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Premiär för helt
nya Kia e-Niro
Framtiden i våra händer
Allt vi gör påverkar vår omvärld nu och lång tid framöver. Allt från människor
till djur och natur berörs. Så att köpa en elbil idag med noll CO2-utsläpp vid
körning är en investering i kommande generationer. Helt nya Kia e-Niro är
en tyst, pigg och rymlig crossover. Lägg till en räckvidd på upp till 455 km
och du har en bil för hela familjens behov. Det här är bara början på Kias
satsning på elbilar. Ett generationsskifte. Och vägval.
Framtiden i våra händer med helt nya Kia e-Niro.

Bränsleförbrukning blandad körning Kia e-Niro; 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0 g/km enligt körcykeln NEDC och 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0 g/km enligt körcykeln WLTP.
Blandad elförbrukning 15,9 kWh/100 km enligt WLTP.
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Natursköna
Norge
Den som söker ett vinterparadis behöver inte nödvändigtvis åka ända till Alperna.
I Norge finns oexploaterade
idyller.
FOTO: CENNETH SPARBY

I NÄSTA NUMMER: Elbilar – ämnet på alla bilköpares läppar

Specialgrupp mot
självmord i trafiken
Var tionde som omkommer i trafiken
har i själva verket begått självmord.
Motorföraren har mött specialgruppen som granskar misstänkta suicidfall.
Sidan 12

MHF-film fångar
unga i Ljungby
Varje år möter MHF i Ljungby
omkring 300 gymnasieungdomar.
Med film och annan information blir
de blivande körkortstagarna medvetna om faran med droger i trafiken.

Sidan 20

Klassisk 4-WD
inspirerar Kaj
Konstnären Kaj Engström blev
tidigt i livet förälskad i det klassiska
brittiska bilmärket Land Rover. I
detta nummer berättar han om sina
olika årsmodeller och hur de berikat
hans liv.
Sidan 36

Husbilen som tar dig
närmare naturen
Volkswagen har uppdaterat sin klassiska campingbuss California. Vår
utsände testpilot Stefan Nilsson rapporterar från vägar och skogsbryn.


Sidan 40

4

MOTORFÖRAREN

LEDARE

NUMMER 1 2019

2019 – ett år för åtgärder

V
GÖRAN SYDHAGE
vd och stolt
medlem i MHF
goran.sydhage@
mhf.se

i som har några år på nacken minns säkerligen millennieskiftet och allt ståhej kring detta.
Sedan dess har 18 år gått och ”mycket vatten
har runnit under broarna”.

Sedan dess har närmare 2 000 personer dött av rattfylleri i Sverige. Varje år skadas dessutom 1 000 personer av
samma anledning – det blir 18 000 personer sedan millennieskiftet.
För en kommun i storlek med Flens, Eksjös, Tranås,
Sölvesborgs, Skaras, Hallstahammars eller Kramfors kommuner, skulle det innebära att varenda medborgare hade
skadats på grund av rattfylleri under denna tid. Det är en
förskräcklig tanke. Framförallt tycker jag att det uppfordrar
till tanke på vad som kan och behöver göras.
Nu gäller det att 2019 blir ett ”verkstadsår”. Det duger
inte längre med möten om att ”utvecklingen går åt fel
håll”. Varje möte i statliga verk, och även hos oss ideella
organisationer, måste ha någon form av agenda: Vid varje
avslutat möte ska det finnas minst en konkret åtgärd som
någon faktiskt ska åtgärda.

EFTERSUPNING (Alltså att en rattfyllist kan skylla på att man
drack efter olyckan/incidenten.)
Nu måste vi få ett slut på detta. Inför en lag liknande den
i Norge. Är du delaktig i en trafikincident som kan bli
föremål för polisutredning ska du vara nykter i minst sex
timmar efter incidenten – annars döms du för rattfylleri.
Verkstad, tack!
DROGER I TRAFIKEN

Ge polisen, precis som i Norge, rätt att upprätta drogkontroller utan särskild misstankegrad.
Gör så nu!

NYKTERHETSKONTROLLER I TRAFIKEN

Det har gjorts forskning som MHF:s trafiksäkerhetsfond
finansierat. Den visar bland annat på att ökade nykterhetskontroller efter vägarna i Australien resulterade i kraftigt
minskade rattfylleriolyckor.
Fler nykterhetskontroller ger också en bonus – nästan
alla brottslingar färdas i bil på våra svenska vägar. Då polisen kontrollerar nykterhet och körkort, hittar de också en
massa annat bus.
Fler nykterhetskontroller!
AUTOMATISERADE NYKTERHETSKONTROLLER

Väl utprovat av oss i MHF tillsammans med fler andra
intressenter. Beslut har fattats av regeringen. Strax före jul
behandlades frågan återigen i riksdagens trafikutskott, så
pengar finns.
Åtgärd, tack!
SKÄRPT SYN PÅ RATTFYLLERIBROTT

2006 lade dåvarande justitieminister Thomas Bodström
fram en promemoria om skärpt syn på rattfylleribrott. De
två senaste regeringarna lade den promemorian i någon
form av ”glömskans hav”.
Det duger inte längre. Den nya regeringen måste vaska
fram den och komma med förslag i den riktningen. Det
duger inte längre att notoriska rattfyllerister släpps ut i
samhället med stor risk att döda oskyldiga.
Fem, enkla och konkreta åtgärder för att öka respekten för
trafiken och minska antalet olyckorna.
Var god genomför!

MOTORFÖRAREN

E-POST: motorforaren@mhf.se

REPORTER: Mari Haglund

Utges av Motorförarnas

WEBB: www.motorforaren.se

TELEFON: 08–555 765 63

Helnykterhetsförbund

”Nu gäller
det att 2019
blir ett ’verkstadsår’. Det
duger inte
längre med
möten om att
’utvecklingen
går åt fel
håll’.”

E-POST: mari.haglund@mhf.se

E-POST: goran.sydhage@mhf.se

Hela tidningen finns tillgänglig
på www.motorforaren.se – även

ANNONSAVDELNING ADRESS:

tidigare utgåvor!

MHF Annonsavdelning

ADRESSÄNDRING
Motorföraren

KUNDTJÄNST: 08–555 765 55

REPORTER: Micke Valier

B-G Werner

Hammarby Fabriksväg 25

E-POST: medlem@mhf.se

TELEFON: 08–555 765 62

Box 16

E-POST: micke.valier@mhf.se

433 21 Partille

TRYCK: V-TAB, Vimmerby 2019

TEL: 031–44 75 25

ISSN: 0463–6678

120 30 Stockholm
REDAKTION

LAYOUT & PRODUKTION: ©thoms

ÖPPET: 9.00–11.00, 13.00–16.00

CHEFREDAKTÖR: Mikael Lindberg

ANSVARIG UTGIVARE:

E-POST: annonser@mhf.se

(fredag 13.00–15.30)

MOBIL: 0765–48 97 16

Göran Sydhage

UPPLAGA

TEL: 08–555 765 55

E-POST: mikael.lindberg@mhf.se

TEL: 08–555 765 56

TS-UPPLAGA: 17 500 ex (2017)

VI STARTAR
SVERIGE.
Vart du än ska. När du än ska åka. Se till att du kommer iväg.
Med erfarenhet från fordonsindustrin har vi utvecklat
startbatterier med unika egenskaper som Carbon Boost,
som högpresterar i kalla och krävande nordiska klimat.

Original Equipment Manufacturer
www.exide.nu

www.tudor.se
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Vad betyder det att 142 av
163 som omkom är män?

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Dystert i trafiken
DET HÄR FÅR BLI MIN NYA krönika – den
förra åkte tyvärr ner i papperskorgen. Anledningen är att idag presenterades de preliminära dödstalen inom trafiken.
325 människor har preliminärt fått sätta livet till under 2018, en dyster ökning från trafikåret 2017 med 253 dödade. Då kändes det
som om vi var på väg åt rätt håll, men min
skepsis började tyvärr redan vid halvårsskiftet.
En av anledningarna är förstås antalet mil
jag kör varje år på våra vägar.
Tyvärr har jag märkt en närmast dramatisk förändring till det sämre i beteendet
hos en ökande andel bilförare de senaste tio
åren. Något har hänt, och tyvärr börjar det
nog redan i trafikskolorna.
Fler gånger än jag mäktar räkna, har jag
sett bilskolebilar köra genom cirkulationsplatser utan att ”blinka sig ur rondellen” –
en enkel, grundläggande trafikregel.

T
MIKAEL LINDBERG
CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

HUR SER MAN DÅ PÅ regler för körfältsbyte,

placering på flerfiliga motor- och trafikleder, eller omkörning?
Svaret står att finna i hur en ökande andel
bilister beter sig i den dagliga trafiken – och
antalet olyckor det skapar.
Och det är inte bara i större städer. Min
norrlandsresa över nyår blev en beklämmande bekräftelse över hur illa många kör
på exempelvis 2+1-vägar.
Jag vågar sticka ut hakan och säga att det
inte är hastigheten som ställer till det, utan
själva beteendet i trafiken.
Föraren som håller avståndet till bilen
framför, hinner bromsa. Den som kikar i
speglarna och vrider på huvudet innan filbyten, skapar inte farliga situationer. Den
som läser av trafiken på håll, istället för att
fästa blicken fem meter framför stötfångaren, slipper obehagliga överraskningar.
Det är bara några få, väldigt enkla tips för
att minska antalet dödsolyckor i trafiken.
Och ingenstans nämner jag – som Trafikverket eller kvällspressen – att fler hastighetskameror skulle minska antalet dödsolyckor. Tills det blir rättning i ledet är det istället
fler trafikpoliser som behövs. Poliser som
med flit och nit plockar bort de element i
trafiken som inte hör hemma där. Man skulle
kunna se dem som den där stränga magistern
av den gamla skolan som ser till att lektionen
flyter på utan något bus eller ofog.

”Jag vågar
sticka ut hakan och säga
att det inte
är hastigheten som ställer till det,
utan själva
beteendet i
trafiken.”

ransportstyrelsen ser med oro på
hur antalet döda i trafiken ökade
under 2018 kontra 2017. En ökning med hela 28 procent. För att
fördjupa mig lite i vad som händer på våra
vägar väljer jag att blicka tillbaka på några
uppmärksammade trafikolyckor i slutet av
2018.
Två personer och en häst, omkom när
en personbil körde om tre hästekipage i
Värmland och mötte en lastbil. Att döma
av bilderna var det halt på platsen. Det kan
ha varit en chansartad omkörning och det
kan ha varit så att personbilen inte kunde
bromsa in i tid på grund av halkan och
då gick ut på motsvarande
körbana. Det kan ha varit
skymd sikt då det enligt
bilder från platsen skedde
på ett backkrön.
Två personer omkom
när en bil gjorde en vänstersväng på väg
25 väster om Nybro. Det var förmodligen
inte halt på platsen. Olyckan inträffade vid
21-tiden, det var mörkt och förmodligen
dålig sikt på grund av duggregn och stänk
från vägen. Till saken hör att ännu en liknande olycka krävde två liv några veckor
senare. Även den på väg 25 vid Nybro.

EN PERSON OMKOM när en känd rattfyllerist körde på en rullskidåkare klädd i reflexväst i närheten av Ydre. Olyckan inträffade vid 21.30 och polisen kunde efter en
biljakt stoppa den misstänkte föraren vid
midnatt. Han hade då två promille alkohol
i blodet. Sista veckan i november hände
en snarlik olycka söder om Orsa, även här
rattonykterhet, grov olovlig körning och
smitning: Här dog en 14-årig flicka.
En person omkom då han vid 02.30-tiden skulle korsa E4 i Örnsköldsvik till
fots. Han blev påkörd av en bil som kördes
av en 18-åring.Vittnen talar om att föraren
kört ikapp med en annan bilist på platsen,
men inget är klarlagt ännu så länge. Inget
är heller sagt om huruvida den påkörde
var nykter, självmordsbenägen eller på nå-

got annat sätt kan ha orsakat olyckan. Det
är oklart om olyckan hände på ett övergångsställe, men den hände vid en korsning där gatubelysningen en längre tid
varit ur funktion.
Transportstyrelsen talar om sänkta hastigheter och fler fartkameror. Inget tyder
på att det hade påverkat händelseförloppet
i de beskrivna olyckorna. Inte ett ord om
att försöka påverka attityder, och då menar
jag mäns attityd till trafiken.
Så här såg verkligheten ut 2017: 82 män
och 16 kvinnor omkom i egenskap av bilförare, 23 män och 3 kvinnor omkom som
cyklister och 37 män samt 2 kvinnor omkom som mc-förare.
Så här skriver Trafikverket i en analys: ”Drygt
hälften av dödsolyckorna
med motorcykel är förknippade med en eller
flera grova medvetna felhandlingar.”
Sanningen är också att 39 procent av de
som omkom i trafiken inte hade bilbältet
på sig och 32 procent av de som omkom i
trafiken under 2017 gjorde det i alkoholeller drogrelaterade olyckor.
I TRAFIKVERKETS RAPPORT slås fast att:
”Beräkningar visar att 15 liv per år kan
räddas om vi sänker reshastigheten med 1
km/h.”. Detta utan någon källhänvisning.
Man talar om fler fartkontrollskameror
och om gps-kontroll av bilarna. Inget om
att en bil inte ska kunna köras om föraren
är berusad eller saknar bälte. Inget om att
de mest riskbenägna – läs de som kör utan
körkort, berusade och utan bälte – förmodligen inte skulle bry sig om fartkameror eller gps-övervakning.
Kort sagt saknar våra trafiksäkerhetsvårdande myndigheter och institutioner
insikt i den verklighet som råder på vägarna. Det betyder att fler liv kommer att
offras längs våra vägar så länge ingen lyfter
blicken ur det inkörda spåret fartkameror.
STEFAN NILSSON,

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

Växjö

ROAD TRIP
I AMERIKA!

Swanson´s erbjuder ett unikt resekoncept, Drive America,
med färdigplanerade bilturer där motell är förbokade, bilhyra med obegränsad körsträcka och nödvändiga försäkringar ingår. Dessutom en övergripande färdmanual, kartor och
broschyrer. Vi erbjuder ett 30-tal olika bilpaket i Amerika och
Kanada. I Fly & Drive-paketen ingår även flyg.
GO WEST

Nio dagar från Los Angeles. Arizonas
vilda västernlandskap, dramatiska
Grand Canyon och spel- och nöjesstaden Las Vegas.
Drive America fr 7.670:fr 12.860:-*
Fly & Drive

GOLDEN CALIFORNIA

Tolv dagar från San Francisco. Bila
Kaliforniens berömda kustväg till
Los Angeles. Även besök i nöjesstaden Las Vegas och San Diego.
Drive America fr 12.390:fr 17.830:-*
Fly & Drive
* Cirkapriser
från Stockholm.

För utförligare beskrivning beställ Swanson´s omfattande katalog eller besök vår hemsida.

Swanson´s Travel • Tel 0479-144 70
E-mail: info@swansons.se • www.swansons.se

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska
marknaden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories
med en kravspecifikation från den nordiska marknaden
och är godkänt enligt CENELEC 50436: 1 och 2 2014.
Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.
Säker mätning
Foxguard Alkolås använder elektrokemiska
bränsleceller, tillverkade av Lion Laboratories
som är världsledande gällande alkoholmätning. Mätningen av alkoholhalten i
utandningsluften sker automatiskt och
provet analyseras snabbt och säkert.
Vid godkänt prov avaktiveras startspärren och fordonet kan startas.

Palmenco har mer än 40 års erfarenhet av samarbete med polis
och myndigheter för en säkrare trafik.
Vi stöttar nattvandrarna och Flexbert.
Alkohol och trafik är en
livsfarlig kombination.
Foxguard Alkolås räddar
liv och tryggar en nykter
transport.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B,
507 62 Borås. info@palmenco.se
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NY KOMBINATION
FÖR REGISTRERINGSSKYLTAR

Håller du koll på nyheter om cyklar och cyklister?

1. Förra året infördes en ny trafikregel som gäller
cyklister. Vilken?
A. Cyklister får cykla på alla vägar och gator
även om det finns en cykelbana eller cykelväg intill.
B. Cyklister får cykla på alla vägar och gator
där hastighetsgränsen är 70 km/tim eller
lägre även om det finns en cykelbana eller
cykelväg intill.
C. Cyklister får cykla på alla vägar och
gator där hastighetsgränsen är 50 km/tim
eller lägre även om det finns en cykelbana
eller cykelväg intill.

I början av 2019
kommer ett nytt
format för registreringsnummer
att införas uppger
Transportstyrelsen. I
det nya formatet kan
det sista tecknet vara
både en siffra och en
bokstav, exempelvis
MLB 84A.
Orsaken till förändringen är att
registreringsnumren
i det nuvarande formatet är på väg att
ta slut. Men simma
lugnt! Alla befintliga
registreringsnummer
behålls när de nya
införs.

VILL SE LAG MOT

2. I några korsningar i Stockholm ska man göra
ett försök som berör cyklister i vår. Vad då?
A. Cyklister får köra mot rött om det inte
kommer korsande trafik och passagen kan
ske på ett säkert sätt.
B. Cyklister får svänga höger även om det är
rött om det kan ske på ett säkert sätt.
A. Cyklister behöver inte stanna vid stop�plikt.
3. Vem får cykla på trottoaren, eller gångbanan
som det heter i lagen, om cykelbana saknas?
A. Ingen.
B. Barn till och med det år de fyller åtta år.
C. Barn till och med det år de fyller sex år.
Rätt svar på sidan 47

EFTERSUPNING

Eftersupning innebär
att en misstänkt
rattfyllerist, hävdar
att den har druckit
alkohol efter färden
eller trafikolyckan.
Riksdagsledamoten
Hans Eklind (KD) föreslår i en motion en
ny lag enligt norsk
modell där det är
förbjudet att dricka
alkohol sex timmar
efter en trafikincident.

Ny förarutbildning
föreslås för personbil
Trafikverket och Transportstyrelsen
har gjort en översyn av förarutbildningen för personbil. Nu har
ett förslag till ny förarutbildning
presenterats.
Under 2017 godkändes 128 957
körprov för B-körkort hos Trafikverket. Det innebär att 46 procent av
uppkörningarna godkändes.
Översynen av förarutbildningen
för personbil startade i våras. MHF
har suttit med i expertgruppen.
– Det förslag som nu presenteras omfattar flera förändringar.
Framför allt handlar det om att öka
förståelsen för vad som krävs av
en blivande förare och säkerställa
att alla utbildningsmoment kommer med i utbildningen. Det
måste finnas ett större fokus
på att lära för livet och bli en
trafiksäker förare, snarare
än att bara klara provet, säger
Kristina Hagberg, chef Trafikverket
Förarprov.
Förslaget innebär bland annat
att de blivande förarna behöver få
mer stöd för att se vilka kunskaper de har och vad de behöver
utveckla. Det är tänkt att ske med
hjälp av en digital plattform och en
webbaserad utbildningsstruktur.
En ny utbildning föreslås för
handledare vid privat övningskörning. Samtidigt föreslås åtgärder
för att göra det lättare för fler att
mängdträna, till exempel genom
att ge kommuner och ideella föreningar chans att erbjuda handledare.
Fler obligatoriska delar införs för

Rätt om Duettens konstruktion
I Motorförarens decembernummer handlade bil- och
trafikfrågorna om Volvo.
En av frågorna var om klassiska Volvo Duett.
MHF-medlemmen Jan
Rundqvist hittade ett fel i
den frågan:
”Jag såg i decembernumret, som kom i lådan i dag, att ni på sidan
8 har en spalt med Bil- och trafikfrågor. Där
kunde man läsa att Volvo Duett
byggdes på samma plattform som PV444,
men vad jag vet så har PV444 en självbärande
kaross, medan Duett är byggd på ramkonstruktion. Det är egentligen två skilda bilar

med vissa likheter.”
Helt rätt, Jan!
• PV444, som tillverkades
1944–1958 och följdes av
PV544 1958–1965, hade
en självbärande kaross,
den första med det i Volvohistorien.
• Duett, som byggdes
1953–1969, hade däremot en ramkonstruktion, den sista med det i Volvo-historien.
Annars är likheterna mer än ”vissa”. De
två modellerna byggdes tillsammans och
har bland annat motor, växellåda, bromsar,
instrumentering, elsystem och framvagn gemensamt.

FOTO: STR

att säkerställa utbildningsmoment
som är svåra att testa vid prov. Ett
annat förslag är att innan man får
göra körprovet ska kunskapsprovet
(teoriprovet) vara godkänt. I dag
ska man göra körprovet även vid
underkänt kunskapsprov, för att
sedan göra om kunskapsprovet.
Förslaget innebär även att efter
fyra underkända prov ska den
blivande föraren göra en fördjupad
återkoppling innan ytterligare prov
kan bokas.

FOTO: STR

Nytt försöksprojekt med geofencing
Trafikverket har tagit fram en plan
för hur man i framtiden ska kunna
införa geofencing i städer.
Geofencing är en digital,
geografisk zon där uppkopplade
fordon kan styras på olika sätt.
Tekniken som används vid geofencing kan till exempel begränsa
fordons hastighet eller styra om
fordonet ska gå på bränsle eller
el. Det går också att styra så att
bara vissa fordon kan köra inom
ett område.
Trafikverket har fått i uppdrag
av regeringen att testa geofen-

cing i stadsmiljö. Ett försöksprojekt som ska pågå till 2022.
Trafikverket leder projektet där
Scania, Volvo, Stockholms stad,
Göteborgs stad och Veroneer
deltar. Det fokuserar till en början
främst på yrkestrafiken.
I Göteborg finns idag busslinjer
som har styrd maxfart och som
går på el i utpekade zoner.
För att geofencing ska kunna
införas i större skala, fattas en del
viktiga pusselbitar. Idag saknas
bland annat en fungerande digital
infrastruktur och ett regelverk.
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Äldre inte inblandade i fler olyckor
Det har debatterats
om det borde införas
obligatoriska hälsokontroller för äldre förare i
Sverige. Många andra
länder inom EU har
det.
Transportstyrelsen
och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), har utrett om det finns något
samband mellan sjukdomar och inblandning i
trafikolyckor med fokus på bilförare som fyllt
65 år.
Resultaten visar att förare med ålderstypiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och
synfunktioner inte har en så hög sannolikhet
att vara inblandad i en olycka. Förare med demens, en diagnos som också är starkt åldersberoende, har en lägre sannolikhet för olycka,
jämfört med förare utan denna diagnos. Detta

kan bero på att man
ofta slutar att köra bil
när man fått sin demensdiagnos.
– Slutsatsen vi drar
är att resultaten inte
talar för att vi behöver
FOTO: IF göra en större utredning för eventuellt införande av hälsokontroller
för äldre bilförare, säger Marie Skyving, utredare på Transportstyrelsen.
Däremot visar studien att några sjukdomsgrupper har ökad sannolikhet för olycka, det
här vill Transportstyrelsen vill utreda närmare.
– Det är missbruks- och beroendesjukdomar, psykiska sjukdomar, epilepsi och diabetes. De här sjukdomsgrupperna, förutom
diabetes, debuterar ofta i yngre åldrar, och
därför vill vi inte begränsa oss i ålder, säger
Marie Skyving.

Ruspåverkan hos
lastbils- och bussförare undersöks
i ny studie
I en ny studie har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) undersökt hur ofta
lastbils- och bussförare i svåra olyckor respektive dödsolyckor har varit påverkade av alkohol
eller droger. Studien har finansierats av MHF:s
fond för trafiksäkerhet.
– Det är mer känt hur det ser ut bland bilförare. Därför behöver kunskapen bli bättre om
alkohol-, drog- och läkemedelsförekomsten
bland förare som kör lastbilar och buss, säger
projektledaren Camilla Ekström på VTI.
Forskarna har använt sig av material från
Trafikverkets djupstudiedatabas och olycksdatabasen Strada. De har valt ut olyckor med

dödlig utgång och svåra personskador under
perioden 2008 till 2015.
Resultat för omkomna förare visar att förekomsten av alkohol var lägre för lastbil och
buss jämfört med tidigare resultat för personbilar, medan droger och narkotikaklassade
läkemedel låg på ungefär samma nivå. Både
i olyckorna med svåra skador och dödsolyckorna var användandet av alkohol och droger
nästan helt kopplat till förare av lätta lastbilar.
Cannabis och amfetamin var de vanligaste
drogerna. Lugnande substanser förekom oftast bland de narkotikaklassade läkemedlen.

Evert Strindin, Per-Olov Törnkvist, Stefan Åsander och Ulf Gyllenberg är
några av styrelseledamöterna i MHF Höga Kusten. FOTO: NILS BERGLUND

MHF Höga Kusten firade 90 år
MHF Höga Kusten omfattar Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Avdelningen firade sitt 90-årsjubileum den 25 november i Folkets
Hus i Bollstabruk. Ett 50-tal medlemmar och gäster närvarade i firandet och bjöds på julbuffé samt
musikunderhållning.
Den 17 juni 1928 bildades i
Kramfors en lokalavdelning av
MHF. Avdelningen fick vid den
tidpunkten femton nya medlemmar och då kunde man välja en
första styrelse. Under alla år har
avdelningen arrangerat mängder
med aktiviteter, kurser och cirklar.
Medlemmarna är också ute på
fältet och pratar om alkohol- och
drogfri trafik samt värvar nya
medlemmar. Det har tidigare
funnits både dam- och ungdomsklubb i Kramfors.
MHF Höga Kustens 90-årsjubileum inleddes av ordförande
Evert Strindin. Konferencier var

Marie
Forsberg
och Kent
Ingelsson
sjöng och
spelade
på jubileet.

Stefan Åsander. Marie Forsberg
och Kent Ingelsson ansvarade för
musikunderhållningen.
Maud Näsholm och Lisette
Hedman berättade om avdelningens historia. MHF:s vd Göran Sydhage framförde gratulationer från
förbundet och regionordförande
Ove Sandert hälsade grattis från
MHF Mitt.
Evert Strindin redovisade årets
aktiviteter i lokalavdelningen och
berättade om framtiden. Undertecknad ledde en frågesportstävling i trafikkunskap. 
PER-OLOV TÖRNKVIST


FOTO: STATENS VEGVESEN

Svenskarna bra på att
använda bilbälte

Husk bilbelte – Använd bilbälte! Statens
Vegvesens uppmaning till norska bilister.

95 procent av svenskarna använder bilbälte i tätort.
Det visar trafiksäkerhetsorganisationen NTF:s årliga
mätning, som görs i samtliga kommuner i Sverige.
Mätningen är baserad på 350 000 observationer.
De kvinnliga förarna i undersökningen är något
bättre på att använda bälte än vad männen är. 98
procent av kvinnorna använde bilbälte, jämfört med
94 procent av männen.
När det gäller de som omkommer i trafiken,
ser bältesanvändningen dystrare ut. Under 2017
saknade 39 procent av de bilister som miste livet i
trafiken bälte.
Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt
vid en kollision med cirka 50 procent.

Maud Näsholm och Lisette Hedman berättade om MHF Höga Kustens
historia.
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Rekordmånga döda i trafiken 2018
Under 2018 omkom 325 personer i
vägtrafiken, det är en ökning med 72
personer jämfört med 2017. Det är
den högsta dödssiffran sedan 2009.
– Det här betyder att nollvisionen är
i kris, säger MHF:s trafiksäkerhetschef
Lars Olov Sjöström.
2017 VAR ETT REKORDÅR i den svenska tra-

fiken, då miste 253 personer livet, vilket är
den lägsta siffran sedan 1940-talet. 2018 blev
också ett rekordår, men av det mer dystra
slaget visar Transportstyrelsens preliminära
statistik – 325 omkom i vägtrafiken. Man
får gå tillbaka till 2009 för att hitta en högre
dödsiffra.
– Det här är värre än jag trodde att det
skulle bli. Redan i början av 2018 såg vi en
negativ trend, som förvärrades under årets
två sista månader, då det skedde oerhört
många trafikolyckor, konstaterar Lars Olov
Sjöström.
– Nollvisionen är i kris. Nu är vi tillbaka
där vi var för tio år sedan.

Namnlöst-2 1

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

”Nollvisionen
är i kris. Nu
är vi tillbaka
där vi var för
tio år sedan.”

Etappmålet i nollvisionen är att det ska
vara högst 220 döda i vägtrafiken år 2020.
– Vi har under de senaste åren sett tendenser till att det är svårt att komma vidare
när det gäller att få ned dödstalen i trafiken,
säger Lars Olov Sjöström.
– Nu blir det en extremt stor utmaning
att nå målet för 2020. Om vi inte är i närheten av att nå delmålet för 2020 – vilka
mål ska vi då sätta upp för de kommande
tio åren?
MÖTESOLYCKORNA ÖKADE stort i antal under 2018. Antalet omkomna i mötes- och
omkörningsolyckor är 63 procent högre
2018 jämfört med medelvärdet för åren
2013–2017.
– Idag ser vi ofta vårdslösa omkörningar
och ett aggressivt körbeteende ute på vägarna.
I kombination med en minskad trafikövervakning från polisens sida, kan det skapa
oerhörda risker, säger Lars Olov Sjöström.
Under 2018 miste 47 personer livet på

1
2019-01-11Namnlöst-3
09.21

motorcykel, det är åtta fler jämfört med
2017. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. 20 cyklister omkom under
förra året, jämfört med 26 omkomna 2017.
Under 2018 dödades 33 fotgängare efter att
ha blivit påkörda av motorfordon, fyra personer färre än året innan.
MELLAN 2017 OCH 2018 har antalet som mist

livet i trafiken ökat med över 28 procent.
– Det är ett allvarligt bakslag. Nu måste
både myndigheter och beslutsfattare, sätta in
kraftfulla åtgärder för att vända den här utvecklingen, konstaterar Lars Olov Sjöström.
Regeringen borde ha varit tydligare i sin
styrning av hur myndigheterna ska uppnå
nollvisionsmålen anser han.
– Det har till exempel inte funnits några
tydliga resultatkrav när det gäller polisens
trafiksäkerhetsarbete.
Ett annat område som Lars Olov Sjöström anser att man har underskattat – är
vikten av att påverka trafikanternas beteende.

2016-04-19 16.07
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LITE MER OM
OLYCKSSTATISTIK

REKORDÅR. 2018 dödades 325 personer i den svenska vägtrafiken. Så många har inte omkommit i trafiken sedan 2009.
FOTO: THOMAS MÖLLER/MOSTPHOTOS

– Man har nedprioriterat alla former av
påverkansinsatser.
Makthavare och myndigheter saknar
också det engagemang som behövs tror han.
– Ett problem är själva gnistan. Om man

ska pressa ned olyckstalen från en relativt låg
nivå, då krävs det engagemang och en stark
vilja för att komma vidare med arbetet, reflekterar Lars Olov Sjöström.
– Kanske har man hittat ett bättre arbets-

Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill
att personalen ska vara nykter. Med
våra arbetsplatsbaserade Alkolåsterminaler kan personalen snabbt
testas innan påbörjat arbetspass.
Alkolås med IR-teknik gör testerna
snabba, säkra och mycket noggranna.
Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se

sätt i Norge, där utvecklingen har varit positiv under de senaste åren.
I Norge omkom 108 personer i vägtrafiken 2018, två fler än 2017. Norge har lägst
antal döda i världen. 
MARI HAGLUND

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

SJÄLVMORD ELLER OLYCKA? En klassificeringsgrupp undersöker de dödsfall i vägtrafiken som misstänks vara självmord. Det är lika viktigt att ta in alla fakta som talar för att
det är en olycka som för suicid.

Alla väders bilmatta
www.plastomer.se

Vattentät och köldtålig.
Samlar smuts och fukt.
Lätt att lyfta ut och tömma.
Tillverkad i Sverige.
Säljs där biltillbehör finns. För mer info: www.rensi.se eller www.mekonomen.se
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ord och olycka i trafiken
Cirka 10 procent av alla som omkommer i vägtrafiken gör det till följd av
självmord. En grupp med specialkompetens granskar de dödsfall som
misstänks vara suicid.
SEDAN 2010 UTESLUTS självmord ur den officiella statistiken för omkomna i vägtrafiken.
I april varje år publicerar Trafikanalys den
slutgiltiga olycksstatistiken för föregående år,
självmorden redovisas separat. Under 2017
omkom 29 personer i suicid i vägtrafiken
enligt Trafikanalys. Antalet som dödades i
trafikolyckor var 253 personer.
– Vi har legat på mellan 6 och 10 procent
självmord i vägtrafiken per år, sedan regeringen beslöt att suicid skulle särredovisas
från 2010, berättar Anna-Lena Andersson,
sakkunnig trafiksäkerhet vid Trafikverket.
ANLEDNINGEN TILL ÖKNINGEN av klassificera-

FOTO: LARM-SÖDERHAMN/
MOSTPHOTOS

de suicid och ett mindre mörkertal, beror på
att klassningsmetoden förbättrades från 2012.
Anna-Lena Andersson har tillsammans
med Kenneth Svensson, också sakkunnig
vid Trafikverket, utvecklat arbetet med suicid i vägtrafiken. De har skrivit rapporterna
Suicid i vägtrafiken 2010–2015 och Klassificering av suicid i vägtrafiken (2018).
Sedan 1997 gör Trafikverkets olycksutredare en djupstudie på alla dödsolyckor i
vägtrafiken. I samband med att statistiken
för suicid i trafiken började särredovisas
2010, utvecklades också nya metoder för att
kunna avgöra om det rör sig om självmord
eller olycka.

PSYKOSOCIAL GRANSKNING. För att avgöra om
det rör sig om ett självmord eller en olycka
undersöks den omkomnes tidigare och aktuella livssituation vid tidpunkten för dödsfallet.
Psykisk ohälsa och missbruk är riskfaktorer.
FOTO: ANTONIO GUILLEM/MOSTPHOTOS

– Då skapade vi en grupp som har som
uppgift att bedöma de dödsfall där det finns
en misstanke om att det kan vara självmord,
säger Anna-Lena Andersson.
– Vi utformade kriterier för vilka typer
av olyckor vi ska titta på i analysgruppen
och fem klassningsnivåer för om det är ett
självmord eller en olycka.
I analysgruppen ingår Anna-Lena Andersson, en rättsmedicinsk läkare, en specialistläkare från Rättsmedicinalverket, en
trafiksäkerhetsanalytiker från Transportstyrelsen samt en trafiksäkerhetsanalytiker från
Trafikverket.
FÖR ATT ETT DÖDSFALL i vägtrafiken ska be-

dömas av analysgruppen krävs att det finns
en misstanke om att det rör sig om självmord. Analysgruppens underlag består av
Trafikverkets djupstudieutredning, i vilken
oftast en rättsmedicinsk undersökning ingår,
och en psykosocial granskning.

Trafikverkets olycksutredare gör en djupstudie på alla dödsolyckor i vägtrafiken. Det
är ett viktigt arbete som utgör grunden för
allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige framhåller
Anna-Lena Andersson.
– Djupstudien utgår från tre huvuddelar,
förklarar hon.
– Den första delen är att utredaren åker
ut till olycksplatsen och samlar in data om
vägen, det görs så snart som möjligt.
DEN ANDRA DELEN är att olycksutredaren
undersöker fordonet, ofta har polisen gjort
en teknisk undersökning. I den tredje delen
ligger fokus på trafikanten – man tittar på
saker som körkortsinnehav, syftet med resan
samt eventuella distraktionsmoment. Man
undersöker om personen varit påverkad av
alkohol, droger eller läkemedel, det görs i
samband med obduktionen. I Sverige obduceras cirka 95 procent av alla som omkommer i vägtrafiken.
– All information matas in i Trafikverkets
databas Djupstudieklienten, ett system som
har hög sekretess, säger Anna-Lena Andersson.
FRÅN 2012 BÖRJADE psykosocial granskning
ingå som en del i bedömningen av de dödsfall som misstänks kunna vara självmord.
– När en olycksutredare har en låg eller
hög misstanke om att ett dödsfall är suicid,
då anmäler de det till mig och då gör jag en
psykosocial granskning, förklarar Anna-Lena
Andersson.
I den psykosociala granskningen tittar
man på personens livssituation.

ALCOLOCK™ LR
Smidig hyrlösning för villkorat körkort
DRIVESAFE™
Topptestad (MHF) alkomätare
För mer information besök alcolock.se

ALCOLOCK™ LR

DRIVESAFE™

ALCOLOCK, DRIVESAFE och “The Molly” är varumärken som tillhör Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens.

14

MOTORFÖRAREN

REPORTAGE

NUMMER 1 2019

KONTAKTNUMMER FÖR STÖD OCH HJÄLP
Organisationen Mind:

Självmordslinjen – 901 01 Chatt – mind.se
Föräldratelefonen: 020-85 20 00
Äldretelefonen: 020-22 22 23
BRIS: 116 11

– Jag tar alltid kontakt med polisen som
har utrett dödsfallet. Ibland pratar jag också
med närstående, berättar hon.
I vissa fall finns underlag från medicinsk
dokumentation.
– Det handlar om att hämta in så många
pusselbitar som möjligt om den omkomnes
tidigare och aktuella livssituation vid tidpunkten för trafikolyckan.
AMBITIONEN ÄR ATT göra en så objektiv
granskning som möjligt.
– Det är lika viktigt att ta in alla fakta
som tyder på att det är en olycka som att
det är ett självmord, säger Anna-Lena Andersson.
I den psykosociala granskningen undersöks faktorer som socioekonomisk bakgrund, körkortsfrågor, orsaken till färden
och om personen hade ett riskbeteende när
det gäller alkohol, droger eller mediciner.
–Jag tittar på om det fanns någon aktuell
livsstress. Hur såg personens psykiska hälsa
ut? Har den haft kontakt med psykiatrin?
Har det hänt något speciellt påfrestande i
livet i anslutning till att personen omkom?
förklarar Anna-Lena Anderson.
OLYCKANS HÄNDELSEFÖRLOPP undersöks –

kan föraren ha somnat vid ratten, har personen varit påverkad av alkohol, narkotika
eller läkemedel? Alla faktorer måste vägas in,
man kan inte utgå från att det är ett självmord.
– Det är ett komplicerat arbete, säger hon.
Anna-Lena Andersson har både en bakgrund som sjukhuskurator under 25 år och
som forskare på den medicinska fakulteten.
– Som kurator träffade jag patienter och
anhöriga. Patienter med svår sjukdom och
svåra skador. Jag har arbetat med samtalsstöd och träffat anhöriga som mist någon
på grund av exempelvis trafikolyckor och
självmord, berättar hon.
– I arbetet ingick även utbildning och avlastningssamtal med vårdpersonal. Vid vissa
svåra olyckshändelser var även polis och
räddningstjänst med vid genomgångar.
NÄR ANALYSGRUPPEN SKA klassa hur sannolikt det är att ett dödsfall är suicid, utgår
man från underlaget i Trafikverkets djupstu-

UTBRETT TRAUMA. Cirka 1 500 personer tar varje år sitt liv i Sverige. Ungefär ett av tio dödsfall i vägtrafiken är självmord.
(Kvinnan på bilden har inget samband med artikelns innehåll.)
FOTO: ANTONIO GUILLEM/MOSTPHOTOS

EXPERT. Anna-Lena
Andersson är sakkunnig i trafiksäkerhet vid Trafikverket.
Hon har tillsammans med Kenneth
Svensson utvecklat
Sveriges arbete med
suicid i vägtrafiken.
FOTO: PRIVAT

LITE MER OM
SJÄLVMORD

• Cirka 1 500 personer tar varje år sitt liv
i Sverige.
• Under 2017 omkom
29 personer till följd
av självmord i vägtrafiken.
• På järnvägen omkom 63 personer
i självmord under
2017.
•I bantrafiken är
ungefär fyra av fem
dödsfall suicid.
Källa: Trafikanalys

die och den psykosociala granskningen. För
att avgöra om ett dödsfall kan misstänkas
vara suicid finns det olika kriterier. Några av
kriterierna: att det finns ett avskedsbrev och
misstänkt händelseförlopp, tidigare kända
självmordsförsök, uttalade självmordstankar,
depression, psykisk ohälsa eller att personen
nyligen har drabbats av en tragedi.
DE HÄNDELSER SOM misstänks vara suicid
klassas sedan av analysgruppen utifrån fem
nivåer – där nivå 1 är den högsta. Nivå 1:
visar att dödssättet var självmord, kräver
avskedsbrev eller motsvarande. Nivå 2: talar starkt för att dödssättet var suicid - näst
intill säkert suicid. Nivå 3: då kan man inte
avgöra om dödssättet var suicid eller resultatet av en olycka. Nivå 4–5: talar starkt eller
säkert för att dödssättet var olycksfall.
– Spelar det någon roll om vi vet om en
person som omkommer i trafiken, dör på
grund av en olycka eller ett självmord? säger
Anna-Lena Andersson.
– Ja, det spelar roll, för när vi får fram alla
data, då försöker vi hitta mönster och hitta
sätt att förebygga.
SEDAN ÅR 2016 HAR klassningsmetoden anpassats för att bedöma vilka personpåkörningar med dödlig utgång på järnvägen som
sker på grund av olycka och vilka som är
suicid.
Trafikverket och Transportstyrelsen håller

på och ser över etappmålen för säkerhet på
väg. Där ingår ett mål om att antalet omkomna i självmord ska minska med minst
50 procent till 2030, det gäller suicid på vägen och hopp från broar.
– Regeringen har en vision om att ingen
ska behöva ta sitt liv, säger Anna-Lena Andersson.
– Kenneth Svensson och jag håller på och
tar fram ett program för självmordsprevention i transportsystemet. Det känns hoppfullt och viktigt om vi kan förebygga att
människor tar sitt liv.
DET HANDLAR BLAND ANNAT om att tänka in

suicidförebyggande åtgärder när man bygger
nya vägar, järnväg och broar.
– Att man redan i planeringsstadiet tar
fram en handlingsplan för hur man ska
bygga för att förebygga och förhindra självmord i transportsystemet, förklarar AnnaLena Andersson.
– Det kan exempelvis handla om att utrusta broar med hoppskydd eller mittseparering av vägar samt alla fysiska hinder som
byggs för att motverka obehörigt spårbeträdande.
Åtgärderna ska skydda både mot olyckor
och förhindra försök att ta sitt liv. Samverkan och kunskapsutbyte med andra myndigheter och organisationer är också en viktig del i det suicidpreventiva arbetet.
MARI HAGLUND

Språk, hantverk, musik eller bokcirkel?
Möjligheterna är oändliga!
Starta din cirkel redan nu:
www.nbv.se
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Nytt kompetenskrav
för flygande inspektion
Bilinspektörer arbetar med att
kontrollera trafik inom polisen. Ett
EU-direktiv ställer krav på en ny kompetensprövning för att polispersonal
ska få utföra flygande inspektion.
Under januari kommer de första bilinspektörerna att utbildas.

”Jag tror att
detta kommer att kvalitetssäkra
våra flygande inspektioEN BILINSPEKTÖR är civilanställd inom poner och leda
lisen och arbetar med att kontrollera yrkestill en ökad
trafiken och undersöker saker som kör- och
vilotider, last, övervikt och olaga cabotage. trafiksäkerBilinspektörer kontrollerar även vanliga het.”
fordon och tittar på saker som körkort,
att skatten är betald på fordonet, att bilen
har fungerande belysning och vilket skick
däcken är i.
– Många bilinspektörer har arbetat på
bilbesiktning. Jag jobbade på Bilprovningen
innan jag började hos polisen, berättar Joakim Tomas, bilinspektör vid polisen i Jönköping.
HAN ARBETAR I EN grupp inom Jönköpings-

polisen, där bilinspektörer och poliser specialinriktade på trafik ingår. Idag finns 74
bilinspektörer och cirka 200 trafikpoliser i
Sverige uppger polisen.
– Vi blir allt färre inom polisen som jobbar
med yrkestrafik, konstaterar Joakim Tomas.

Ulf Emilsson,
internutbildare
inom polisen.

Ett EU-direktiv ställer krav på en ny certifiering för att få utföra flygande inspektion.
– Det är bara bilinspektörer och poliser
med specialkompetens som har rätt att göra en
flygande inspektion, förklarar Joakim Tomas.
En flygande inspektion är när en bilinspektör eller en polis stannar dig när du är
ute och kör för att kontrollera ditt fordon.
Om det finns brister kan polisen ge dig böter eller vidta hårdare åtgärder. En flygande
inspektion kan ske när som helst utan förvarning, en så kallad stickprovskontroll.
– Vi bilinspektörer har den högsta behörigheten. De poliser som har specialkompetens och får utföra en flygande inspektion,
har oftast de lägre behörigheterna, säger
Joakim Tomas.
I ETT NYTT EU-DIREKTIV ställs det krav på att
alla inspektörer som utför tekniska vägkontroller inom EU ska ha likvärdig kompetens
och utbildningsnivå. I samband med det nya
EU-direktivet har Transportstyrelsen ändrat sina föreskrifter för flygande inspektion.
De bilinspektörer och poliser som idag får
utföra flygande inspektion har till den 20
maj 2020 på sig att validera sin kompetens.
I det nya regelverket finns det nu tre nivåer för flygande inspektion: grundläggande
kontroll (F1), utökad kontroll (F2) och mer
ingående teknisk
vägkontroll (F3).
– Kategorierna
F1 och F2 avser
endast poliser och
dessa kommer vi

inom polisen själva att kompetenspröva,
förklarar Ulf Emilsson, som arbetar med internutbildning inom polisen.
– Den högsta behörigheten F3 avser i
första hand bilinspektörer. Den kategorin
får vi inte själva kompetenspröva, utan det
finns krav på att det ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan.
MOBILT KONTOR. Bilinspektören Joakim
Tomas och hans kollegor i Jönköping har
sitt kontor i bussen,
eftersom de arbetar
ute på fältet.

BILINSPEKTÖRER OCH POLISER med den
högsta behörigheten kommer att certifieras
av ett externt certifieringsorgan. Utbildningen består av en inledande del som är en
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Lite mer om flygande inspektion
I Transportstyrelsens nya föreskrifter för flygande
inspektion, finns det nu tre nivåer.
F1 Grundläggande kontroll: En kontroll på belysning, däck och rutor samt identifiering.
F2 Utökad kontroll: En kontroll där i princip alla
punkter som kan kontrolleras utan tekniska hjälpmedel kan utföras.
F3 Mer ingående teknisk vägkontroll: Fullständig
flygande inspektion med tekniska hjälpmedel.
Källa: Polisen

KONTROLL. Bilinspektören Joakim Tomas
undersöker underredet på en skolskjuts
i kontrollgropen. En ny certifiering krävs
för att bilinspektörer ska få utföra flyFOTO: MARI HAGLUND
gande inspektion. 

nivåhöjande utbildning och en avslutande
del som är en kompetensprövning. Under
2019 kommer 63 bilinspektörer och två poliser att utbildas i nivån F3.
– Den första kursen kommer att köras under januari, säger Erling Andersson,
nationell samordnare för yrkestrafik inom
polisen.
– Efter kompetensprövningen ska bilinspektörerna och poliserna valideras med
jämna mellanrum.
När kompetensprovet är genomfört (gäller alla nivåer för flygande inspektion) så

utfärdas ett intyg som gäller i fyra år, därefter ska ett nytt kompetensprov genomföras.
Samtidigt är det krav på att alla ska genomgå en årlig fortbildning för att upprätthålla
kompetensnivån.
– Jag tror att detta kommer att kvalitetssäkra våra flygande inspektioner och leda till
en ökad trafiksäkerhet, säger Ulf Emilsson.
IDAG ARBETAR DET 74 bilinspektörer hos

den svenska polisen.
Hur ser det ut – finns det en ambition att
öka antalet bilinspektörer?

Joakim Tomas arbetar som bilinspektör
vid polisen i Jönköping.

– Det finns inget beslut om det. Men jag
personligen känner ett behov att på längre
sikt öka antalet bilinspektörer, säger Erling
Andersson.
– För att på så vis frigöra polisiära resurser, polisen ska hålla på med polisjobb. Specialister ska användas till det de behövs till,
exempelvis att kontrollera tung trafik.
Polisen har ett regeringsuppdrag att öka
sin bemanning till 2024, bland annat andelen civilanställda. Bilinspektörer är civilanställda. 

MARI HAGLUND
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Ett ryckigt bilår
Bonus-Malus och WLTP var bara några av ”nyorden” inom bilbranschen
2018. Lägg därtill ändrade regler för
vad som är en supermiljöbil, och det
blir lätt rörigt. Trots ett ryckigt bilår,
hamnade Volvo återigen i topp bland
personbilarna.

I reda siffror innebär det 353 666 nyregistrerade personbilar under 2018. Därtill
blev 2018 ett rekordår för lätta lastbilar
med 56 617 registreringar, och för de tunga
lastbilarna över 16 ton med 6 203 registreringar. Tätplatsen bland de tunga fordonen
togs inte oväntat av Volvo, med Scania på en
andraplats.

BÄSTSÄLJAREN BLAND personbilarna blev,

precis som 2017, Volvos modell V/S90. Det
stod klart några dagar in i januari på det nya
året. Drygt 24 000 nyregistreringar räckte
med marginal för att kamma hem topplistan före Volkswagen Golf, som nådde drygt
17 000 nyregistreringar.
För övrigt har det varit ett ryckigt år för
bilförsäljningen, vilket berott på införandet
av det nya skattesystemet Bonus-Malus från
den första juli. Lejonparten, eller 64 procent,
av registreringarna gjordes under det första
halvåret, för att slippa den ökade fordonsskatten under tre år för bilar som registrerades efter den första juli.
TROTS DET NYA SKATTESYSTEMET, och bil-

fabrikanternas problem att hinna certifiera
sina modeller efter den nya körcykeln för
bränsleförbrukning – WLTP – blev det ett
bra registreringsår.
– När vi summerar bilåret 2018, kan vi
konstatera att det blev det tredje bästa året
någonsin för personbilar, säger Anders Norén, teknisk chef för Bil Sweden.

BLAND NYREGISTRERINGARNA märks idag
en tydlig omställning mot laddbara bilar,
alltså både rena elbilar och laddhybrider.
Ökningen under 2018 blev 46,6 procent.
Samtidigt, från den första juli, försvann
den äldre definitionen av supermiljöbil, en
bil som släpper ut maximalt 50 g/km CO2.
Den ersätts av klimatbonusbilar. Skillnaden
mot tidigare är gränsen 60 g/km CO2, samt
att nu ingår även gasbilar i definitionen.
GENERELLT KOMMER VI se en fortsatt ökning av laddbara bilar under 2019, enligt
Bil Sweden. De flesta kommer vara laddhybrider, men rena elbilar kommer också
att bli fler.
Hur ser då bilförsäljningen ut för 2019?

– Vår prognos för 2019 är 335 000 nya
personbilar, en minskning med 5,3 procent
jämfört med 2018. En av anledningarna är
att konjunkturen är på väg in i en avmattningsfas, summerar Anders Norén på Bil
Sweden.
MIKAEL LINDBERG
Volvo V90 Cross Country.

10 I TOPP PERSONBILAR

10 I TOPP SUPERMILJÖBILAR

Placering Bil		

Registreringar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24 346		
17 095
16 412		
13 650		
13 293		
9 821		
7 151		
6 344		
6 175		
5 938		

Volvo S/V90
VW Golf		
Volvo S/V60
VW Passat
Volvo XC60
VW Tiguan		
Volvo V40		
Nissan Qashqai
Volvo XC40
Fiat Ducato

Förändring % jmf. 2017

+ 7,75
– 14,77
+ 8,57
– 9,34
– 44,81
– 0,15
– 32,05
+ 17,85
Ny bil
+ 18,05

till och med 31/6–2018 (Max 50 g/km CO2-utsläpp)
Placering Bil		Typ		Registreringar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VW Passat GTE
Mitsubishi Outlander
Kia Optima
Volvo V60N
Volvo XC60N
Kia Niro 		
Volvo S/V90
Nissan Leaf
BMW 5-serie
VW Golf		

Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
El		
Laddhybrid
Laddhybrid

2 102
1 426
1 164
998
974
917
595
509
431
420
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TOPP 5 LÄTTA LASTBILAR UNDER 3,5 TON
Plac
1
2
3
4
5

Fabrikat			Registreringar
Volkswagen Caddy		
7 824
VW Transporter		
3 749
Ford Transit Connect		
3 066
Ford Transit Custom		
2 830
Mercedes Sprinter		
2 570

TOPP 5 TUNGA LASTBILAR ÖVER 16 TON
Plac

Fabrikat

1
Volvo
2
Scania
3 Mercedes-Benz
5
DAF
4
Man

FOTO: VOLVO CARS SVERIGE

Registreringar

Förändring % jmf. 2017

2 629		
2 481		
653		
203		
192		

+ 2,9
– 0,4
– 7,8
+ 18,0
– 11,4

Anders Norén, Bil Sweden:

Jessica Span, Volvo:

– Bilåret 2018 präglades av
en ryckighet, med ett starkt
första halvår och ett betydligt
svagare andra halvår. Förklaringen ligger framförallt
i införandet av ett BonusMalus-system, säger Anders
Norén på Bil Sweden.

– Vi har fem bilar på tio-itopp, vilket är otroligt starkt
för en spelare i premiumsegmentet, säger Jessica
Span, försäljningsdirektör på
Volvo Car Sverige.

10 I TOPP KLIMATBONUSBILAR

10 I TOPP ELBILAR

från och med 1/7–2018 (Max 60 g/km CO2-utsläpp + alla gasbilar)

Plac

Bil		

Typ

Registreringar

Placering Bil		Typ		Registreringar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nissan Leaf
Renault Zoe
Tesla Model S
BMW I3		
VW E-Golf		
Hyundai Ionic
Tesla Model X
Kia Soul		
Nissan NV200
Kia e-Niro		

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

1 831
1 663
883
609
606
519
345
228
113
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VW Passat GTE
Kia Niro		
Kia Optima
Mitsubishi Outlander
Nissan Leaf
Renault Zoe
Volvo XC60
VW Golf		
Tesla Model S
Volvo S/V90

Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
Laddhybrid
El		
El		
Laddhybrid
Laddhybrid
El		
Laddhybrid

1 873
1 761
1 671
1 393
1 322
1 277
916
844
542
479
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FÖRELÄSNING. Krister Haglund föreläste om rattfylleri och visade filmen ”Länge leve livet” för gymnasieeleFOTO: MARI HAGLUND
verna i Ljungby.

MINNESSTUND. Krister Haglund avslutar varje föreläsning med
att tända ett ljus för alla som mist livet till följd av rattfylleri.

Varje år upplyser MHF Ljungby blivande
körkortstagare om farorna med rattfylleri
Varje höst visar MHF Ljungby föreställningen Länge leve livet och
arrangerar en föreläsning om rattfylleriets konsekvenser för 300 gymnasieelever.
– Det är en av de viktigaste satsningarna som vi gör varje år, säger
Bengt Swahn, MHF Ljungby.

– Länge leve livet är en tuff film. Det är
alltid någon elev som inte orkar vara kvar
under filmen och måste gå ut, säger Bengt
Swahn.
– Jag har sett filmen och hört föreläsningen flera gånger och varje gång upptäcker jag
något nytt.

gymnasieelever i årskurs två från Sunnerbogymnasiet och Ryssbygymnasiet i Ljungby
att ta del av Don’t drink and drive. Det är
en föreläsning och en film om rattfylleriets
konsekvenser. 310 elever deltog i föreläsningarna i Missionskyrkan, en föreläsning
hölls på förmiddagen och en på eftermiddagen.
– Det här är en av de viktigaste satsningarna som MHF Ljungby gör varje år, berättar Bengt Swahn.
– Vi tycker att det är viktigt att gymnasieeleverna får med sig att de inte ska köra
bil alkoholpåverkade och att de inte ska låta
någon kompis göra det heller.

DEN HÄR OKTOBERDAGEN hade elever från
Sunnerbogymnasiet och Ryssbygymnasiet
bänkat sig i Missionskyrkan i Ljungby för
att se filmen Länge leve livet och lyssna till
en föreläsning om rattfylleri. Varje föreläsning inleddes med att Bengt Swahn sa några
ord till eleverna.
– Ni är ju i den där åldern där man får
övningsköra och kanske är på väg att ta
körkort, sa han.
– Då är det viktigt att ha klart ha för sig
att alkohol och trafik inte hör ihop, inte
heller andra droger och trafik. Det är bara
ni i årskurs två som klarar att se den här
filmen, den är tuff.
– Varje dygn sker cirka 12 000 rattfyllerikörningar i Sverige.

MHF LJUNGBY STÅR FÖR föreläsningen och

MHF:AREN OCH TRAFIKLÄRAREN Kr ister

visningen av filmen Länge leve livet.
– Vi satsar bara på utåtriktade aktiviteter,
säger han.
MHF Ljungby började arrangera föreläsningen och visa filmen för gymnasieelever i
Ljungby, någon gång efter millenniumskiftet.

Haglund föreläste om rattfylleri för eleverna. Han berättade om barn och unga som
mist sitt liv till följd av rattfylleri – Erik,
Mercedes och Rickard är några av dem.
– Under 2017 var det 81 personer som
omkom på grund av rattfylleri. Må aldrig

DEN 24 OKTOBER BJÖD MHF Ljungby in

ELDSJÄL. Bengt
Swahn, MHF Ljungby:

”Det här
är en av de
viktigaste
satsningarna
MHF Ljungby
gör varje år.”

något av det här hända dig. Du har ett val,
sa Krister Haglund.
Vilka är det som kör alkohol- och drogpåverkade i trafiken? Nio av tio är män,
andra riskgrupper är missbrukare och ungdomar.
– Varför är då unga en hög riskgrupp när
det gäller rattfylleri? Det kan handla om
faktorer som nytt körkort, ovana vid alkohol och grupptryck. Att unga tror att de är
odödliga och därmed tar fler risker i trafiken, sa Krister Haglund.
PÅ SCENEN I MISSIONSKYRKAN hade tre

stora filmdukar ställts upp för att visa föreställningen ”Länge leve livet”.
– Filmen visar tre trista fall av rattfylleri.
Det här är inga skådisar, det är tyvärr verklighet, sa han.
Vad tycker du om föreläsningen och filmen?

Eleven Melker Jansson, Sunnerbogymnasiet:
– Jättebra, det var en stark film och bra
föreläsning, säger han.
– Många av oss håller på och tar körkort.
Det här är en bra påminnelse, varför det är
så viktigt att inte dricka alkohol och köra
bil.
Efter filmen tände Krister Haglund ett
ljus för att hedra alla som mist livet till följd
av rattfylleri.
MARI HAGLUND
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MHF Örebro firade 90-årsdagen med kalas
Ett 50-tal MHF:are var med och firade MHF
Örebros 90-årsjubileum den 6 december.
MHF ÖREBRO BILDADES den 28 mars 1928. Avdelningen firade 90-årsdagen med kalas i NBV:s
lokaler i Örebro. Julbord, en historisk tillbakablick
och musikunderhållning av Kajsa och Per Olof
Holmberg stod på programmet.
Karl-Åke Frisén framförde gratulationer och
överlämnade gåvor från Region Bergslagen och
MHF Kumla-Hallsberg. MHF Örebro är den
största avdelningen i regionen och har 181 medlemmar berättade Frisén. Den MHF:are som varit
medlem längst i MHF Örebro, har varit medlem
sedan 1947 (72 år).
Förbundsordförande Maria Bergström hälsade grattis och överlämnade gåva från förbundet.
MHF Karlskoga-Degerfors kom också med gratulationer.
Kurt Thelin berättade om MHF Örebros historia. 1948 firade avdelningen 20 år med tesupé.
Under 1961 hade MHF Örebro aktiviteter som
biltester, mörkerkörning och bilbanor. 1977 hade
avdelningen 1 663 medlemmar.

1955 startades en damklubb i Adolfsberg. Karin
Jerrenfelt blev ordförande 1967 och Barbro Oskarsson tog över som ordförande 1977.
– Det var en social gemenskap, man fick vänner
i damklubben. Det var viktigt, man missade inte
ett möte, minns Barbro.
– Vi hade styrelsemöte en gång i månaden, inflikar Karin.
Vad hade ni för aktiviteter i damklubben?

– Vi gjorde utflykter och hade föredrag om olika ämnen. Barntrafikskolan var en viktig aktivitet,
berättar Karin.
– Luciafester hade vi, säger Barbro.
När MHF startade 1926 fanns det krav på körkort för att få bli medlem i MHF, det ändrades
1970.
– Det som jag tycker var lite trist, var att man
inte riktigt fick vara med i MHF som kvinna, säger Karin.
– Det fanns ett visst motstånd. Jag hade körkort, men jag fick ändå inte riktigt vara med. Vi
kvinnor fixade fika och annat i bakgrunden. Vi
planerade till exempel männens program för året.

ALLSÅNG. MHF Örebros 90 år firades med allsång ledd av
Kajsa och Per Olof Holmberg på sång och gitarr respektive
dragspel.

SAMMANHÅLLARE. Konferencier Mats Sjöö och
MHF Örebros ordförande
Lasse Stålberg.

MARI HAGLUND

GRATULATIONER. Förbundsordförande Maria Bergström
framförde gratulationer från
förbundet och överlämnade en
gåva till MHF Örebros ordförande Lasse Stålberg.

LENNANDIA

DAMKLUBBISTER. Barbro Oskarsson och Karin
Jerrenfelt har båda tidigare varit ordförande i
damklubben i Adolfsberg. Båda har många fina
minnen från den tiden.

Namnlöst-6 1

TILLBAKABLICK. Kurt Thelin hade
letat i det lokala föreningsarkivet och berättade om MHF
Örebros historia.

Drabbad
eller skyddad
Om du hamnar i tvist efter ditt bilköp blir det mycket
lättare om du gjort affären med en MRF-handlare.
I nio fall av tio löser vi problemet direkt i bilhallen.
I undantagsfall går ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN.
www.mrf.se/privatperson

2017-02-06 13.47
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MHF:are utbytte idéer på verks
MHF:s verksamhetskonferens hölls
helgen 17–18 november och ett 70-tal
MHF:are deltog.
– Den här helgen ska vi fylla på
med kunskap, gemenskap och idéutbyte, sa förbundsordförande Maria
Bergström.
VERKSAMHETSKONFERENSEN arrangerades

på Scandic Skogshöjd i Södertälje. Konferensen inleddes av Maria Bergström.
– Vi ska fylla på inspirationen, få lite information som ger inspiration. Så att ni kan
ta med er idéer hem till det lokala arbetet.
MHF Klippan, MHF Haninge-Stockholm och MHF Gävle lyfte fram exempel
på lyckade aktiviteter i sina avdelningar.
– Vi har fått igång ett samarbete med
lastbilsmässan Skåne Truck Show. 2017 var
MHF Klippan med på arrangemanget för
första gången, berättade Aksel Kops Eriksen.
– Då hade vi med oss krocksläden och
Uppvaknandet. Vi satsade på medlemsvärvning och det gick mycket bra – 30 nya
medlemmar på tre dagar.
PÅ SKÅNE TRUCK SHOW 2018 visade MHF

Klippan upp den mobila alkobommen och
vältebilen.
Anette Kyhlström, MHF Haninge-Stockholm, berättade om avdelningens satsning
på ett lokalt projekt inom gymnasieskolan
i Haninge.
– Vi har startat Akta-projektet tillsammans
med Haninge kommun och Fredrika Bremergymnasiet, sade Anette Kyhlström.
MHF Haninge-Stockholm sökte pengar
från SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden) till projektet. Det handlar om att inom
gymnasiets läroplan ge kunskap om risker,
konsekvenser och ansvar vid bruk av alkohol och droger. I projektet ingår också att
ge eleverna kunskap om trafik. Akta-projektet startade 2018.
– I Akta-projektet integrerar vi trafik i
den övriga undervisningen, så att det blir en
röd tråd genom hela gymnasieskolan, förklarade Anette Kyhlström.
– Vi har fått ett mycket positivt bemötande från Fredrika Bremer-gymnasiet.
Ove Sandert, MHF Gävle, berättade om
avdelningens satsning på medlemsvärvning.
– Värvningen är det viktigaste. Vi har
prioriterat medlemsvärvning i flera år nu.

MONTER. I MHF:s monter kunde MHF:arna titta
på MHF-material till avdelningarna. Göran
Sydhage och Carina Carlsson från MHF:s
kansli svarade på frågor.

TRAFIKPOLISER. Peter
Audell och Lasse
Johansson berättade
om hur det är att jobba som trafikpoliser i
Stockholm.

SAMARBETE. Örebropolisen Håkan Larsson berättade om hur
polisen och vården
arbetar tillsammans
för att få in personer
som stoppats för
rattfylleri i beroendevården.

IDÉUTBYTE. Ett 70-tal MHF:are hade samlats för att få ny kunskap samt utbyta t

Under de senaste två åren har vi fått upp
vårt medlemsantal och det är i vi stolta över,
sade han.

INSPIRATÖR. Ove
Sandert, MHF Gävle,
visade att avdelningens satsning på synlighet har gett nya
medlemmar och nya
kontakter.

SYNLIGHET ÄR VIKTIGT både när det gäller
att locka nya medlemmar till lokalavdelningen, för att skapa nya kontakter och för
att få ut MHF:s budskap, menade Ove Sandert. Ett exempel på en sådan aktivitet är
MHF Gävles fiktiva trafikolycka.
– Vi har skapat ett samarbete med det lokala företaget Lekia. Det började för tre år
sedan, berättade han.
– MHF Gävle arrangerar i samarbete
med räddningstjänsten en fingerad trafikolycka. Den iscensätter vi på Lekias säkerhetsdagar.
Stockholmspoliserna Lasse Johansson och
Peter Audell berättade om sitt yrke som trafikpoliser för MHF:arna.
– Jag och Peter har jobbat som poliser i
snart 42 år, sade Lasse Johansson.

– Tanken är att presentera vår vardag som
trafikpoliser för er, inflikade Peter Audell.
– Vi har arbetat med de automatiska nykterhetskontrollerna i Frihamnen (MHF:s
försöksprojekt). Jag vill precis som ni att
alkobommarna ska införas i hela landet, så
att det blir stopp för rattfylleriet, berättade
Lasse Johansson.
Peter Audell och Lasse Johansson visade
bilder på olika trafiksituationer och ställde
frågor till publiken.
– Hur mycket ska du köra över hastighetsgränsen för att få körkortet indraget?
Svar:
– 31 km/tim gäller vid alla hastighetsgränser utom på en 30-sträcka. Då räcker
det om du kör 21 km/tim för fort, det vill
säga 51 km/tim, exempelvis utanför en
skola.
Under lördagen fick deltagarna välja att
mellan olika parallella seminarier. Internationella körkort, att synas i media, hur man
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ksamhetskonferens
GOTT EXEMPEL. Aksel
Kops Eriksen, MHF
Klippan, berättade
om hur avdelningen
fått till ett lyckat samarbete med Skåne
Truck Show.

IKK. MHF:s kanslist Carina Carlsson
ledde seminariet om internationella
körkort. Här svarar hon på frågor från
Aksel Kops Eriksen, Vera Thelander och
Dennis Andreasen.
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Vad tar du
med dig för
intryck från
verksamhetskonferensen?

Vicky Sandert,
MHF Gävle:
– Det har varit toppenbra.
Jag fick en annan inblick i
olika saker, exempelvis vad
det är för medlemsförmåner
MHF har.

GRUPPARBETE. Konferensdeltagarna fick
i grupper diskutera frågor som rörde
MHF:s plan för de kommande åren.

tankar och erfarenheter på MHF:s verksamhetskonferens.

ansöker om pengar, medlemsregistret, projektkatalog samt valberedningsarbete var
ämnena.
MHF:arna delades på lördagseftermiddagen in i grupper och fick diskutera olika
frågor som rörde MHF:s kommande tvårespektive treårsplan.
På söndagen berättade Örebropolisen
Håkan Larsson om arbetet med SMADIT
(Samverkan mot alkohol och droger i trafiken).
SMADIT ÄR EN samverkan mellan olika myn-

digheter med syfte att ge stöd till personer
som rapporterats för rattfylleri. Arbetssättet
bygger på att så snabbt som möjligt, helst
inom 24 timmar kunna erbjuda hjälp från
beroendevården. Det är polisen som tar den
första kontakten.
– Man måste ta det där samtalet med individerna när de är påverkansbara, förklarade Håkan Larsson.

LYCKAT PROJEKT. Anette Kyhlström, MHF
Haninge-Stockholm,
har startat ett projekt
tillsammans med Haninge kommun. Tanken är att ge gymnasieelever kunskaper
om trafik samt om
riskerna med alkohol
och droger.

RÄDDNINGSTJÄNST. Stefan Sundberg,
Andreas och Matteus från Södertörns
brandförsvar förklarade för MHF:arna
hur räddningsarbetet går till på en
olycksplats.

– Jag har ett empatiskt förhållningssätt,
men jag är inte snäll. Det är ganska jobbigt
att bli stoppad av en polis.
I ÖREBRO LÄN finns tolv kommuner och tre

beroendemottagningar. Under 2017 hölls
600 SAMDIT-möten i Örebro län. Från gatan till vård tar det cirka 15 minuter.
– Det är förvånansvärt många som nappar
på SMADIT. Många personer förekommer
flera gånger, berättade Håkan Larsson.
– Jag kan aldrig veta vilken väg som mötena tar, men man vet att det är då man har
möjlighet att så ett frö till förändring.
MHF:s verksamhetskonferens innehöll
ett digert program. Några andra punkter på
agendan var den nya verksamhetskatalogen,
ambassadörskap för medlemsvärvning och
en webbaserad utbildning för nya funktionärer.
MARI HAGLUND

BLÅSNING. Polisen Lasse Johansson lät
förbundsordförande Maria Bergström
blåsa i alkomätaren, för att visa hur en
nykterhetskontroll går till.

TIDNINGEN. Chefredaktör Mikael Lindberg berättade om arbetet med Motorföraren.

Ulf Gyllenberg,
MHF Höga Kusten:
– Jag är ny i MHF och har
varit medlem i snart två år.
Det här är min första verksamhetskonferens och jag
har bara fått positiva intryck,
säger han.
– Man har lärt sig mycket
nytt, som till exempel om
hur polisen och räddningstjänsten arbetar samt om
drograttfylleri.
– Jag har träffat många nya
människor. Det har varit
roligt att höra om hur andra
MHF:are arbetar.

Vera och Erling
Thelander,
MHF Bjärnum-Vittsjö:
– Mycket fina inlägg. Mina
favoriter var räddningstjänsten och polisen Håkan Larsson, säger Vera.
– Det har varit bra. Vi har
haft bra diskussioner och utbytt erfarenheter med andra
MHF:are, säger Erling.
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BARNVÄNLIGT. Geilo bjuder på fin skidåkning för hela familjen,
FOTO: VISIT GEILO
och dessutom skidlekis för de minsta. 
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Så upptäcker du
norska skidorter
Ta bilen till norska Geilo för en vintervecka. Den
natursköna vägen från Oslo leder rakt in i två alpina skidområden, på gränsen till vilda Hardangervidda. Här får även längdskidåkarna sitt lystmäte.
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Ge dig ut på Hardangervidda för ett besök på Tuva Turisthytte.

Det finns gott om preparerade längdspår högt uppe på fjället.

Varför inte en tramptur i snön? Hyr en ”fatbike” och ge dig ut i terrängen.

GLIDARE. Många skidturister väljer längd framför alpint. Med hela 55 mil skidspår i Geiloregionen är de

en populära skidorten Geilo i
norska Hallingdal ligger drygt tre
timmar med bil från Oslo. Många
väljer också att resa med tåg längs
Bergensbanen. Den anrika tågsträckan från
Oslo har i mer än hundra års tid transporterat turister till den populära skiddestinationen.
Geilo passar perfekt för barnfamiljen
som vill göra lite av varje, under en intensiv skidvecka eller långweekend. Här finns
mer än 35 kilometer pist och mängder av
väl preparerade längdskidspår högt upp i
fjällterrängen.
Det mest ståndsmässiga boendet ligger granne med tågstationen. Dr. Holms

invigdes som kurortshotell i samband med
Bergensbanens tillkomst, och har under
åren varsamt byggts ut och renoverats. En
samling ståtliga träbyggnader som andas
både lyx och tidlöshet.

D

35

Drygt så många kilometer pist finns det i
backarna kring Geilo.

skidlärare här, och blev så pass förtjust att
jag nu bestämt mig för att flytta hit på
riktigt. Det är naturen och den varierade
skidåkningen som drar. Och så förstås närheten till nationalparkerna Hardangervidda
och Hallingskarvet, förklarar hon.

EN BRA BÖRJAN PÅ skidäventyret är att

ta Geiloheisen upp på Geilohovdas topp,
för att sedan glida vidare till de soldränkta
pisterna allra längst i väster, med utmärkt
cruising och vida vyer över Hardangerviddas oändliga fjällplatå.
Marie Pay från Laholm åker snowboard i
en av branterna. Hon är på väg att flytta hit
just för skidåkningens skull.
– För ett par år sedan arbetade jag som

NATURSKÖNA SKURDALEN ligger ett par mil

söder om Geilo. Här arrangerar Kenneth
Eliassen hundspannsturer ut på Hardangervidda, med övernattning i tält eller fjällstugor. Men du kan också hänga med på en
hel- eller halvdagstur ut på det vidsträckta
sjösystemet i dalgången. Kenneth hämtar
dessutom gästerna med bil i Geilo.
– Den här dalgången är så nära Yukon
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et lätt att bli bortskämd.

Njut av de väl preparerade pisterna i högfjällsterrängen.

Skidsystemet bjuder på ett 40-tal pister och mer än 20 liftar.

Svenska Marie Pay väljer att bo i Geilo för den fina skidåkningens skull.

Tydliga informationskartor på fjället gör det lätt att finna pister och liftar.

Vilda Skurdalen är som gjord för turer med hundspann.

Kenneth Eliassen lockar med äventyr i nationalparken.

och Alaska man kan komma, säger han
med en gest ut mot sjön Skurdalsvanne
och de omgivande bergen.
ANDRA SIDAN SJÖN markerar gränsen till
nationalparken. Nu väntar en tretimmarstur med Kenneths draghundar.
Fränz Siebenaller och Loic Schweicher
från Luxemburg är laddade. De ägnar en
förlängd weekend åt att nosa på Hardangervidda med både skidor och snöskor.
Kenneth har närmare 20 dragvilliga
Alaskan Huskys, som ser ut att stormtrivas
i det soliga vädret. Föret är idealiskt, minus
åtta grader och skare täckt med pudersnö.
Efter en kort introduktion i konsten att

köra sätter Kenneth fart på sitt spann, och
vi hakar på.
Hundskallen tystnar när vi väl är i rörelse, och nu gäller det som förare att hålla
koll på både spår och spann. Med sex hundar vardera går det undan.
– Rena muskelpaketen, konstaterar killarna från Luxemburg, när vi några timmar
senare är tillbaka.
KENNETH KOKAR KAFFE över öppen eld
och serverar ur sotig panna, samtidigt som
han berättar mer om livet med hundarna i
Skurdalen.
Nästa morgon är det längdskidåkning
och Hallingskarvets nationalpark som gäl-

20

Drygt så många mil
skidspår för längdåkning har du tillgång
till i Hallingskarvets
nationalpark.

ler. När liftarna väl öppnat är vi flera entusiastiska turglidare som tar Fjellheisen upp
på närmare 1 200 meter höga Havsdalshovda. Från toppen utgår mer än 20 mil
med skidspår kring mäktiga Hallingskarvet,
som mäter 1 933 meter över havet.
DET GÅR ATT GÖRA både längre och kortare skidutflykter, med egen matsäck i
ryggsäcken. Men du kan också välja att äta
lunch eller fika vid någon av de bemannade raststugorna längs spåren. Tydliga
informationstavlor anger både riktning
och längd.Varje dag pistas dessutom spåren
både för skejt och klassisk åkning.
– Vi gillar att kombinera alpint och
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längd, säger Anna och Ann-Kristin Josefsson från Göteborg, som ska ta en förmiddagstur i Havsdalen, för att efter lunch ägna
sig åt pisterna.
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VIDA VYER. Geilos vidsträckta skidområde,
med Vestlia Resort
vid pistens slut.
FOTO: CENNETH SPARBY

DET BÄSTA MED GEILO är just variationen,

menar de båda. Att kunna åka slalom på
bägge sidor av dalgången, och även nyttja
liftarna för att snabbt nå längdskidspåren.
– Dessutom liknar ju Geilo mer en genuin alpby, med flera mysiga krogar och
kaféer, säger de.
Det är en hel del hurtfriska norrmän
på glid denna soliga morgon, med klassisk anorak, hemstickade toppluvor och
knickers.
– Vi har slutat åka i pisterna, så nuförtiden är det bara längd som gäller, berättar

Osloborna Jeppe Riegels och Caroline
Furuholmen, som tar en vätskepaus vid ett
av spårkorsen några kilometer från Havsdalshovda.
Jeppes familj har egen hytte i området
sedan lång tid tillbaka, med längdspåren
utanför husknuten. I dag värmer de upp
inför morgondagens sex mil långa sväng
runt Hallingskarvet.

värda restauranger. Mitt i pistriket lockar
Havdalskroa med Geilos bästa pizza till
budgetpris. Frasigt vedugnsgräddad, med
både älg, ren och lokal ost som pålägg.
HÖGRE UPP PÅ DEN gastronomiska stegen

JAG FORTSÄTTER VIDARE genom Havsdalen

”Geilo liknar
mer en genuin alpby, med
flera mysiga
krogar och
kaféer.”

upp till Prestholtseter, en fjällstuga med
både kafé och lunchservering. Stugan, med
över hundraåriga anor, har drivits av en
och samma familj sedan starten och är en
populär rastplats.
Geilo utmärker sig även som kulinarisk
by, med en handfull riktigt bra och pris-

finner du Hallingstuene och EKTE i Geilo
centrum.
På Hallingstuene är det förfinad ”kortrest” mat som gäller. De tre rummen är
inredda med allmogemöbler från Hallingdal, som mer ger en känsla av ombonad
fjällstuga.
Maten har klart vildmarksprägel, där den
örtbakade öringen och det grillade ripbröstet sticker ut lite extra. Perfekta rätter
efter en intensiv dag ute på fjället.
CENNETH SPARBY

Ska du sälja din bil?
Vi tar hand om hela affären från första samtal tills att pengarna
finns på ditt konto. Vi testar, värderar och säljer din bil på kvd.se.
Gör din intresseanmälan idag på kvd.se/saljdinbil

Begagnade bilar helt enkelt
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Lunchpaus i backen.

Fikastund på Tuva Turisthytte.
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ANRIKT. Dr Holms är en hotellklassiker i Geilo – ett stenkast från tågstationen.

FAKTA
GEILO

• På gränsen till nationalparkerna Hardangervidda och
Hallingskarvet ligger Geilo,
en av Norges äldsta skidorter.
Byn har två alpina skidcenter
med totalt 39 pister, 17 liftar
samt flera barnområden och
terrängparker. Höjdskillnaden
ligger på närmare 400 meter.
• I området finns mer än 50
mil av preparerade skidspår,
för både klassiskt och skejt.
Hela Hallingdalregionen har
närmare 200 mil med spår.
• Och väljer du att ge dig ut
på tur i Hardangervidda, finns
ett nät av övernattningsställen längs spåren – som går
under det gemensamma
namnet ”Hytteringen”. Det är
tio stugor, däribland mysiga
Tuva turisthytte, som du kan
besöka under din skidtur.
www.geilo.no
www.hardangerviddanett.no
Resa dit:

STUGMYS. Passa på att luncha vid någon av raststugorna längs skidspåren.

• Från Göteborg tar det sex
timmar med bil. Lägg på tre
timmar om du kör från Stockholm eller Malmö. Du kan
också ta tåget från Stockholm
och Göteborg till Oslo, för
byte till Bergensbanen.

på fjället. Dessutom arrang• Det finns ett stort urval av
erar de cykelracet Fat Viking i
olika boenden, från enklare
början av vintersäsongen.
bed-and-breakfast och camwww.geilo-aktiv.com
pingstugor via lägenheter och
Andra bilsmidiga Norgeorter
fjällhus, till större hotell.
• Två andra populära norska
• Vestlia Resort vid Geilo
skidregioner är Trysil och Lilskisenter är mer av en resort,
lehammer. Trysil är Norges
med både stor familjebadstörsta alpina skidort, endast
anläggning och spacenter.
en timme med bil från SälenHär finns både hotellrum och
fjällen. Imponerande fallhöjd,
lägenheter. Helgerbjudanden
66 pister och högfjäll med
från 2 700 kr per person,
åkning i tre väderstreck.
med boende i dubbelrum fre• Regionen Lillehamsön och halvpension
mer, norr om Oslo,
för två personer.
bjuder på en handfull
www.vestlia.no
skidorter där Kvitfjell
• Ustedalen hotel
och Hafjell sticker ut
och resort, med ski
med sina olympiska
in-ski out, ligger nära
rötter. För här hölls de
både pister och spår.
Viltpizza.
alpina skidtävlingarna under
800 meter till centrum. Här
OS 1994.
finns även kafé, restaurang,
• Utmanande pister finner du
simbassäng och bastu. Nyäven i Skeikampen, Gålå och
renoverade dubbelrum och
Sjusjøen, tillsammans med
även nybyggda lägenheter
mer än 50 mil preparerade
med eget kök från 1 100 kr
skidspår.
för två pers.
• Dessutom tar det inte mer
www.ustedalen.no
än tre timmar att köra till LilTesta vintercykling
lehammer från Trysil, om man
• En aktivitet som växt i
vill prova på flera alternativ
popularitet är vintercykling.
under skidsemestern.
Geilo Aktiv har cyklar till utwww.skistar.com
hyrning och guidade turer ut
www.lillehammer.com
Boende:

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
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Fler nya funktioner
i dagens backkameror
Fler kameror i ett backkamerasystem
eller mer avancerade funktioner i
kameror som både är backkamera,
dashcam, gps-navigator och förarstöd i en enhet. Backkamerorna
utvecklas, blir mindre och alltmer
avancerade.
VI HAR TITTAT LITE på marknadens utbud av
backkameror och hittat en hel del intressanta lösningar. Börjar vi med plånboken
försedd med den klassiska svångremmen,
hittar vi kameror för under tusenlappen,
men räkna med ganska dålig bild. När det
gäller bildkvaliteten får man helt enkelt vad
man betalar för.
En billig kamera fungerar bäst när det är
ljust och bra väder. Men hjälpen en backkamera ger är egentligen allra mest värdefull i dåligt väder eller i mörker. Då kan det
vara värt att lägga till pengar för kameror
som även kan se i mörker med hjälp av IRbelysning.
KÖR MAN MYCKET på vintern, särskilt med
husbil eller husvagn som river upp mycket
yrsnö, kan en kamera med inbyggd värme
vara en klok investering.
När man väl satt nivån för bildkvaliteten
är det dags att fundera på hur många kameror man vill ha i sitt system. Idag erbjuds
flera tvåkamerasystem till bra priser och det
kan vara en utmärkt lösning för att täcka
högersidan på sitt fordon, eller till ett husvagnsekipage där man vill slippa flytta kameran mellan bilen och husvagnen.
Det är en bra lösning för alla som då och
då kör med släp. Hästägaren kan också välja

att montera den ena kameran inne i hästtransporten. Biltema har ett sådant paket
med trådlös överföring och 7-tumsmonitor
för 1 999 kronor (Biltema digital backkamera).
Kamerorna i det här paketet ser även i
mörker med IR-belysning. Dock endast i
svartvitt.
NÄR DET GÄLLER HÄSTÄGARE erbjuder
Strands ett specifikt paket där kameran
även tar upp ljud (Horsecam kit). Det kamerasystemet är även tänkt att användas för
övervakning i stallet vid exempelvis fölning.
Både kamera och monitor är flyttbara och
kan drivas med antingen nätadapter eller batterier. Strands paket för den seriöse
hästägaren kostar 5 669 kronor.
Swedol erbjuder ett kamerapaket med
7-tumsmonitor och två kameror med IRbelysning och en bildvinkel på 120 grader för 3 464 kronor (CRCV-72 LTV).
Allt överföring sker trådlöst, så det är bara
strömkabel fram till kameror och monitor
som behöver dras.
Vill du ha ett ännu mer avancerat system med värme i kamerorna och möjlighet att ansluta en kamera med kabel direkt
till monitorn, kan det vara idé att titta på
Maskinhandels paket (X72D) med två kameror, 7-tumsskärm och fjärrkontroll för 6
188 kronor. Den finns även i en mer avancerad version (X72DS) som visar två bilder
samtidigt (6 619 kr)
DEN SOM VILL VARA SERIÖS med sin bakåt-

sikt i alla väder hittar en utmärkt kamera
med en bildvinkel på 145 grader, motor-

drivet linsskydd, IR-belysning och temperaturstyrd uppvärmning (CAM80C) hos
Strands. Här kostar dock enbart kameran,
tillverkad av Dometic, 4 750 kronor.
Autoexperten erbjuder avancerade sidokameror med hög upplösning, mikrofon
och uppvärmning vid kyla, men inte trådlös
anslutning eller IR-belysning för 3 800 kronor (RV MXN22C).
EN INTRESSANT LÖSNING är Garmins avancerade 785 LMT-D som är en gps-navigator
med inbyggd dashcam. En dashcam är en
kamera som filmar vad som händer framför
bilen så att händelseförloppet vid en eventuell olycka dokumenteras.
Navigatorn med en 7-tumsskärm kan
kopplas till en trådlös kamera, Garmin BC
35, och den har en rad avancerade funktioner som förarstöd som varnar för frontalkrock eller oavsiktligt filbyte. Dessutom
har den viktiga funktioner för lastbilsförare
som kan planera rutten och få varningar för
branta stigningar, låga broar, viktbegränsningar med mera.
NAVIGATORN HAR ÄVEN tillgång till Tripad-

visor som kan hjälpa dig att hitta intressanta
platser eller bra restauranger. Garmins 785
LMT-D kostar 6 995 kronor och kameran
BC 35 kostar 2 100.
Som sagt, kamerorna blir allt mer avancerade, men tänk på att en dyr kamera
monterad i bilen också lockar till inbrott.
En lätt demonterbar skärm eller Biltemas
solskyddsmonterade skärm ger kanske ett
lite mer rofyllt bilägande.
STEFAN NILSSON
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Autoexperten
Autoexpertens avancerade sidokamera RV MXN22C.

Biltema

Garmin

Biltema säljer sitt paket med två kameror
och en 7-tumsskärm för 1 999 kr.

Garmin BC 35 är en avancerad navigator
som även fungerar som backkamera.

Swedol
Dometic
Dometic RV MXN22C är en avancerad
kamera med värme och skyddsvisir.

Maskinhandel 1
Maskinhandels paket (X72D) med två kameror,
7-tumsskärm och fjärrkontroll.

FOTO: STEFAN NILSSON

Swedols kamerapaket CRCV-72 LTV,
ser även i mörker med hjälp av IR.

Strands
Horsekit är ett specialpaket för
hästägare, som fungerar för alla
som behöver två kameror.

Maskinhandel 2

Samma paket i version X72DS som kan visa
två kamerabilder samtidigt på skärmen.
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Snobb som jobbar

FOTO: STEFAN NILSSON

Vad förväntar vi oss av en pickup egentligen? Är den ett arbetsredskap, en statussymbol eller en livsstilsmarkör? I USA är
den definitivt en livsstilsmarkör. MercedesBenz talar istället om den som ett alternativ
till en suv. Vi har kört Mercedes X-klass med
nya sexcylindriga motorn och summerar
den kort och gott snobben som jobbar.

körs olastad och på gropiga grusvägar där en bladfjäderupphängd axel har en förmåga att studsa mer.
Både Mercedes och VW har en rad med säkerhetssystem och hög säkerhet.
Mest skiljer det i förarmiljön där man snabbt
känner igen sig från någon av respektive märkes övriga modeller. Båda har seriös förarmiljö både för
mörkerkörning och i dagsljus. Det handlar i huvudsak om tycke och smak.

ALLA SOM SER PICKUPEN som ett arbetsredskap

känner till fördelarna med ett rymligt flak, en stark
motor, en seriös drivlina för bästa framkomlighet
och en bra arbetsmiljö. Mercedes-Benz X-klass har
allt det där. Mercedes-pickupen är broder flärd med
franska brorsan Renault Alaskan, och japanska bror
duktig i form av Nissan Navara – som de tre bilmodellerna bygger på.
Mercedes X 350 d 4Matic, som bilen heter, är en
direkt utmanare till storsäljaren VW Amarok, som
även den finns med sexcylindrig motor. Båda pickuperna har en motor som ger 258 hästkrafter med
ett maximalt vridmoment på 550 Newtonmeter. En
jämförelse dem emellan är alltså berättigad.
Båda har kontinuerlig fyrhjulsdrivning, kan dra
ett släp på 3,5 ton, lasta runt ett ton och kan lasta
en EU-pall på tvären. Lastytan på VW Amaroks flak
är 2,52 kvadratmeter, medan Mercedes X 350 d har
en lastyta på 2,47 kvadratmeter.VW har en åttastegad automatlåda, medan Mercedes har en sjustegad.
Kort sagt har bilarna mycket lika tekniska data.
Det som skiljer bilarna är det faktum att Merce-

FULL KOLL. Kameror runt hela bilen ger bästa förutsättningarna för att hitta rätt i terrängen, eller på p-platsen.

des X-klass har ett lågväxelläge, vilket gör den till
den enda pickupen utöver Mitsubishis L200 som
kan köras med kontinuerlig fyrhjulsdrivning på alla
underlag och samtidigt har möjligheten att köras
med lågväxel och spärrad mittdifferential liksom bakre differential på riktigt dåligt underlag och med
tung last/tungt släp.
BÅDE VW OCH MERCEDES har utmärkta stolar och

man sitter högt med bästa sikt. Mercedes kan dock
stoltsera med en bakaxelupphängning med skruvfjädrar och ett femlänksystem som ger axeln bättre
flexibilitet och bättre komfort. Mercedes har dessutom skivbromsar bak.
Skillnaderna mellan VW:s bladfjädrar och trumbromsar gentemot Mercedes skruvfjädrar och skivbromsar är inte avgörande, men bakaxelupphängningen på Mercedes ger bättre komfort. Särskilt när bilen

DEN STORA SKILLNADEN är vid terrängkörning där
Mercedes har bättre framkomlighet och körbarhet
tack vare lågväxelläget och den mer följsamma bakaxeln. Dessutom har Mercedes X-modeller ordentligt skydd för känsliga delar som motor och växellåda under bilen i form av kraftiga skydd i metall.
Mercedes X 350 d är, liksom Renault Alaskan,
en systermodell till Nissan Navara, men den enda
modellen i syskonskaran som kan köpas med den
stora sexcylindriga Mercedes-motorn.
Alla andra, även Mercedes X 250 d, har Nissans
fyrcylindriga motor på 160 eller 190 hästkrafter. En
stor fördel med detta är att många tillbehör passar
till alla bilarna. Nissan har till exempel tagit fram
en rad avancerade terrängtillbehör tillsammans med
Arctic Truck. Flera av dem, som till exempel differentialspärren i framaxeln, kan även monteras på
Mercedes X-klass.
Nu väntar vi bara på Mercedes-AMG X 63, en
tänkbar värstingpickup i stil med AMG-versionen
av Mercedes G-klass.
STEFAN NILSSON
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KORTFAKTA
MERCEDES X 350 D
4MATIC
Pris: Mercedes X 350
d dubbelhytt, från
559 875 kr.
Motor: Diesel, V6,
2 987 cm3.
Effekt:

SNABB MEN TÖRSTIG. Dieselsexan gör 0–100 på 7,9 sekunder men drar
8,9 l/100 km.

FLEXIBEL. Mercedes pickup är den bästa pickupen för den som kör
mycket på blandade vägar och väglag. Kontinuerlig fyrhjulsdrivning
och tillgång till lågväxel samt bästa bakaxelupphängningen.

258
hk/190
kW, vid
3 400
varv/minut.
Prestanda: Toppfart
205 km/h, 0–100
km/h: 7,9 s.
Max vridmoment:

550 Nm vid 1 400–
3 200 varv/min.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

534/192/179/315 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp: 2 249–
2 390/860–1 001/
3 500 kg.
Garantier: Nybil 2 år
utan milbegränsning.
Förbrukning blandad

VÄLBEKANT LOOK. Mercedes har valt att ge sin version av Nissan Navara
en helt egen förarmiljö med Mercedes unika designa och unika hantering av exempelvis vindrutetorkarna.

körning: 8,9 l/100 km
enl. dekl.
CO2-utsläpp: 230–
236 g CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

Hög komfort
Hög säkerhet
Bra last- och
terrängegenskaper

SERIÖS OFFROAD. Mercedes X 350 d 4Matic är inte bara en lyxigare och
motorstarkare pickup. Den har även seriösa offroadegenskaper och
rejäl lastkapacitet.

TÅL TUFFA TAG. Seriösa skydd i metall under bilens känsliga punkter.

LASTBAR. Bra flak med seriösa lastsäkringspunkter och tillräckligt brett
för en EU-pall på tvären.

RIKTIGT RESERVHJUL. Inga reparationssatser här, men lortigt blir det.

Högt pris
Hög förbrukning
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ALLT ÄR INTE ÄKTA. God
förarmiljö med detaljer
i blankt och svart. Kikar
man noga, finns sömmar i blått – i fusklädret. Värme i ratten är
ett plus, särskilt på en
elbil.

KORTFAKTA
KIA E-NIRO

ELBIL MED KNUFF. Nytt namn och något kortare räckvidd. Kia e-Niro är nu namnet och räckvidden anges till 46,5 mil.
Det är en pigg sak som gör 0–100 km/h på under åtta sekunder.

FÖRDEL I SVERIGE. En rejäl bagagelucka borde passa som
hand i handske för de flesta
som letar efter en elbil idag.
E-Niro är tämligen ensam
om detta.

Blivande stjärnskott på elbilshimlen?
Vinnaren av årets familjebil 2018 har
inte bara bytt namn, utan också fått
kortare räckvidd. Kia e-Niro är trots
detta en trevlig bekantskap bland dagens elbilar och kan mycket väl segla
upp som en av favoriterna bland
bästsäljarna.
MOTORFÖRAREN KONTROLLERADE extra

noga att just elbilen Kia e-Niro skulle få
namnet Niro EV i Sverige – för att inte
förväxlas med ett känt informationsföretag
inför utnämningen av Årets Familjebil 2018.
Så blev det inte. Ett lappkast senare blev
det i alla fall e-Niro. I samma lappkast minskade också den angivna räckvidden vid
blandad körning från 48,5 mil till 45,5. Anledningen berodde på ett mätfel vid WLTPtestet, vilket gjorde att e-Niro fick en längre
räckvidd än den verkliga. Någon skugga
vilar inte på Kia, utan snarare på det oberoende testföretaget.
Kia e-Niro är en lite knubbig bil med
klar crossover-inspiration. Jämfört med andra bilar inom elbilssegmentet har den en
klar fördel i och med sitt rejäla bakparti
med stor baklucka. Det är nog så viktigt i
ett kombiland som Sverige.
En annan fördel är att e-Niro inte ser allt-

för futuristisk ut. Den ser fortfarande ut som
en bil, även om fronten saknar en riktig grill.
Huruvida ladduttaget med lucka sitter bäst
på sidan eller i fronten på elbilar är snarast
en smaksak. På e-Niro sitter luckan bekvämt
framtill och till vänster, är enkel att öppna
och döljer två kontakter – Type 2 och CCS.
Den senare är för snabbladdning och med
likströmsladdare på 100 kilowatt, når man 80
procent kapacitet på straxt under en timme.
Inredningen går i svart med blanksvarta
detaljer.Vi gillar att en hel del knappar och
vred till radio och klimatanläggning tillåts
vara kvar istället för att manövreras anonymt
via en pekskärm.
Sittställningen bakom ratten är helt okej
och sitsen är tillräckligt lång för att få ett
skapligt benstöd. Värre är det bak med en
kort, låg dyna. Mittenplatsen bak är inget
för längre turer och ryggstödet i baksätet saknar justering. Densamma kan fällas
60/40, och då frigörs 1 405 liter bagagevolym. Med alla säten på plats, ryms för biltypen godkända 451 liter.
KÖRA ELBIL ÄR oftast en positiv upplevelse,

och e-Niro är inget undantag. Bilen är
kvick från start och tyst även i högre hastigheter. Det förra beror på elmotorns vrid-

moment redan från start, 395 Newtonmeter,
och det senare på den extra ljudisolering
som Kia stoppat in jämfört med plug inhybriden Niro.
Sverige får e-Niro med det större batteriet på 64 kWh, vilket ger längre räckvidd,
högre topphastighet, samt snabbare acceleration från 0–100 km/h. För att få ut all räckvidd är e-Niro utrustad med regenering via
bromsarna. Det innebär att elmotorn bromsar bilen och då fungerar som en generator.

Pris: Från 429 900 kr
(exklusive klimatbonus om 60 000 kr).
Motor: El, synkronmotor, 356 V.
Effekt: 204 hk/150
kW vid 3 800–8 000
varv/min.
Prestanda:

Toppfart
167 km/h,
0–100 km/h: 7,8 sek.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

437,5/180,5/156,0/
270,0 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp:

1 864–1 847/366–
383/ – kg.
Garantier: Nybil
7 år/15 000 mil
inkl. motor & batteri.
Vagnskada 3 år. Lack
5 år/15 000 mil. Rostskydd 12 år.
Förbrukning blandad
körning:

FÖRUTOM AUTO-LÄGE, finns ytterligare tre

nivåer, samt ett där gaspedalen används för
maximal energiåtervinning.Tyvärr verkar eNiro hamna i ett grundläge varje gång bilen
stängs av, och den personliga inställningen
måste då göras om.
Summa summarum kommer Kia e-Niro
säkert skaka om elbils-Sverige – här finns en
inte alltför dyr elbil med lång räckvidd och
en form som bör passa vårt kombiland. Men
man bör ändå tänka en extra gång innan
orderblocket fylls i – det är ingen solklar
ersättare för konventionella fordon. Exempelvis anges inte någon dragvikt än – mer
än att den blir klart lägre än laddhybridsyskonets 1 300 kilo.
MIKAEL LINDBERG

15,9 kWh/100 km
enl. WLTP.
CO2-utsläpp: 0 g/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Räckvidd
Utrymmen

Teknikens
Världs älgtest visar än
så länge på tveksamma antisladdegenskaper – på förseriebilen. Vi återkommer
i ärendet.

VÄLJ ALLTID EN
KONTROLLERAD
BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är kvalitetskontrollerad.
KBV-verkstaden har anslutit sig frivilligt och följer konsumentlagstiftning samt branschens frivilliga överenskommelser om
prisuppgift, leverans etc. I oanmälda stickprovskontroller
granskar KBV kvaliteten på verkstädernas arbete.
Se vilka verkstäder som är anslutna till KBV och tyck till om ditt
senaste verkstadsbesök på www.kbv.nu.

amnlöst-3 1
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REDO AT T GÖRA
DIN BILEKONOMI
SMARTARE?

400 000 personer har redan laddat ner appen som gör livet med bilen lite enklare. Med
CarPay får du alla Volvokortets förmåner i mobilen och dessutom full koll på din bilekonomi.
Du kan bland annat se saldo, transaktioner och betala ditt verkstadsbesök. Välkommen till
en smartare bilekonomi.
LADDA NER APPEN PÅ CARPAY.SE
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SPARTANSK. Land Rover har aldrig gjort någon stor affär av instrumentbrädan i Defender-modellen även om den är betydligt modernare än den var i Kajs första Series 1 där instru

Tipsa oss om årets trafikhjälte
Årets trafikhjälte är en person som visat stort civilkurage genom att
han eller hon till exempel stoppat en rattfyllerist, eller räddat någons
liv i trafiken. Känner du till en person som du tycker förtjänar denna
utmärkelse så skicka ditt förslag till Sabrina Sandhu på MHF:s kansli,
sabrina.sandhu@mhf.se, 0765-48 97 23.
Årets trafikhjälte uppmärksammas i samband med Trafiknykterhetens
dag, som äger rum 14 maj 2019.
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Konsten att äga
en Land Rover
Det finns något tidlöst över en klassisk Land Rover. En tidlös funktionalitet och en tidlös design som endast
förfinats under alla dessa år som gått
sedan den första Land Rovern visades upp på bilmässan i Amsterdam
den 30 april 1948. Nästan lika tidlöst
som det vilda landskapet på Fårö där
vi möter två jubilarer som båda hållit
stilen under 70 års utveckling utan att
ta skada av densamma.
SAMMA ÅR SOM Storbritanniens svar på

USA:s Willys jeep presenterades för världen
begåvades samma värld med en blivande
konstnär ute på den lilla ön Fårö norr om
Gotland. Han heter Kaj Engström och är än
idag ön trogen i sin konstnärsgärning.
Kajs trogna följeslagare när han pendlar
mellan Fårö och Älmhult, där han har sin
huvudsakliga verksamhet, är en Land Rover
90 Defender. Det är en kort klassisk Land
Rover och just den här bilen är Kajs sjunde
Land Rover. Och då talar vi om riktiga
Land Rovers och inget modernt lull-lull
med luftfjädring och individuell hjulpphängning.
LAND ROVERS BILAR har under åren sedan
1948 genomgått en teknisk metamorfos
som saknar motstycke i bilvärlden. Detta

umenten satt i mitten.

Namnlöst-4 1
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samtidigt som utseendet inte förändrats på
något avgörande sätt.
LÅT OSS BOTANISERA lite i Land Rovers his-

ÖBO. Kaj Engström
är född på Fårö och
han tillbringar mycket
av sin tid ute på ön
även om han numera
bor i Älmhult. Havet,
lugnet och naturen
ger inspiration för
konstnärskapet.

”Vi köpte vår
första begagnade Land
Rover 1970,
sedan var vi
sålda på den
mångsidiga
bilen.”

torik berättad av en sann Land Rover-vän.
Kaj Engström alltså.
– Vi köpte vår första begagnade Land
Rover 1970, sedan var vi sålda på den
mångsidiga bilen, berättar Kaj.
Vi, det är Kaj Engström och hustrun Carina Rosander, och bilen de köpte var en
Land Rover Series 1 från 1958. Kort sagt
var det en modernare version av den bil
som lanserades tio år tidigare och då bara
hade ett axelavstånd på 80 tum.
Den här hade ett axelavstånd på 88 tum
och levererades med fyra dörrar som standard. Fyrhjulsdrivning var och är naturligtvis också standard.
– Vi bodde då i Malmö och bilen hittade
vi bakom en ladugård på skånska landsbygden, fortsätter Kaj. Jag hade inte körkort då
men det hade Carina. Hon såg på mig och
frågade om jag verkligen trodde att vi skulle
få igång den där bilen.
DET BLEV AFFÄR. Bonden skiljdes från sin

älskade Land Rover när Kaj och Carina
vände den karaktäristiska fronten med de
tätt sittande strålkastarna mot hemmet.
– Det lär ha suttit en Perkins-diesel i bi-
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len och den rök något fruktansvärt så vi la
hela Möllevångsgatan i svartgrå rök, men vi
kom hem.
DET FINNS EN SAK SOM gör Land Rover-

ägare unika och det är den enorma entusiasmen för det andra människor kallar obekvämligheter.
– Glödtändningen av dieseln fungerade
inte så jag fick ta till veven för att starta
Land Rovern på vintern, ler Kaj. Det gjorde
den oberoende av batteriet så den startade
även om det var dåligt. Jag hade ju erfarenhet av tändkulemotorer så det var inga problem.
Vintern bjöd på andra utmaningar i form
av kyla och det var något som Land Rovers
tekniker ansåg vara temperaturer nedåt fem
till sex plusgrader. Ägarparet fixade imman
på vindrutan och värmen på golvet med
hjälp av några snygga kopparrör som pustade ut lite varmluft.
– Det räckte gott och väl, bara man hade
vettiga kläder och de var snygga att se på,
förklarar Kaj.
LAND ROVERN BLEV NYCKELN för att ta sig
till Fårö. Den blev också avgörande för
möjligheterna att ta sig fram ute på ön, där
vissa vägar inte fått högre status, eller bättre
kvalitet, än de hade flera hundra år innan
millennieskiftet.
Kajs Land Rover väckte samtidigt ett
visst intresse bland grannarna ute på den
lilla ön norr om Gotland.
– Den Land Rovern hade ett litet flak
därbak och jag byggde en bur på flaket för
att få med mig det jag behövde, minns Kaj.
Men grannarna på Fårö trodde att jag skulle
skaffa höns.
Efter tre år med en Series 1 valde Kaj och
Carina att ta ett stort kliv till den betydligt
modernare Series 3 109 Safari. 109 står för

NUMMER 1 2019

att den har en hjulbas på 109 tum. Det var
en lång bil som kunde ta tolv personer.
KAJ OCH CARINA VALDE den långa modellen
för att resa och att använda den för att sova
i under resorna. Safari stod för en mycket
sinnrik temperaturkontroll i en tid då inte
alla bilar hade luftkonditionering. Den hade
istället dubbla tak, vilket alltid gav skugga på
det inre taket och den hade öppningsbara
luckor både i det nedre taket och under
vindrutan.
– Vi gjorde Europa med 109:an, berättar
Kaj. Det blev Tyskland, Frankrike (rakt igenom Paris) och Spanien där vi sökte oss till
Altamira-grottan eftersom Carina är arkeolog.Väl där visade det sig att den var stängd
och det var någon slags konflikt i Baskien.
Vi övernattade i bilen men började ana
oråd när det hängde dockor i polisuniform
i lyktstolparna.
Än värre blev det när de blev stoppade i
en poliskontroll och poliserna trodde att de
gömde någon bland madrasserna och sängkläderna bak i Land Rovern.
– Ja. De stod där med osäkrade k-pistar
och drog ut allt vi hade i 109:an, fortsätter Kaj.
DET BLEV EN ÄVENTYRLIG resa ut ur Spanien,

men Land Rovern fixade det trots att några
kastade sten på dem och de fick trixa sig
fram genom brinnande barrikader, över
trottoarer och mittremsan på en spärrad
motorväg.
Efter 109:an blev det en kort period med
en Volvo 245 då det fanns de som inte tyckte att en Land Rover var en familjebil nu
när de blivit föräldrar.
– Det höll inte så länge, berättar Kaj. Redan efter ett år hittade vi en grön Land Rover Defender 88 och sedan dess har vi inte
varit utan Land Rover. Totalt har det blivit

CELEBRA MÖTEN. Det
finns mycket gamla
stigar kvar ute på
Fårö. Stigar där Kaj,
med sin Land Rover,
då och då mötte
Ingemar Bergman
som istället körde
Mercedes Geländewagen.

sju Land Rovers med den Defender 88 vi har
nu. Tyvärr tog Land Rover bort ventilationsluckorna och de är ett måste. Slutligen la de
ner Defendern så nu får vi vårda den vi har.
DEFENDER ÄR DEN FJÄRDE generationen av

bilen som lanserades för 70 år sedan. Den
mest avgörande skillnaden mot Series 3 är
att Defenders har skruvfjädrar, vilket ger
betydligt bättre komfort och terrängfram-

MHF Förbundsmöte 2019
måndag den 17 juni
Plats: Stockholmsområdet
Exakt tid och plats meddelas senare
Alla medlemmar är välkomna som åhörare.
Valda ombud får en särskild kallelse och
behöver inte anmäla sig.
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KONSTNÄR. Kaj har en ateljé vid sitt hus på Fårö
och han berättar målande om både sina resor
med Land Rover och sina motiv för konsten.

SJÄLVSTÄNDIG. Väglöst land och Land Rover är
något som hör ihop och detta oavsett om det
är ute på Fårö eller på savannerna i Afrika.

FOTO: STEFAN NILSSON

komlighet. Sedan har man kostat på sig bekvämligheter som ljudisolering och värme
som funkar även under nollgradersstrecket.
Varför Land Rover, får bli slutfrågan.
– Vi gillar Land Roverns kantiga design
och flexibla användbarhet, förklarar Kaj.
Dessutom har vi aldrig varit några fartdårar.
Vi vill hellre ta oss ut till intressanta platser.
Jag minns när jag skulle leta upp en plats
som var känd för att där fanns gott om tjä-

”Vi har aldrig
varit några
fartdårar.
Vi vill hellre
ta oss ut till
intressanta
platser.”

der. Det var i närheten av Arvidsjaur och
alla sa att det inte var långt. Vägen blev allt
sämre och till slut var jag framme vid en sjö,
men några tjädrar syntes inte till. Utan Land
Rover hade jag inte tagit mig fram och
utan Land Rover hade jag inte haft någonstans att sova. Så vaknade jag i gryningen
av tjädrar i mängder som spelade runt bilen
och till och med på taket.

MHF Region Öst
Kallar till årsmöte
Tid:

Torsdagen den 11 april 2019 klockan 17.00

Plats: Missionskyrkan, Ingarp, Eksjö

REDO ATT VADA. Både Kaj och Carina älskar
den klassiska kantiga Land Roverns design
och dess användbarhet. Det svarta röret som
sticker upp framför vindrutan gör det möjligt
att vada med bilen och den lilla symbolen på
bakre sidorutan är en karta över Fårö, inte
Nürburgring Nordschleife.

STEFAN NILSSON

Motion till regionårsmötet kan skriftligt inlämnas av såväl
lokalavdelning som enskild medlem inom regionen. För att
tas upp till behandling ska motion ha inkommit till regionstyrelsen senast 14 mars. (Motionen ska avse regional/lokal
verksamhet)
Motionen skickas till e-post: folkesson@mhfost.se eller per
brev till adress MHF Region Öst, Brahegatan 33 A, 563 32
Gränna.
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STÄMNINGSFULLT. Solen har precis gått ner och
det går alltid att hitta en lucka stor nog för en
VW California på populära ställplatser så man
kan backa intill för att avnjuta en lugn kvällning.

Återfödd
60-talsikon

Tänk dig en kristallklar vårnatt vid en
insjö eller vid havet. Solen har gått
ner och fullmånen sprider det där
mjuka ljuset över vattnet och den där
lilla grusvägen som leder ner till en
liten plan vid vattnet. En magisk kväll
som gjord för att avnjutas från överslafen i det uppfällbara taktältet på en
VW California.

VÅREN ÄR SAKTA PÅ VÄG, och med den resfebern. Kanske dags för en husbil, eller en
nyare husbil? Vi har kört en verklig klassiker
i modern tappning, en VW California som
byggs på VW Multivan. Grundtanken med
en kompakt och smidig husbil finns där, liksom det uppfällbara taket.
Konceptet att bygga en husbil av en minibuss eller en skåpbil lever i högsta grad.
Senaste statistiken pekar på en kraftigt ökad
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efterfrågan på de mindre husbilarna och det
är inget som undgått tillverkarna, modellerna blir allt fler.
Volkswagen är definitivt en pionjär och
namnet VW California är nog det starkaste
varumärket i husbilsbranschen.
DE STORA FÖRDELARNA med de här små

husbilarna är naturligtvis driftskostnader
och köregenskaper. Men det lilla formatet

NATURNÄRA. Det är natt och mörkret har
lagt sig runt Volkswagens kompakta
husbil. Sittgruppen är riktigt rymlig och
snabbt iordningsställd samtidigt som den
breda skjutdörren ger bästa kontakt med
nattens ljud och dofter. Namnet California
förpliktigar, men inte hade man tänkt sig
en bakgrundsbelyst skylt i insteget när
idén till en billig campingbil kläcktes i och
med första California-modellen.

gör det också lättare att ta sig in i större städer, ut på riktiga småvägar och ställa upp
bilen på de där riktigt spännande platserna.
Nackdelarna är boendekomforten. Dagens
VW California har varken toalett eller dusch
inne i bilen. Det finns möjlighet att duscha och
tvätta sig utanför om man väljer att utrusta bilen med en anordning som använder husbilens
tank för vatten i en handhållen dusch. Det finns
dessutom ett externt duschtält som tillbehör.

4

Så många bäddar går
det att få i VW California.
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VÄL FÖRBEREDD. Färskvattentank och anslutning
för att koppla upp sig på campingplatsens eller ställplatsens 220-volts anslutning.

Man kan ha taksängen bäddad om man
inte har allt för tjocka täcken, men det blir
stök med att möblera om varje gång man
ska bädda det nedre sovutrymmet.
KÖKET ÄR FÖRHÅLLANDEVIS välutrustat med

tvålågig gasspis och ett kylskåp samt en vask
för disk, tvätt och tandborstning. Även förvaringsutrymmen för köksprylar som tallrikar och bestick är rimligt stora med ut-
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HÖG IGENKÄNNING. Förarmiljön i VW California följer det klassiska VW-mönstret om än något mer vinklat
uppåt. Bra instrument, lätthanterat DSG-låda och bra avläggningsytor.

STÄMNINGSFULLT. En magisk natt vid en svensk insjö och det är dag
markskänslan när ugglorna ropar och räven skriker.

PENTHOUSE I TYG. Ett mysigt sovutrymme en trappa upp och det kan vara bäddat under färd om man har ett
tunt täcke. Att klättra upp kräver dock ett visst mått av vighet.

dragslådor för besticken. Det finns en del
mindre skåp för allt annat man ska ha med
sig i husbilen. Glöm dock inte att det handlar om compact living.
LÖSNINGEN MED CAMPINGBORD och campingstolar på insidorna av sidodörren och
bakdörren är riktigt smarta. De ger också
en fingervisning om att det här är husbilen
man väljer för det aktiva husbilslivet som i
huvudsak levs utanför själva bilen.
Se den som en mobil övernattningsstuga
med möjlighet till matlagning och boende

2,5

Så många ton får VW
California dra i form av
släpvagn.

SLUG FÖRVARING. Campingbordet sitter lättåtkomligt i
sitt fack på insidan av skjutdörren.

när vädret inte är det bästa.
Bortsett från toaletten och ett frysskåp,
finns allt som hör till i en husbil även i
VW California. Här finns gas till spisen och
extern anslutning för att koppla upp bilen
på en campingplats 220-volts system, samt
färskvattentank och vridbara framstolar.
SÄNGARNA ÄR INTE riktigt lika bekväma
som i en lyxigare halvintegrerad eller helintegrerad husbil, men ändå riktigt bra.
Den går att bädda för fyra personer men
bäst fungerar den om man reser två med

stor nyfikenhet på omvärlden.
Det går att hålla värmen i bilen en bit
under fryspunkten, men bäst fungerar den
i sommartemperaturer. Taktältet med stora öppningsbara ventilationsfönster med
myggnät gör det riktigt behagligt även om
man varit igång lite länge på kvällen och
väljer att sova in på förmiddagen med en
stark sol som värmer bilen. En perfekt husbil för surfaren, kanske, och det är precis det
som gjorde första generationen VW California så populär bland just surfare och hippies som mer sökte äventyret än komforten.
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KORTFAKTA
VW CALIFORNIA 7-VXL
AUTOMAT (DSG)
Pris: Från 518 300 kr
(manuell 150 hk).
Motor: Diesel, 4 cyl,
1 968 cm3.
Effekt: 150 hk vid
3 500–
4 000
varv/
minut.
Prestanda: Toppfart 178
km/h, 0–100 km/h:
14,4 s.
Max vridmoment:

320 Nm vid 1 750–
3 000 varv/min.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

490,4/190,4/199/300
cm.
Tjänstevikt/max last/
släp: 2 599/401/

2 500 kg.
Garantier: Nybil 3 år/

gs att övernatta i VW Californias taktält där minsta ljud tränger igenom och ger den perfekta vildFOTO: STEFAN NILSSON

TRÅNGT. Kanske ingen
höjdare för
en gör-detsjälvare men
de enklaste
servicepunkterna som
oljesticka och
spolarvätska
är åtkomliga
vid VW:s tvålitersdiesel.

Volkswagen är inte sena att haka på äventyrsidén även med dagens campingbil. Den
erbjuds med två olika dieselmotorer, 150 eller 204 hästkrafter, fram- eller fyrhjulsdrivning och en sjustegad DSG-automat. Det
går faktiskt att välja till ett justerbart chassi
och differentialspärr i bakaxeln, samt en 30
millimeter högre markfrigång med andra
dämpare och kraftigare skruvfjädring om
man söker äventyret i mer obanad terräng.
MODERN TEKNIK, där California-modellen

fått med sig alla förarstödssystem som av-

ståndshållare, olika former av bromsassist
och backkamera, ökar naturligtvis säkerheten till något avsevärt bättre än originalet. Musikanläggningen har funktioner
som skulle gett musikälskare som valt husbilen för att åka på musikfestival ett lyckorus om de funnits att tillgå på 1970-talet.
Här finns VW Car-Net och App Connect
som ger dig tillgång till allt du har i din
smarta mobil över bilens infotainmentsystem.
Kort sagt, en effektiv och mycket säker
långresebil för den som vill ha boendet med

LITET KÖK. Köksdelen är komplett med tvålågig
gasspis, ett mindre kylskåp samt en vask och
förvaringsskåp.
KOMPAKT. Förvaringsskåp
med spegel
för kvällens
toalettbestyr
eller bara
morgonens
make-up. Den
vita korgen i
nedkant sitter
i kylskåpet
som öppnas
uppifrån.

utan milbegränsning.
Maximal driftgaranti
5 år. Mobilitetsgaranti om den servas hos
VW och då till nästa
servicetillfälle.
Förbrukning blandad
körning: 6,9 l/100 km
enl. dekl.
CO2-utsläpp: 179 g
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

FIFFIGT. Två campingstolar lättåtkomliga i
ett fack på insidan av
bakdörren.

sig och kunna köra både bränsleeffektivt
och på riktigt trånga gator eller dåliga grusvägar och till viss del i väglöst land.
DESSUTOM HAR DEN bra dragegenskaper
med dragvikt på 2,5 ton för den provkörda
modellen med 150 hästkrafter och framhjulsdrivning.
Priserna startar på 512 100 kronor för
Beach-modellen, med framför allt enklare
inredning, och 589 600 kronor för den mer
välutrustade Ocean-modellen.
STEFAN NILSSON

Kompakt
husbil för
den som
vill ut på småvägar
eller in i städerna.
Finns med 4WD och
med större motor på
198 hk.
Saknar
invändigt
duschrum
och toalett. Dusch
finns dock under
öppnad baklucka.
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SMET
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OLYCKA
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ESTET
PÅ BYRÅ

SÅDANA
RYMMER
BAK
GRYNING

MYTOLOGI
FÖRE
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BRINGA
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HALV DIAMETER
HUVUDSTATIONER
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EDER
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FÖREBÅDAR
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UPP TILL

RESIDERA
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DE ÄR UTMÄRKTA
RUTTER
SKÄR I
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LÄGGER
SKYTT
BLÅSER
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BAKDÖRR
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GADDEN
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LÖSNINGAR

VAR
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ROLIGA
PARHÄST

GÖR ONT
DEN HAR
SINA
TULLAR

LIGGER
UNDER
DÄCK

ÖSTERLANDET
BRUKAR
NYFIKEN

PÅ SAMMA VÅGLÄNGD
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HAR VI
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SETT
FÖRUT
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PLATS
SOM
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DAM
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PÅ GOTLAND
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DEN GER
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MAXPOÄNG
JACK

FORMGER
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HAR FLINT
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DEN
DELAR
TÅRTAN
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KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON, FOTO: STEFAN NILSSON

LÖS KRYSSET OCH VINN!
c De fem först dragna lösningarna belönas med två
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
före 11/2, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 1/19”.

c Namn........................................................................................................................................................
c Adress.......................................................................................................................................................
c Postadress................................................................................................................................................
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tä
Bes
senast 1 mars

MHF har tagit fram en serie profilkläder med
tryckt eller broderad logotype. Det är jackor,
t-shirts, pikétröjor, skjortor och kepsar. Beställer
gör du på vår hemsida, www.mhf.se/profilklader
senast 1 mars. Leverans kommer att ske
under april månad.
T-shirt, dam/herr
93:-/st

Fodrad jacka
1387:Ofodrad jacka
1262:-

Täckjacka
554:-

Reflexjacka
516:-

Skjorta dam/herr
400:-/st
Kortärmad
360:-/st

Pikétröja, dam/
herr 204:-/st
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Motorföraren i backspegeln
Ännu in i oktober 1997 skrevs spaltmeter
om det nya skandalprogrammet Expedition
Robinson, där deltagarna skulle klara sig på
en öde ö. Det hela blev inte bättre av att den
förste som röstades ut ur programmet, begick
självmord. Vad som också hamnade på löpsedlarna i oktober var förstås Hallandsåsen
och framförallt skandalen kring tunneln som
borrades genom den. Än idag minns säkert
många ordet Rhoca-Gil som användes för att
täta tunneln, men som läckte ut i grundvattnet
och förgiftade djurlivet. I samma veva kommer Motorföraren ut till medlemmarna, och
där presenteras bland annat den nya vinsten
i MHF:s egna lotteri En Chans på Tusen – en
Porsche 911 Carrera.
TEXT: MIKAEL LINDBERG

Omslag
Klarröd och vacker pryder hon omslaget, en
Porsche 911 Carrera. Sportbilen ska bli MHFlotteriets nya vinst i En Chans på Tusen och har
sin självklara plats som blickfångare på omslaget.
Vad som också flaggas för är problematiken kring
snöskotrar och alkohol, liksom en ingående artikel kring hur mycket man får dra efter sin bil.

Dödens väg
E4:an mellan Gävle och Axmartavlan, en sträcka
på 3,5 mil, kallades länge för ”dödens väg”. Efter
en modernisering 1987, ökade antalet olyckor och efter tio år hade sträckan fått sitt föga
smickrande öknamn. I den här utgåvan av Motorföraren uppmärksammades saken, då totalt 26
människor och mer än 200 skadats under tioårsperioden 1987 till 1997. MHF-profilen Sten
Domeij menade att sträckan var tröttsam att köra
och därför inträffade olyckor. Dåvarande Vägverket valde straxt efteråt att göra något unikt med
sträckan för att minska antalet olyckor. Lösning-

en var ett vajerräcke som delade av körfälten –
det första i världen. Trots skepticism, blev det en
lyckad lösning och dödstalen minskade drastiskt.
Idag finns över 300 mil vajerräcken på 2+1-vägar och metoden har även spridits till utlandet.

En tusan till bil
En ny förstavinst presenterades i den här utgåvan. Tidigare kunde en vinnare av En Chans på Tusen välja
mellan en Renault Mégane Cab, eller tuffa Spider från
samma tillverkare. Nu var vinsten istället en Porsche 911
Carrera, eller 996 som var den egentliga modellbeteckningen. 300 hästkrafter och en toppfart på 280 km/h var
något som Motorförarens Rolf Gildenlöf provkörde för
att ge en försmak på vad som kunde bli högsta vinsten.
Att det handlade om den helt nya, vattenkylda Porsche
911 Carrera gick att se på tanklocket som bytt sida från
vänster till höger på framskärmen. Startnyckeln satt i alla
fall som alltid på vänster sida om ratten – annars hade
det säkert blivit ramaskri från entusiasterna. Rolf beskrev
bilens egenskaper, som den knivskarpa, sexväxlade lådan,
varvräknarnålen som passerade 7 000 rpm vid växlingarna och de mäktiga bromsarna. Priset i handeln vid den
här tiden låg på cirka 650 000 kronor, men med en lott,
gick det med tur att få Carreran för 600 kronor. Precis
som idag, gick allt överskott från lotteriet oavkortat till
MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken.

Hör inte ihop

Tidig släpvagnskalkylator

Den gångna snöskotersäsongen visade dystra
siffror – 22 döda och mellan 75–80 procent
av de förolyckade hade en genomsnittlig promillehalt på 1,7. Så såg det ut i reportaget om
snöskotrar och alkohol 1997. En lösning på
problemet föreslogs vara ett förarbevis, något
som tidigare inte varit ett krav. Det skulle öka
ansvarskänslan hos innehavarna och minska
risken för berusade förare. Så blev det också,
förarbeviset infördes 1 januari 2001. Långt senare, 2016, infördes även hjälmkrav på snöskoter. Dödstalen minskade och idag ser man en
klart minskad acceptans för alkohol ihop med
snöskoterkörning.

Släpvagnen är ett oumbärligt hjälpmedel när kombibilens lastutrymme inte räcker till. Över fyra sidor
beskrivs hur man väljer rätt släp för uppgiften, men
framförallt hur mycket man får dra efter sin bil. Det
hela är trevlig läsning. Över ett uppslag är bilmodeller uppradade, samt hur mycket de får dra, alltså
en tidig släpvagnskalkylator som liknar den som
idag finns på Transportstyrelsen. På det hela taget är
det en nyttig artikel, som får undertecknad att fundera på om det inte är dags att göra något liknande
i ett kommande nummer av Motorföraren. I så fall
tar vi även upp något som saknas i 1997-utgåvan –
lastsäkring, eller hur man spänner fast det som ska
transporteras.

Rätt svar bil& trafikfrågor

VINNARE KRYSSET NR 8
c Grattis säger vi
till fem nya kryssetvinnare! Två bingolotter vardera är
vinsten. Lycka till!
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ÄNNU INTE
MEDLEM?

Märtha & Runa
Grönlund,

Umeå
Carl Philip Malm,

Sundsvall
Ingrid & Samuel
Nilströmer,

Borås

2B. Trafikkontoret i Stockholm ska genomföra

Monika Götarsson,

Skriv helnykter eller trafiknykter samt personnr och
mailadress i meddelandet.

Bålsta

Adress:

Hans Henning,

Swisha 195 kronor till 123 222 32 87

melsen om var man måste cykla om det
finns finns cykelbana:
”Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska
vid färd på väg föras på cykelbana om sådan
finns. Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för
cykelbanan om:
1. den cyklande fyllt 15 år, och
2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i
övrigt när det är lämpligare med hänsyn till
färdmålets läge. Om det finns en cykelbana,
ska du normalt använda den.” (Trafikförordningen 3 kap 6 §

Namn:

1C. Den 1 augusti 2018 ändrades bestäm-

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Kundnr 120 171 200, 120 11 Stockholm

TORGET

Eller skicka talongen i ett kuvert märkt ”FRISVAR” till:

NUMMER 1 2019

två projekt i några korsningar i huvudstaden
för att öka säkerheten och framkomligheten
för cyklister: Ett av projekten handlar om att
cyklister ska få svänga höger vid rött ljus, en
regel som idag finns i bl a Danmark. Det andra ska ge cyklister egen tid med grönt i alla
riktningar när det är rött för motorfordon.

Grimsås

sängar+1 våningssäng),
hall, kök (spis, ugn, mikro,
kyl, frys, kaffebryggare
osv) toa/dusch, varmt och

MEDLEMSFÖRMÅN: ANNONSERA
c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 11 februari.

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och

c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Hammarby

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

Köpes
Uthyres

Namn

Önskas hyra Telefon
Bytes
Adress
Fastighet
Postadress
Tomt
Medlemsnummer (obligatoriskt)
Personligt

Personnr:

Tel. mobil:

E-post:

*Helnykter är en medlem som har en helnykter livsstil. En trafiknykter medlem
avstår självklart alkohol när man kör bil, MC etc och är i övrigt drogfri.

ÖVERNATTA I GRÄNNA
i tre rum och kök, med

Trevlig stuga, ca 2 km norr
om Ljungskile, uthyres.
42 m²; 1 rum; 4 bäddar (2

djurfri. Flera uteplatser att
välja mellan, vacker utsikt.
Stugan ligger på ägarens
tomt. Uthyres lördag till
lördag. Pris: 3000:-/vecka.
Ring: Lena Abrahamsson
0733–30 65 71 eller mejla
lenaaabrahamsson@hotmail.com

Trafiknykter*

VÄSTKUSTSOMMAR I
VACKRA LJUNGSKILE.

kallt vatten. 16 km sö. om
Uddevalla, 70 km norr om
Göteborg. 2 km till hav
och samhälle, 1 km till
insjö, 6 km till golfbana på
Lyckorna, 3 km till kajak/
kanotuthyrning, ca 6 km
till Bredfjället/markerade
vandringsleder. Rök- och

Helnykter*

strålande Vätternutsikt.
Välkommen att boka på
tel 073–301 00 46.

MHF Camping Club – Tilläggsmedlemskap 75 kr första året (normalt 175 kr)

UTHYRES

Medlem MHF-Ungdom – 100 kr (upp till 25 år) – 200 kr (över 25 år)

TORGET: RADANNONSER

Medlem MHF – 195 kr första året (normalt 250 kr)

cykla på gångbana:
”Vid färd med cykel får barn till och med det
år de fyller åtta år använda gångbana om
cykelbana saknas.” (Trafikförordningen 3 kap
12a §).

Postnr & ort:

3B. 2014 ändrades bestämmelserna om att

POSTTIDNING B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

