som sprätte grus från alla 
fyra hjulen. Bilen i fråga står fortfa-
rande någonstans, lite undangömd 
på ett Trollhättemuseum.

Vilket var bäst?
Vad var bäst i tanken, diesel eller 
etanol? Motorföraren gav sig i kast 
med frågan och använde två Volks-
wagenbilar med vartdera drivmedlet. 
Bägge gav tillbaka 10 000 kronor i 
miljöbilspremie, 
så där blev det 
oavgjort. Die-
selvarianten var 
dyrare än eta-
nolbilen. Där-
för krävdes det 
många mil per år 
för att ta igen de 
30 000 kronorna 
i inköpsskillnad. Dieseln hade bättre 
körbarhet, gick tystare och förbrukade 
mindre bränsle. Att etanolbilen både 
slapp trängselskatt och boendeparke-
ringskostnad blev en klar favör, i alla 
fall för de som bodde i Stockholm. I 
slutändan slog dieselmotorn etanolen 
i det mesta, förutom i plånboken. 

Berättelse från 
verkligheten
Hur upplyser man ungdomar om ratt-
fylleriets tragedier? I Sigtuna fick 75 
elever från samhällsvetarlinjen lyssna 
till Kristina Stenehälls berättelse från 
en rullstol. Hon hade blivit påkörd av 
en rattfyllerist och blivit förlamad från 
midjan och neråt som 25-åring. Nu, 
närmare 20 år senare, reste hon runt och 
föreläste i MHF-projektet Death Trip.

Och elevernas vanligaste fråga till 
Kristina? 

– Fick polisen tag i den skyldige.

Som spön i backen
Ja, så stod årets bilnyheter från Ge-
nèvesalongen. Förutom nya Volvo 
XC60, fanns det mer svenskt på plats 
med konceptbilen Saab 9-X Hybrid 
och Koenigsegg CCXR Edition. Den 
förra levererade 200 hästkrafter, medan 

Koenigsegg CCXR Edition med E85-
bränsle, pumpade ut 1 018 hästkrafter. 
Det blev aldrig något av Saabs koncept, 
medan CCXR Edition tillverkades 
i sex exemplar á drygt 17,5 miljoner 
kronor.

Tung glidarhoj
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Rätt svar bil- & trafikfrågor
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1B Märket heter Cykelgata och har beteckningen 
E33 i Vägmärkesförordningen. Ett rött streck över 
märket betyder att cykelgatan upphör. Begreppet 
och märket för cykelgata infördes för att främja 
cyklandet.

Transportstyrelsen skriver att det är lämpligt 
att använda på lokalgator där många redan cyklar, 
men där det inte finns plats för cykelbanor. Märket 
kan också användas på cykelstråk på gles- och 
landsbygd.

– Det måste bli smidigare att ta cykeln och 
jag vill att det ska bli ett transportalternativ för 
ännu fler. Genom att förbättra och underlätta för 
cyklande bidrar vi både till en bättre folkhälsa och 
till ett klimatsmart sätt att resa. Nu ger vi ett nytt 
verktyg för att kommunerna ska kunna prioritera 
cykeltrafik, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth 
när märket introducerades.

2A Cykelgatan är prioriterad och det är väjnings-
plikt mot fordon som kör där.

3A Samma sak här. Cykeln är prioriterad och andra 
fordon ska anpassa hastigheten efter cyklisterna.

4B Max 30 km/tim gäller för alla fordon på cykel-
gatan.

5C Det är tillåtet att parkera bilar och cyklar på cy-
kelgatan, men bara på utmärkta p-platser.

Att elfordon ska finnas i det svenska sam-
hället, ser jag som en självklarhet. Det tror 
jag de flesta gör, men varför görs det så 
lite för att underlätta för de utmaningar 

som finns? Istället för att diskutera och hitta lös-
ningar, ignoreras problem eller helt bara förkastas.

Jag har under flera år varit en del av den debatt 
som pågår om elfordon, dock har jag aldrig debat-
terat miljöpåverkan eller liknade.

Jag har under fem år försökt hjälpa till för att un-
derlätta för elfordon i samhället, ja det finns absolut 
risker med elfordon och dessa bör inte ignoreras. 
Mitt intresse har alltid varit att titta på vad som hän-
der när det brinner, när dessa fordon krockar och 
hur vi bör ladda på säkrast sätt.

Jag har hela min karriär jobbat på Botkyrka 
brandstation och jag har svart bälte i bilbränder då 
vi hade runt åttio bilbränder per år.

2018 upptäckte vi på Södertörns brandförsvars-
förbund att det inte gick att jobba med trafikolyckor 
på samma sätt med nya fordon. Vi observerade även 
att det fanns fordon som hade andra drivmedel än 
bensin, diesel och E85. De alternativa drivmedlen 
hade otroligt lite utrymme i vår utbildning.

Jag fick då uppdraget att utreda och ta fram 
nya metoder och arbetssätt för fordon med 
alternativa drivmedel. Det vi fick fram in-
formation om var att elfordon är supergif-

tiga när de brinner. De går inte att släcka och de 
kan återantända utan förvarning. Detta var saker vi 
inte kände till eller hade arbetssätt att kunna lösa.

Vi fick fram forskning som sade att en giftig och 
frätande gas kallad HF (Väteflourid) bildas som 
kommer att penetrera våra larmkläder på 
mindre än 60 sekunder. Massor av brand-
män kommer därmed att bli allvarligt 
skadade.

Ganska snabbt kom det fram ny 
forskning som visade att våra larmklä-
der var bättre än forskarna trott och att 
larmkläderna skulle nog stå emot 
denna giftiga rök i 60 mi-
nuter.

Cancer är den främ-

sta dödsorsaken bland brandmän. Enligt data från 
Firefighter Cancer Support Network (aktiv i USA 
och Kanada) stod cancer för 66 procent av dödsfal-
len bland brandmän åren 2002–2019. Brandmän lö-
per även 9 procent högre risk att diagnostiseras med 
cancer och 14 procent högre risk att dö i cancer än 
den genomsnittliga befolkningen.

Det är ingen smickrade läsning, men trots detta är 
det många som vill bli brandmän och jag rekommen-
derar verkligen alla att söka till detta fantastiska yrke.

Tillbaka till elbilarna 
som brinner. Det 
som vi brandmän 
ser som utmanande 

är att elbilar kan brinna väl-
digt länge och kräva väldigt 
mycket vatten. En ”vanlig” 
bil brinner ut på cirka 40 minuter och man behö-
ver använda 1 500–2 500 liter vatten. En elbil kan 
däremot brinna i 24 timmar och det krävs omkring 
15 000–20 000 liter vatten. (Ett dyster ”rekord” no-
terades i USA, där det gick åt 128 000 liter vatten 
för att släcka en elbil.)

Jag brukar säga ”jag är inte emot elbilar, jag är 
emot okunskapen om elbilar”. För några år sedan 
skrev jag en artikel om laddning av elbilar. Min åsikt 
var att inte ladda i det vanliga 230-voltsuttaget, utan 
istället använda en korrekt installerad laddstation. 

Denna artikel togs inte emot så bra. Min rädd-
ningstjänst ställde sig däremot bakom min artikel 
och vi skrev en rekommendation om elbilar, där vi 
inte rekommenderade laddning i 230-uttag.

Den 4 maj 2022 visade SVT ett inslag där Elsä-
kerhetsverket nu gick ut och sade samma sak 

– Elsäkerhetsverket avråder från fulladdning i 
vanligt 230-voltsuttag”.

Elbilarna är här för att stanna, men det 
behövs mycket mer kunskap och utbildning 

kring dem – om, när och helst innan det hän-
der en olycka.

  TOMMY CARNEBO, 

Risk management specialist på Dafo 

Vehicle Fire Protection AB  

och tidigare brandman

Jag är inte emot elbilar, men ...

FRILÄGE 
– en krönika 
om trafiksäkerhet

”Jag har 
svart bälte i 
bilbränder då 
vi hade runt 
80 per år.”
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Ingvar Andersson,

Bollebygd 

Britt & Olof 

Gustafsson,
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Ytterby 

Gösta Moberg,

Borås

c Grattis säger vi till fem nya krysset-vinnare! 

Två bingolotter vardera är vinsten. Lycka till!
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Vi ses  
på Elmia  
Husvagn  
Husbil!  
7-11/9 2022

Träffas och trivs på Nordens största mässa för det mobila livet. På Elmia Husvagn 
samlas alla som är intresserade av husvagnar, husbilar och camping. Här finns allt 
du behöver inför din nästa resa. Kom och upplev fem festliga dagar. Träffa utställare, 
se nyherna först av alla och var med på aktiviter som föreläsningar, dans och andra 
trevligheter. Läs mer på elmia.se/husvagn

@elmiahusvagnhusbil  Tagga oss gärna 
#elmiahusvagnhusbil #detmobilalivet

Mässan för det mobila livet

Boka biljett!

Ett urval av programmet
 

• Föreläsningar med reseinspiration

• Husbilsskolan tipsar

• Dans till Streaplers och Titanix

• Oktoberfest

• Ökat fokus på tillbehör

• Barnaktiviteter i Hall E

• Gott att äta

• Och mycket mer 

Programmet uppdateras löpande

på elmia.se/husvagn


