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Mobillagen kan
snart utvidgas
Det har gått ett år sedan det blev
förbjudet att köra bil samtidigt som
man håller sin mobiltelefon i handen och pratar eller messar. Snart
kan samma sak gälla cyklister.


Sidan 16

Privatleasing de
ungas alternativ
Var tredje ny bil som lämnar försäljningshallen hittar sin nya brukare genom ett privatleasingkontrakt.
Yngre köpare är mest benägna att slå
till. 
Sidan 22

47 I BACKSPEGELN Året när Motorföraren testade skotrar

Sommardäck för
suvar i stor test
Allt fler bilköpare föredrar fordon av
suv-karaktär och därför inriktas årets
test av sommardäck på dimensioner
till dessa modeller. Testresultatet blev
oväntat jämnt.
Sidan 24

Nissan lockar
med ny Micra
Populära småbilen Nissan
Micra har uppdaterats igen.
Vi prövar vad modellen har att
erbjuda.

FOTO: MIKAEL LINDBERG

I NÄSTA NUMMER: Färjeguiden 2019

Svindlande natur
lockar i Costa Rica
Rikt djurliv, frodiga dalgångar och
mäktiga vulkaner. Det är något av
allt som lockar turister till det tropiska
lilla landet Costa Rica vid Stilla Havets
kust.
Sidan 33
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Villkorat körkort – snart ny
möjlighet för fartsyndare

T

rafikverket har identifierat tre huvudområden i
sitt arbete för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Dessa områden är rätt hastighet,
nykter trafik och säker cykling.

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

Verkets rapport ”Säker vägtrafik 2019–2022” är ett av
flera bevis för det, och MHF är naturligtvis högst delaktig
i den.Vår största insats är inte helt oväntat inom trafiknykterhetsområdet.
På många sätt har MHF:s innovativa arbete beskrivits
genom åren, inte minst här i Motorföraren. Framöver
kommer du få läsa om ännu fler kreativa innovationer för
säker trafik.
Ett viktigt inspel, som inte direkt har med trafiknykterhet att göra men som tagit sina lärdomar därifrån, kommer
att presenteras av oss.
Bakgrunden är att sedan flera år, när någon dömts för
rattfylleri, finns det en chans att få ett så kallat villkorat
körkort. Det innebär att du får fortsätta köra bil om fordonet är utrustat med ett fungerande alkolås.
NU TAR MHF de goda erfarenheterna vidare inom nästa

område – rätt hastighet. MHF är nu i slutfasen av ett projekt där vi kartlägger hur ”fartsyndare” som blivit av med
sitt körkort på grund av hastighetsöverträdelse ser på att
hålla hastigheten.
Om nu myndigheter och lagstiftare (riksdagspolitiker)
tar hastighetsfrågan på fullt allvar, kan Sverige snart få se

en ny modell av villkorat körkort. Den här gången gäller det just fartsyndare som förlorat sitt körkort. De ska
– givetvis på egen bekostnad – erbjudas möjlighet att få
ett körkort som är villkorat om de respekterar hastighetsbegränsningarna.
HUR SKA DET GÅ TILL? Ja, det vet givetvis våra projektle-

dare redan idag, men innan de är 100 procent klara med
allt, så kan jag redan nu konstatera: Smarta innovationer för
säker trafik i Sverige kommer i hög utsträckning från MHF.
Här på MHF kläcks ständigt nya idéer. En del stannar
på tankestadiet, några på finansieringsstadiet men de flesta
går vidare i någon form.
MHF har tidigare visat hur en automatisering av nykterhetskontroller fungerar alldeles utmärkt. Fler sådana
är nu på väg. Vi kommer också kunna visa hur vi kan få
fortkörare, som kanske till och med är notoriska sådana,
att hålla rätt hastighet inom en snar framtid – för allas vår
säkerhet.
MHF – också kallad Trafiksäkerhetsfabriken – kommer
fortsättningsvis att ha stor betydelse för utvecklingen av
landets trafiksäkerhet. Tack alla ni medlemmar som genom
medlemsavgifter och aktivt arbete gör detta möjligt. Inte
minst lyfter jag på hatten för alla er som under vårens årsmöten hyllats för 25-, 50-, 60- och 70-årigt medlemskap i
MHF. Jag hoppas ni själva förstår vilken fantastisk insats ni
gjort och fortfarande gör.
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”Här på
MHF kläcks
ständigt nya
idéer. En del
stannar på
tankestadiet, några
på finansieringsstadiet
men de flesta
går vidare i
någon form.”

Hela tidningen finns tillgänglig
på www.motorforaren.se – även
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Premiär för helt nya Kia ProCeed

Design som
väcker känslor
Helt nya ProCeed manifesterar Kias designfilosofi och kombinerar
coupéns eleganta linjer med mångsidigheten och utrymmet hos
en Sportswagon. Innovativ teknik tar körkänslan, komforten och
säkerheten till en ny nivå. Kia ProCeed finns även i GT-utförande
med en kraftfull turbomotor på 204 hk.

1.4 T-GDi 140 HK DCT GT LINE

1.6 T-GDi 204 HK DCT GT

Kampanjpris från: 249.900 kr

Kampanjpris från: 295.500 kr

LÄGG TILL TECH-PAKET: 14.900 KR

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 1/4 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning
Kia ProCeed blandad körning enligt körcykeln NEDC: 5,7-6,2 l/100 km och CO₂-utsläpp 130-142 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,3-7,2 l/100 km och CO₂-utsläpp 143-163 g/km. Utrustning varierar beroende
på version. Bilen på bilderna kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Glada mil är min favorit
VÅREN NÄRMAR SIG och det blir allt svårare
att hitta snö för att utöva vinterhobbyn, om
nu inte allt transporteras norrut på släp förstås.
Det är nämligen ett av mina mer geniala
knep att klara av långa mörka vintermånader i väntan på sommaren – skaffa en rolig
vinterhobby.
Naturligtvis ska det vara motoriserat och
förutom den röda snövesslan, har det även
flyttat in en bredbandad veteransnöskoter i
form av en gammal orange Ockelbo i garaget.
Den senare bjuder på väldoftande tvåtaktsrök från en tvåcylindrig Rotax-motor
och hastigheten över kritvit snö kan knappast beskrivas som hiskelig. Däremot möts
jag, precis som med snövesslan, av igenkännande blickar och glada vinkningar från de
man passerar.
Det är helt enkelt något särskilt med
gamla fordon. Kanske handlar det om minnen från en tid när man själv satt som parvel
i sina föräldrars bil, eller kanske plötsligt ser
den där bilmodellen man själv köpte för 30,
40 eller 50 år sedan?

MIKAEL LINDBERG
CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Ska man behöva ljuga
för att få alkolås?

SJÄLVA ORDET HOBBYFORDON kopplas

också till att de körs sparsamt och därmed
inte syns till alltför ofta ute i trafiken. Kikar
jag på den 39 år gamla snöskotern, har den
fram till idag körts i medeltal tre mil per
år sedan den var ny. Snövesslan från 1981
har brukats lite flitigare under sin livstid och
landar på 4,9 mil per år.
Uppallad på bockar står favorit-Jeepen
årsmodell 1975 och väntar på sommaren.
840 mil på tio år sedan helrenoveringen ger
ett medel om 84 mil per år. Lite längre in i
garaget står ännu en terrängbil där trippmätaren visar på 150 mil sedan 2005.
Och så det sexhjuliga projektet som snart
borde bli klart för hobbybilsbesiktning. Mätaren visar idag på 940 militära mil sedan
den var ny 1975. När den är färdig, blir det
istället civila hobbymil för hela slanten.
Vad har ni själva för hobby- eller veteranfordon i gömmorna? Klenoder fulla av
minnen som bara tas fram de där speciella
dagarna?
Jag är tämligen övertygad att ni, precis
som jag, tycker att varje mil i ett sådant fordon är en glad mil – oavsett årstid.

J
”Uppallad på
bockar står
favorit-Jeepen årsmodell 1975 och
väntar på
sommaren.”

ag har arbetat inom missbruksoch beroendevården i över 40 år.
I mitt jobb har jag mött många
rattfyllerister och många personer
med ett alkoholberoende.
Den 1 mars 2018 ändrades reglerna för
att få ett körkort med villkor om alkolås.
Nu måste en person med en missbrukseller beroendediagnos för alkohol, först
bevisa sin nykterhet i minst sex månader
innan den kan ansöka om att delta i alkolåsprogrammet.
Jag tycker att de här nya reglerna är
kontraproduktiva och konstiga. Om du
är ärlig och erkänner att du har ett alkoholberoende eller ett missbruk och ber
om hjälp, då blir du straffad. Men om du
förnekar ditt bekymmer och inte berättar

om det för läkaren, när du ansöker om att
delta i programmet, då får du fortare ett
alkolås i bilen.
Om samhället vill att rattfylleriet ska
minska, tror jag inte att det här är rätt väg
att gå. För en sak vet jag från mitt jobb
inom missbruks- och beroendevården,
notoriska rattfyllerister kör även om de
saknar körkort.
Att bli stoppad för rattfylleri kan ju faktiskt vara det som blir droppen, det som
får dig att bli motiverad att ta tag i ditt liv.
Konsekvenserna är motivationens moder,
som jag brukar säga.
Vore det inte bättre att vi återgick till
de gamla reglerna för alkolåsprogrammet?
BJÖRN SUNDBERG
Sundsvall

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

Anpassad för 582 000 km svenska vägar.
Oavsett var i Sverige du är, tar du dig fram på vägarna med
Tiguan. En rymlig SUV som trivs lika bra i stan som på skogsvägar. Ibland händer det ju att man vill ta en avstickare och
hitta en glänta att sätta sig vid en stund. Som den på bilden
kanske. Eller någon helt annanstans, det är så klart upp till dig.
Tiguan har 4MOTION fyrhjulsdrift samt flera körassistans- och
säkerhetssystem som standard. De hjälper dig till exempel
att hålla dig i filen, bromsa för fotgängare och blända av
automatiskt. Välkommen att provköra. Någonstans i Sverige.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION Executive Edition. Pris från 332 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning från 7 – 9,5 l/100 km. CO₂-utsläpp från 185 – 215 g/km.
Skattegrundande CO₂-utsläpp från 147 – 175g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.
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MHF BJUDER IN
TILL FUNKTIONÄRSUTBILDNING

1. Vad betyder linjerna på bilden?
A. Linjen är olämplig att överskrida.
B. Omkörningsförbud.
C. Mittlinje.

2. Vad betyder vägmarkeringen på bilden?
A. Förbud att stanna och parkera.
B. Förbud att stanna.
C. Förbud att parkera.

3. Vad betyder vägmarkeringen på bilden?
A. Förbud att stanna och parkera.
B. Förbud att stanna.
C. Förbud att parkera.
Rätt svar på sidan 45

MHF kommer att
genomföra en funktionärsutbildning den
6 maj, med syftet
att få fler nöjda och
trygga funktionärer.
Vi vill ge er verktygen ni behöver för
att genomföra era
funktionärsuppdrag.
Utbildningen är öppen både för nya och
vana funktionärer. Ni
kommer bland annat
att få information om
MHF-historia, aktuella frågor som MHF
driver, värdskap,
praktiska tips samt
sälj-kit. Vi välkomnar
tre personer från
varje region till utbildningsdagen.
Datum: 6 maj kl
10.00-15.30
Plats: MHF:s kansli,
Hammarby fabriksväg 25, Stockholm
Anmälan: Senast
15 april via e-post
till sabrina.sandhu@
mhf.se

Snabbare lagföring av rattfylleri
Sedan januari pågår ett försök med snabbare
lagföring för mängdbrott som stöld, rattfylleri
och narkotikabrott i polisområde Stockholm
nord. Målet är att den genomsnittliga tiden
från brott till straff ska kortas från 22 veckor
till två–sex veckor. Försöket är ett regeringsuppdrag där Polisen, Sveriges Domstolar och
Rättsmedicinalverket deltar.
Det finns exempel på ärenden som handlagts mycket snabbt skriver polisen. I ett fall
som gällde grovt rattfylleri var tiden mellan
gärning och dom nio dagar.
– I just det fallet tog gärningspersonen själv
upp i rätten att den snabba konsekvensen gav
en rejäl tankeställare. Det kan alltså göra skillnad även för gärningspersoner att den rättsliga
konsekvensen kommer så snart inpå begånget
brott, säger poliskommissarie Jörgen Nilsson,
projektledare för Snabbare lagföring.
Projektet handlar om att poliser i yttre

FOTO: PATRIK SVEDBERG/SVERIGES DOMSTOLAR
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tjänst kan avsluta utredningen på plats vid
enklare brott – som trafikbrott, narkotikabrott
och snatterier. I polisområde Stockholm nord
där försöket pågår, är ärendena klara efter i
genomsnitt fem–sex veckor. Pilotprojektet har
gett goda resultat såhär långt skriver polisen.
För att metoden ska kunna användas måste
den misstänkte ha stoppats på brottsplatsen
och maxstraffet för brottet vara högst tre års
fängelse.

Infrastrukturministern om alkobommar

Stor kontroll av skoterförare
I mitten av mars genomförde polisen en stor trafikkontroll
av bil- och skotertrafik i Jämtland rapporterar Länstidningen Östersund. Kontroller gjordes i Åre, Krokom, Östersund samt i norra delen av Strömsund kring Jormvattnet
och Stora Blåsjön.
Polisen kontrollerade nykterheten hos ett 50-tal skoterförare vid en kontroll
kring Blåsjön. En förare, en man i 35-årsåldern, blåste positivt och misstänks
för rattfylleri skriver Länstidningen Östersund. I genomsnitt omkommer sex
skoterförare per säsong enligt Transportstyrelsen. De flesta dödsolyckorna
sker i samband med en kollision med ett träd eller en sten.

På Tylösandsseminariet 2017 presenterade
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) en
satsning på 78 miljoner kronor för ett införande av automatiska nykterhetskontroller
i ett 20-tal hamnar. Den första alkobommen skulle vara i drift under 2018, men än
finns inga alkobommar i någon hamn.
I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth
undrar riksdagsledamoten Thomas Morell
(SD) vad ministern tänker göra för att automatiska nykterhetskontroller ska komma
på plats så snart som möjligt. Alkobommar är på gång vid Energiterminalen i
Göteborgs hamn med mål att vara i drift
under april skriver infrastrukturministern i
sitt svar.
– I Göteborgshamnen där handlar det
om godstrafik, inte persontrafik, förklarar
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef
för MHF.

Trelleborgs hamn har anmält intresse
av att på prov införa mobila alkobommar
enligt Tomas Eneroth. Det förslaget tycker
Lars Olov Sjöström är mer intressant.
– Det förslaget är ett steg i rätt riktning.
I Trelleborgs hamn passerar det både persontrafik och godstrafik, det kommer in
färjor från exempelvis Polen och Tyskland,
säger han.
– Vi vet att polisen ofta påträffar rattfyllerister i Trelleborgs hamn.

Många brott upptäcktes
när yrkestrafiken kontrollerades
I februari genomförde polisen en nationell
trafikvecka, där man satsade på kontroller
av yrkestrafiken. Fokus låg på att kontrollera
kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods
och fordonsvikt.
Ett särskilt fokus fanns på olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under
vissa förutsättningar har rätt att genomföra
inrikestransporter i ett annat EU-land.
– Resultatet från veckan visar på betydelsen av polisens kontroller av yrkestrafiken,
säger Erling Andersson, poliskommissarie

Namnlöst-1 1

2018-02-13 13.49

på utvecklingscentrum Mitt.
– Specialutbildade poliser och bilinspektörer är en förutsättning för att klara av denna
typ av kontroller eftersom regelverken inom
yrkestrafiken är komplicerade.
Resultatet i siffror: 851 lastbilskontroller,
541 taxikontroller, 367 överträdelser mot
kör- och vilotider, 80 rapporterade överlast,
16 rattfylleribrott, 37 hindrande av fortsatt
färd, 146 hastighetsöverträdelser, 15 manipulerade eller obesiktade färdskrivare,
nio cabotageärenden, två anträffade vapen
samt tre efterlysta personer.

Rabatt

500√

Köp

k
c
h
ä
o
d
s
a
y
o
n
ss!
a
r
y
f

Byt in dina gamla däck till fyra nya
sommardäck från Continental eller
Kumho så får du 500 kr i rabatt.
Erbjudandet gäller 1 april–31 maj.

OKQ8 Bilverkstad
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MHF befarar fler återfall i ra
För ett år sedan ändrades reglerna
och gjorde det svårare för den som
har en beroende- eller missbruksdiagnos att ansöka om alkolås. MHF
befarar att det här ökar risken för fler
återfall i rattfylleri. Transportstyrelsen
ska under våren undersöka vad de
nya reglerna har fått för effekt.
I SVERIGE ÅTERKALLAS körkortet oftast i tolv
månader vid rattfylleri och i 24 månader vid
grovt rattfylleri. Den 1 mars 2018 ändrades
reglerna för att få körkort med villkor om
alkolås, lagändringen är en EU-anpassning.
Tidigare kunde alla personer som dömts
för rattfylleri, direkt ansöka om att delta i
alkolåsprogrammet. På det sättet kunde de
få behålla sitt körkort mot att installera ett
alkolås i bilen och gå på regelbundna medicinska kontroller.
Sedan den 1 mars förra året kan inte
längre personer med en missbruks- eller beroendediagnos för alkohol ansöka direkt om
alkolås efter rattfylleri. Personen måste först
bevisa sin nykterhet i minst sex månader.
För den som ansöker om att delta i ettårsprogrammet tar det i genomsnitt 2,5
månad från ansökan till alkolås. Väntetiden
för att få alkolås med villkorstid på två år är
längre – fyra månader. Det visar uppgifter
från Statens väg- och transportforskningsinstitut,VTI.
Det här innebär att en person med en
missbruks- eller beroendediagnos kan få en
väntetid på minst 8,5 månader eller tio månader innan den får alkolås. Det här gör att
många med en beroendediagnos struntar i
att ansöka om alkolås tror MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– ATT STÄNGA UTE rattfyllerister med hög

återfallsrisk från en bevisat effektiv åtgärd
kan ge allvarliga konsekvenser, konstaterar
han.
– Vi vet att många kör onyktra utan körkort och riskerar både andras liv och sitt
eget i trafiken.
Omkring 20 procent av de som döms
för rattfylleri återfaller inom fem år uppger
Brottsförebyggande rådet. Forskningen visar
att återfall i rattfylleri under spärrtiden av
körkort är högre bland personer som inte
har alkolås jämfört med de som har alkolås
enligt VTI.

”Att stänga
ute rattfyllerister med
hög återfallsrisk från en
bevisat effektiv åtgärd
kan ge allvarliga konsekvenser.
”

– Återfallsrisken är mycket högre bland
rattfyllerister som inte deltar i någon rehabiliteringsverksamhet, säger Lars Olov Sjöström.
Med de gamla reglerna fick personer
med en missbruks- eller beroendediagnos
alltid alkolås i två år. Ungefär 31 procent
av deltagarna i tvåårsprogrammet hade en
beroendediagnos, motsvarande cirka 300
personer, enligt VTI.
DE NYA REGLERNA innebär att en person

med en missbruks- eller beroendediagnos
kan få en villkorstid med alkolås på både ett
eller två år, efter att ha bevisat sin nykterhet
i minst sex månader.Villkorstid på ett år får
den som döms för rattfylleri, två år gäller
för grovt rattfylleri eller återfall i rattfylleri.
Den 1 januari 2019 hade 2 864 personer

körkort med villkor om alkolås i Sverige.
Det visar Transportstyrelsens statistik. 2018
ansökte 1 994 personer om att delta i alkolåsprogrammet, av dessa beviljades 1 593
fall.
– Vi har sett att antalet avslag har ökat
under 2018 jämfört med 2017. Vi kan inte
veta orsaken till ett avslag utan att gå in i
respektive ärende manuellt och det har vi
ännu inte gjort, förklarar Pär-Ola Skarviken,
alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.
– Regeringen spekulerade dock i lagrådsremissen om att det skulle kunna bli så att
cirka hälften av de med en fastställd missbruks- eller beroendediagnos, inte skulle
kunna uppvisa tillräcklig nykterhet under
avhållsamhetsperioden för att delta i programmet.
Ungefär 31 procent av deltagarna i två-
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attfylleri när färre får alkolås
alkoholkonsumtion hos personer med alkolås var att man ville vara säker på att blåsa
”grönt” och kunna starta bilen.
Alkolås med villkorstid två år fick med de
gamla reglerna personer som hade ett konstaterat alkoholberoende- eller missbruk,
personer som dömts för grovt rattfylleri eller som återfallit i rattfylleri.
Vilka orsaker tror ni kan ligga bakom att
personer med alkolås i två år upplevde
störst förbättring?

– Den som har sämst hälsa innan den
börjar i alkolåsprogrammet, exempelvis en
person med ett alkoholmissbruk, har också
störst potential att förbättra sin situation, säger Åsa Forsman.

ALKOLÅS. 31 procent av deltagarna i tvåårsprogrammet hade en beroende- eller missbruksdiagnos innan reglerna ändrades 1 mars 2018.

Åsa Forsman är
forskare vid VTI.

Pär-Ola Skarviken är
alkolåssamordnare
på Transportstyrelsen.

FORSKARE VID VTI har utvärderat alkolås-

alkolås och personer utan alkolås under perioden 2013–2015.
Både personer med alkolås och personer
utan alkolås upplevde en förbättrad hälsa ett
tag efter rattfyllerihändelsen och rapporterade en minskad alkoholkonsumtion.
– Störst förbättring upplevde de med alkolås i två år, berättar Åsa Forsman, forskare
vid VTI.
– Resultaten ska tolkas med viss försiktighet eftersom de bygger på självrapporterade uppgifter och eftersom enkätstudien
hade ett stort bortfall.

programmet med de regler som gällde tills
1 mars 2018. Resultaten presenterades i
en rapport 2018. Rapporten bygger på en
enkätstudie, en intervjustudie och en registerstudie. VTI har i sin utvärdering gjort
enkäter och intervjuat både personer med

Enkätstudien visar att de svarande drack
mindre under perioden med alkolås respektive perioden utan körkort, än vad de gjorde
strax före de blev stoppade för rattfylleri.
Den övergripande anledningen till minskad

årsprogrammet har en beroende- eller missbruksdiagnos, motsvarande cirka 300 personer enligt VTI.
– Transportstyrelsen kommer att göra en
djupare analys av hur införandet av det nya
regelverket har påverkat antalet deltagare
längre fram i vår, säger Pär-Ola Skarviken.
– Vi kommer i samband med det även
att titta på hur många som inte klarar av
att verifiera nykterheten inför deltagandet
i programmet.

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

”Störst
förbättring
upplevde de
med alkolås i
två år.”

DET ÄR VIKTIGT ATT påpeka, anser hon, att
inte alla upplever samma positiva hälsoförbättring av att delta i alkolåsprogrammet,
vilket gör det svårt att generalisera. Men för
en del personer kan det nog bli ett uppvaknande, menar Åsa Forsman.
– Att bli stoppad för rattfylleri, innebär
nog för många att man måste konfronteras
med sina problem, särskilt om det finns en
beroendeproblematik bakom.
VTI anser att det är viktigt att personer
som på grund av alkoholberoende eller alkoholmissbruk får avslag på sin ansökan om
alkolås erbjuds rehabilitering.
– Vi vet att man inte blir bättre från sitt
missbruk utan hjälp och då finns det en risk
att man fortsätter att köra bil och återfaller i
rattfylleri, säger Åsa Forsman.
– Det känns som att den här gruppen kan
hamna mellan stolarna med de nya alkolåsreglerna.
MHF OCH VTI hade ett möte med EU-kom-

missionen i januari 2018 om sina farhågor
med de nya reglerna för alkolåsprogrammet.
Lars Olov Sjöström välkomnar att Transportstyrelsen ska analysera vilka följder det
nya regelverket har fått.
– Det är positivt. Om det visar sig att det
har uppstått negativa effekter, det vill säga
färre deltagare eller sämre resultat, då är
det viktigt att det kommuniceras till EUkommissionen, innan nästa översyn av det
europeiska körkortsdirektivet, säger han.
– Då finns en möjlighet att åtgärda regler
som inte har gett önskad effekt.
MARI HAGLUND
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Färre rattfyllerister får beha
FOTO: ANDY DEAN/MOSTPHOTOS

MHF-RAPPORT. Allt färre
som döms för grovt rattfylleri får skyddstillsyn.
Det innebär att färre rattfyllerister får behandling
för sitt alkoholmissbruk.
Det visar MHF:s nya undersökning.

Det är färre rattfyllerister som döms
till skyddstillsyn och därmed färre
som får behandling för sina alkoholproblem. Det visar en ny undersökning som MHF har gjort.
I RAPPORTEN ”PÅFÖLJDSVAL och behandling
vid rattfylleri” har MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström och MHF Östs regionordförande Christer Folkesson granskat
hur påföljderna ser ut vid rattfylleribrott.
– I den här rapporten har vi gått igenom
statistik och jämfört påföljder vid rattfylleribrott 2003, 2010 och 2017, berättar Lars
Olov Sjöström.
– Därmed har vi kunnat se om det har
skett några förändringar i rättspraxis mellan
de undersökta åren.
Med rättspraxis menas till vilka påföljder
domstolarna brukar döma i rattfylleribrott.
I granskningen har Christer Folkesson och
Lars Olov Sjöström använt sig av kriminal-

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.

Namnlöst-3 1

2016-04-19 16.07
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andling för alkoholproblem
statistik från Brottsförebyggande rådet. I undersökningen har också programverksamheten hos Frivården Jönköping studerats.
– MHF har då och då genom åren undersökt och gått igenom kriminalstatistik
över de vanligaste påföljderna vid rattfylleribrott, säger Lars Olov Sjöström.
DEN SENASTE STÖRRE uppföljningen gjor-

des 2004. MHF har gjort ett par rapporter
sedan dess.
– Syftet med den nya rapporten är att den
ska stimulera till förnyad politisk debatt, säger han.
– Samt att undersökningen ska bidra till
att utveckla en rättspraxis som så effektivt
som möjligt förebygger återfall i rattfylleribrott.
Undersökningen visar att rattfylleri av
normalgraden oftast leder till ett strafföreläggande, det vill säga dagsböter. I cirka
50 procent av fallen med grovt rattfylleri är

domen fängelse. De övriga två huvudpåföljderna är skyddstillsyn och villkorlig dom.
De två påföljderna var ungefär lika vanliga,
21–24 procent 2003 och 2010. Efter det har
andelen som döms till skyddstillsyn minskat
visar rapporten. Skyddstillsyn innebär att
den dömde får gå ett preventionsprogram
för att minska risken för återfall i brott, något som saknas i villkorlig dom.
– Om tendensen är att allt fler får påföljden villkorlig dom, då ökar risken för återfall i brott, eftersom rattfylleristerna då inte
följs upp med något program eller påverkan,
konstaterar Lars Olov Sjöström.
– En del av rattfylleristerna har ju faktiskt
ett behov av behandling för missbruk eller
riskabla alkoholvanor.

”Den norska
lagstiftningen verkar
ha fungerat
relativt bra.
Vissa gränsvärden har
dock justerats när det
har funnits
skäl.”

NÄR DET GÄLLER RATTFYLLERI under påverkan av narkotika, drograttfylleri, döms
nästan alla för brott av normalgraden. Det
beror på att det inte finns några enkla krite-

rier för att avgöra om brottet ska anses som
grovt.
– Det leder till att den vanligaste påföljden för drograttfylleri blir böter, istället för
påföljder som innehåller påverkansprogram
eller behandling för missbruk, säger Lars
Olov Sjöström.
Det är svårt att ta fram exakta siffror för
hur många drograttfyllerister som döms för
grovt brott.
– Det beror på att kriminalstatistiken inte
skiljer på grovt brott vid alkoholrattfylleri
och drograttfylleri, siffrorna klumpas ihop.
I RAPPORTEN FÖRESLÅS att lagstiftningen
ändras och gör det möjligt att i större utsträckning döma en person som begått rattfylleri av normalgraden till skyddstillsyn.
Det ska gälla både alkohol- och drogpåverkan.
– Syftet är att säkerställa att rattfyllerister
följs upp noggrant och får hjälp med vård

DIAB P12 – NÄR INTRESSET
HÄNGER PÅ EN KROK
Är det besvärligt att koppla till och från din 13/7-poliga
släpvagnskontakt? Blinkar bromsljuset när du skall svänga?
Lyser dina blinkers när du bromsar? Då är det tid för
elkontakten DIAB P12 – Den svenska uppfinningen.
Elkontakt DIAB P12 har den unika hävarmsanslutningen
vilken medför säker och lättsam inkoppling och automatisk
urkoppling. Den patenterade konstruktionen eliminerar
oxiderande stift, minimerar krypströmmar och spänningsfall.

DJURLE INDUSTRI AB
TEL: 0470380 50
EPOST: ANDERS@DIAB.SE
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Färre rattfyllerister får behandling ...
och behandling om det behövs, förklarar
Lars Olov Sjöström.
Som första land i världen införde Norge 2012 fastställda koncentrationsgränser
i blodet för rusgivande preparat i trafiken.
Gränserna motsvarar promillegränserna för
alkohol i Norge som är 0,2 promille, 0,5
samt 1,2 promille. För några preparat gäller
nolltolerans. Sverige har nolltolerans för all
narkotika i trafiken.

Hur har det här systemet fungerat i Norge?

– Den norska lagstiftningen verkar ha
fungerat relativt bra. Vissa gränsvärden har
dock justerats när det har funnits skäl, säger
han.
Är tanken med ert förslag att det skulle
bli lättare att döma för rattfylleri under
påverkan av narkotika, grovt brott?

– Det här är ett sätt att göra det på, med
fasta gränsvärden. Det kan göras på andra
sätt, till exempel genom att se strängare på
de fall där förare har varit påverkade av både
alkohol och narkotika, säger Lars Olov Sjöström.

I rapporten föreslår ni att gränsvärden
införs i Sverige för narkotikapåverkan i
trafiken, åtminstone vid grovt brott, på
samma sätt som i Norge. Hur har ni tänkt
att det ska fungera?

– Vi ser det här som en möjlig åtgärd.
Med fastställda gränsvärden blir det lättare
att avgöra när ett brott ska betraktas som
grovt, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Det blir skevt om den som är kraftigt
påverkad av narkotika slipper undan med
böter, medan den som är kraftigt påverkad
av alkohol får fängelse.

GRANSKARE. Lars
Olov Sjöström är
MHF:s trafiksäkerhetschef och Christer
Folkesson är regionordförande för
MHF Öst.

Avslappnad
Ha en skön semester! Vi hjälper dig
få koll på husvagnen eller husbilen
innan du åker iväg.

# gasolkontroll
# fuktkontroll

Tanken med det förslaget skulle vara att
en kombinerad påverkan av alkohol och
narkotika hos motorfordonsförare alltid bedöms som grovt brott.
– Vi vill framförallt att man ska utreda vilka kriterier som ska gälla för att en person
ska kunna dömas för grovt brott av rattfyl-

leri under påverkan av narkotika.
I rapporten föreslår ni en rad åtgärder.
Vad är tanken med era förslag?

– Tanken med våra förslag är att stimulera
debatten för att få så bra brottsförebyggande
effekter som möjligt, genom förbättringar i
lagstiftningen och i rättspraxis, förklarar Lars
Olov Sjöström.
– Många rattfyllerister behöver hjälp med
sitt missbruk och då är det viktigt att rättssystemet erbjuder den hjälpen.
I MHF:S UNDERSÖKNING har också program-

verksamheten vid rattfylleribrott hos Frivården Jönköping studerats. Inom Kriminalvården avtjänas både fängelsestraff och straff
utanför fängelset, så kallad frivård. Frivården
övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, klienter som blir villkorligt frigivna från
fängelse och klienter som har fotboja istället
för fängelsestraff.
Frivården Jönköping uppger att deras
förhållningssätt till olika behandlingspro-
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gram är mycket stramare idag än för fem år
sedan. Det skriver MHF i rapporten. Orsaker till det är en generell vilja att arbeta
evidensbaserat och att frivården nu har egna
forskare i tjänst på forsknings- och utvärderingsenheten (FOU). FOU undersöker
i samarbete med Karolinska Institutet vad
som fungerar för att minska återfall i brott
och vad kriminalitet beror på.
IDAG ÄR SKYDDSTILLSYN mer ingripande än

ett kortare fängelsestraff. Övervakning och
programverksamhet under ett år är ingripande och har en tydligt brottsförebyggande
inriktning.
– Frivårdens behandlingsprogram har
förändrats en hel del på senare år. Man har
idag tydliga mål att använda program som
bevisligen ger effekt, konstaterar Lars Olov
Sjöström.
– Vår bild är att frivården har utvecklat
sitt arbete och står ganska väl rustade för sin
uppgift.
MARI HAGLUND

BEHANDLING I FRIVÅRDEN. MHF har besökt Frivården Jönköping och studerat deras programverksamhet för rattfyllerister.
FOTO: KRIMINALVÅRDEN
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Ett år med skärpt mobilförbud i
För ett år sedan blev det förbjudet att
hålla mobilen i handen när du kör.
Det har delats ut böter eller väckts
åtal i 3 800 fall sedan lagen infördes.
MHF:aren Bengt Swahn vill att lagen
ska gälla även för cyklister.
DEN 1 FEBRUARI 2018 blev det förbjudet att

prata i telefon, smsa eller surfa under körning. Det gäller inte bara för mobil, du får
inte heller hålla någon annan typ av kommunikationsutrustning i handen när du kör
ett motordrivet fordon. Reglerna var en
skärpning av den lag som kom 2013, som
skulle motverka så kallad rattsurfning.
Thommy Elg är polisinspektör vid Jönköpingspolisen. Han arbetar i en grupp som
är specialiserad på att kontrollera trafik och
yrkestrafik.
– Jag tror att den nya mobillagen har fått
en positiv effekt, att folk tänker till mer än
innan, om att inte använda telefonen vid
körning, säger Thommy Elg.
FÖRARE SOM BRYTER mot lagen kan dömas
till böter på 1 500 kronor. När mobilförbudet i trafiken skärptes för ett år sedan, avgjordes ärendena först i domstol. Från den 1
oktober 2018 kan polisen bötfälla en förare
direkt på plats.
I lokalpolisområde Jönköping har polisen i 75 fall rapporterat förare för brott mot
mobillagen under perioden 1 juni 2018 till
4 mars 2019.
– Vi har rapporterat några stycken, konstaterar Thommy Elg. Det är bra att polisen nu
får utfärda böter direkt på plats, det underlättar vår utredningsverksamhet. Detta under
förutsättning att föraren erkänner brottet.
Mellan 1 oktober 2018 och 14 februari
2019 utfärdade polisen i Sverige 2 738 ordningsböter till förare som rattsurfat, uppger

FÖRBJUDET. Om du
håller mobilen i handen när du kör och
polisen ertappar dig,
då kan du få betala
1 500 kronor i böter.

polisen. Enligt Åklagarmyndigheten har det
fattats 1 121 beslut om att väcka åtal eller
strafföreläggande mot personer som har
brutit mot förbudet mellan 1 februari 2018
och 31 januari 2019. Ett strafföreläggande
beslutas av en åklagare om den misstänkte
har erkänt.
Om du bryter mot mobilförbudet i trafiken kan du få körkortet återkallat. Du kan
också göra dig skyldig till grövre brott.
– Om det visar sig att du håller på med
mobilen medan du kör och orsakar en trafikolycka och kör på någon – då kan du bli

åtalad för saker som vårdslöshet i trafik eller
vållande till kroppskada, säger Thommy Elg.
BENGT SWAHN ÄR AKTIV i MHF Ljungby.

Han har ett stort engagemang i trafikfrågor
och skriver varje vecka Trafikrutan i lokaltidningen Smålänningen.
Bengt Swahn anser att lagen mot mobilanvändande i trafiken är bra, men att den
borde vara mer omfattande.
– Jag tycker att lagen borde utökas och
inte bara gälla förare av motorfordon, utan
gälla alla fordonsförare – det vill säga även

Gör snabbt om din pick-up till husbil under 30 minuter

www.skarosser.se

0942-512 90
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trafiken – nu väntar cyklisterna
Det är inte första motionen du har skrivit
till MHF:s förbundsmöte. Du har skrivit
ett antal?

– Det har blivit några stycken under årens
lopp. Hur många, det kommer jag inte ihåg,
berättar Bengt.
– Ibland tycker jag att jag har lyckats rätt
bra. Jag brinner för frågor som rör trafiksäkerhet.
EFTERTANKE. Polisinspektören Thommy Elg tror att
den skärpta mobillagen
får bilister att tänka till
kring mobilanvändandet.

FÖRBUD FÖR CYKLISTER.
MHF:aren Bengt Swahn
vill att mobilförbudet i
trafiken även ska omfatta cyklister.

cyklister. Det är lika farligt om en cyklist
håller en telefon i handen när den cyklar
som om en bilist gör det när den kör, cyklisten kan också orsaka en trafikolycka,
säger han.
Det finns länder där man överväger ett
mobilförbud för cyklister, i Nederländerna
är frågan uppe till debatt.
– Jag menar att mobilförbudet inte bara

ska gälla förare av motorfordon, utan även
cyklister. Alla i trafiken måste ta hänsyn till
varandra, säger Swahn.
Bengt Swahn har tankar på att skriva en
motion till MHF:s förbundsmöte. Förslaget i
motionen skulle vara att MHF ska driva frågan om ett mobilförbud för alla fordonsförare.
– Jag funderar på att skriva en sådan motion till förbundsmötet, säger han.

”Det är bra
att polisen
nu får utfärda böter
direkt på
plats.”

ETT SÅDANT EXEMPEL är när Bengt Swahn
skrev en motion till MHF:s förbundsmöte
om att det borde krävas tillstånd för att få
övningsköra.
– Jag skrev en motion som förbundsmötet antog. MHF:s tidigare förbundsordförande Elver Jonsson var riksdagsledamot för
Liberalerna. Han drev frågan i riksdagen
och det kom ju senare ett krav på tillstånd
för övningskörning, konstaterar Bengt.
Idén till motionen föddes när Bengt
Swahn jobbade som polis och var övervakare för en kille.
– Killen hade inget körkort och åkte fast
hela tiden för olovlig körning. När jag frågade hur han tagit sig till hovrättsförhandlingen, då sa han att han övningskört dit,
minns Swahn.
– Då tyckte jag att något måste göras för
att sätta stopp för detta.
En annan av de motioner som Bengt
Swahn har skrivit blev extra betydelsefull
för MHF:s historia. Det var när han var en
av dem som skrev en motion om att man
borde ta upp MHF:s medlemsbegrepp till
debatt. På förbundsmötet 2016 beslutades
om att tillföra ett nytt medlemsbegrepp –
trafiknykter. 
MARI HAGLUND
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KORTFAKTA
NISSAN MICRA
DIG-T 117

STÖRRE MEN SNÅLARE. Tonade rutor bak, svarta backspeglar och sidoskydd skvallrar att det här är en Micra N-Sport, alltså mer kosmetika än Nismoprestanda. Nya motorn på 1,0 liter och 100 hk förbrukar mindre bränsle än den förra på 0,9 liter och 90 hk – bra Nissan.

Snålare motorer i Nissans minsting
Fem generationer Nissan Micra har
sett dagens ljus sedan starten 1983.
Den senaste kom 2017 och får nu
uppdateringar gällande främst vad
som sitter under motorhuven. Det
handlar om snålare och starkare maskiner, samt en ny sportigare version
– som inte känns direkt sportig mer
än till namnet.
DET ÄR KNAPPAST någon hemlighet att alliansen mellan Nissan och Renault mynnat
ut i Micra och Clio från respektive tillverkare. Den senaste generationen Micra gjorde entré 2017 och nu är det dags för en
uppdatering.
Förutom trotjänaren, en 71-hästarsbensinare som endast hittas i två instegsmodeller
av Micra, lanseras nu två helt nya bensinmotorer som ska ersätta den tidigare 90-hästaren.
BÄGGE NYKOMLINGARNA är starkare, men
framförallt snålare. Det handlar om enliters, trecylindriga och därtill turbomatade
bensinmotorer där effekten anges till 100
respektive 117 hästkrafter. Vridmomentet
har samtidigt ökat till 160 respektive 200

Newtonmeter. Det senare vridmomentet
levereras med hjälp av ”overboost”, vilket
innebär att turbon i 117-hästarsmotorn under kortare tid laddar mer än normalt. Istället för 180 Newtonmeter, tas då ytterligare
20 Newtonmeter ut.
FÖR DEM SOM BEHÖVER en liten bil, får i
uppdaterade Micra en trevlig liten motor
som gör sitt jobb utan att knota. Den är tyst
och vibrationsfri, men lämnar knappast något till övers för dem som söker efter körglädje. Endast 117-varianten klarar 0 till 100
km/h på under tio sekunder – precis, vilket
om inte annat kan ge sig till känna vid accelerationsfält på motorvägar.
Den sexväxlade manuella lådan, som endast finns till 117-hästaren, är lättjobbad,
men inte särskilt inspirerande. Då är faktiskt den steglösa varianten (Xtronic) till
100-hästaren ett bättre val (annars fem, manuella växlar). Det gäller särskilt dem som
dagligen sitter i tät stadstrafik. Merkostnaden för att slippa växla själv blir då 12 600
kronor.
CVT-varianten förbrukar 6,3–6,7 l/100
km enligt den tuffare WLTP-cykeln. Den
starkare Micra med 117 hästkrafter drar 5,9,

Pris: 175 750 kr
(Acenta).
Motor: Bensin, 3 cyl,
999 cm3.
Effekt: 117 hk/86 kW
vid 5 250 varv/min.
Vridmoment: 180
(200) Nm
vid 1 750–
3 750
varv/min
Prestanda: Toppfart
195 km/h, 0–100
km/h: 9,9 s.

medan en manuellt, femväxlad 100-hästare
vill ha 5,5–5,9 l/100 km beroende på utrustning.
Det bör poängteras, för dem som jämför de här förbrukningssiffrorna med förra
Nissan Micra, att de är högre på grund av
den nya mätmetoden. Enligt äldre NEDCcykeln, skulle exempelvis förbrukningen för
varianten med CVT-låda ligga på 4,9–5,1
l/100 km.

Längd/bredd/

MICRA MED NYA motorerna finns i enklaste

Förbrukning blandad

versionen Visia med manuell, femväxlad låda
och motor på 100 hästkrafter för 160 200
kronor, upp till 198 800 för en 117-hästarsvariant i Tekna-utförande.
Till alla modellerna kan man välja till
N-Sport som, trots flörten med Nismo i
namnet, inte på något vis ökar prestanda
eller väghållning. Förutom en extra dekal
på bakluckan, handlar det om kosmetika i
form av exempelvis tonade rutor bak och
dekorelement på fälgar samt backspeglar.
Invändigt hittas svart innertak, och vita
luftventiler. Mesta nyttan av N-Sport blir
backkameran samt det nyckellösa lås- och
startsystemet.

körning:

MIKAEL LINDBERG

höjd/axelavstånd:

399,9/174,3/143,9/
252,5 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp:

1 170/380/1 200 kg.
Garantier: Nybil 3
år/10 000 mil. Vagnskadegaranti 3 år.
Lack 3 år. Rostskydd
12 år. Assistans 3 år.

5,9 l/100 km enl.
WLTP.
CO2-utsläpp: 133 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

Överraskande trevlig
CVT-låda
Trångt för
baksätespassagerare

SLÄPVAGNAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Fogelsta är Sveriges största släpvagnsmärke och en del av Brenderup Group, som i sin tur är Sveriges
största släpvagnstillverkare. Och storleken har faktiskt betydelse. Den garanterar en hög kvalitet,
trygg service och tillgång till reservdelar. Det kan ju vara skönt att veta innan man drar iväg.

VI HJÄLPER DIG!
- Försäkringar för dig som är ute på vägarna

0 KR SJÄLVRISK
GÄLLER BIL / MC / HUSBIL
I HELA EUROPA
VÄGHJÄLP PERSON är ett försäkringsskydd
som betyder att du får hjälp oavsett om du kör
din egen bil, vännens bil , en husbil eller MC.
Den gäller även om du är passagerare! Perfekt
för dig som växlar mellan bil och MC under
sommar halvåret!
Tryggt och personligt - teckna idag!

sbmforsakring.se

VÄGHJÄLP
PERSON

495

kr

/år
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Purister och prestanda på
En bilmässa är egentligen en lovsång
till bilen. Bilmässan i Genève är den
största lovsången för allt som har
med personbilar att göra. Allt kretsar
kring glädjen över den personliga
mobiliteten i alla dess former. Det
handlar om maxad prestandaglädje
som Koenigsegg Jesko, ultimata konnässörens fingertoppskänsla i form
av Morgan Plus Six, puristens terrängbil Suzuki Jimny eller skogvaktarens moderna elektrifierade stigfinnare Subaru Forester.

NATURLIGTVIS HANDLAR bilmässan i Genève
även om elbilar. Elbilar i parti och minut
den här gången. Fräckaste elbilarna på
mässan är VW ID. Buggy, klassiska beachbuggyn fast med elmotor, och Fiats konceptbil Centoventi.
Kia stärker sitt grepp om elbilsmarknaden genom att göra Soul till en riktigt intressant elbil för vardagen. Nya e-Niro har
en räckvidd på 45 mil och en elmotor på
204 hästkrafter. Den har med andra ord
prestanda och teknik som ligger i närheten
av det som e-Niro erbjuder, men i en helt
annan förpackning. e-Soul är kantigare och
har därmed tagit tillvara innerutrymmena
bättre. Samtidigt uppgraderas Niro laddhybrid till längre räckvidd med enbart el. Nu
klarar den 49 kilometer enligt den mer ärliga WLTP-cykeln.
Mitt i all denna futuristiska eufori stod
bilen som ser ut som en liten Mercedes Gklass och skulle kunna vara en Land Rover
Defender som krympt i det ändlösa brittiska
sommarregnet, Suzuki Jimny. En lådformad
terrängbil med allt det där vi saknar som en
mekanisk spak till fördelningslådan och manuell backspegelavbländning.
Att döma av rusningen till orderböckerna
redan innan bilen finns i bilhallarna, är det
många som lever livsstilen ”back to basic”.
EN ANNAN BILTILLVERKARE som går sin egen

väg är Subaru, som visade nya Forester,
skogvaktaren på svenska.
– Naturligtvis har den en boxermotor, sa
Subarus svenske presschef Thomas Possling.
Boxermotorn och fyrhjulsdrivningen är basen
för oss och nu tar vi tekniken till en ny nivå
med lägre förbrukning och bättre prestanda.

Fiat Smartaste elbilen idag är nog Fiats konceptbil Centoventi. Nam-

BMW elbilar BMW:s elbilssatsning i form av Form

net betyder 120, och det i sin tur betyder att Fiat firar 120-års jubileum i
år. En rymlig bil som kan få längre räckvidd om man hyr extra batteri.

Mercedes GLC Plug-in Nya Mercedes GLC har världspremiär i

Koenigsegg Jesko Svenska Koenigsegg visa

Genève. Den kommer som laddhybrid till Sverige under sommaren.

mittmotorbil med en effekt på 1 600 hk uppkall
Jesko von Koenigsegg.

The Citroënist Citroëns fyrhjulsdrivna camper-concept Citroënist är
framtagen tillsammans med Pössl. Den är byggd som en camper där det
även finns utrymme för att arbeta. Kompakt är den också med sina 495 cm i

VW Buggy Volkswagen rider på nostalgivågen

längd och 2 m i höjd. Något för den digitala nomaden?

eldrivna buggyn ID. Buggy.

Subaru har haft boxermotorer för bensin,
diesel och biogas, men nu är det e-Boxer
som gäller och det är en hybridbil med boxermotor och elmotor.
Vid mässan hade Mercedes världspremiär
för nästa generation GLC. De tre nya dies-

larna bygger på den motor som lanserats
först i E-klass 220D. En modern och seriöst renad fyrcylindrig diesel med ett kväveoxidutsläpp i nivå med bensinmotorerna.
Den kommer som GLC 200D med 163 hk,
220D med 194 hk och 300D med 245 hk.
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mel E, i3 och i8.

Jaguar. Elbilen Jaguar I-Pace tog hem titeln årets bil, i den jämnaste

Smart Smart är numera ett renodlat elbilsmärke och de har tagit

matchen sedan priset instiftades 1964.

fram konceptbilen Forease, en fräck cabriolet i glada färger.

Alfa Romeo Alfa Romeo har troget hållit sig till sin instrument-

ade senaste skapelsen. En

layout med två instrumentklockor och en solskyddsskärm över

lad efter grundarens pappa,

dem samt en diskret svart förarmiljö i övrigt. Konceptbilen Alfa

Kia elkoncept Kia presenterade sitt koncept på framtidens elbil, en

Romeo Tonale antyder en helt annan framtid.

skapelse som blandar suv, crossover och sedan i en och samma bil. Kia
ville inte avslöja något kring bilens prestanda, mer än att laddning sker
induktivt (trådlöst) och att fronten ska liknas vid en tigers ansikte.

n med sin konceptbil, den

Suzuki Jimny Nya, kantiga Jimny är verkligen back to basic i allt
och kunderna älskar det.

Så till det andra nyckelordet på årets
mässa, heritage. Bilmärken och bilmodeller
återuppstår i så gott som alla montrar. Hispano Suiza, Porsche 911, Mini (alltså originalet som verkligen är Mini), Land Rover
Defender och så vidare. Volkswagen drar

förstås sitt strå till med ID Buggy.
Så ska vi inte glömma Koenigsegg, som
hedrade Christian von Koenigseggs pappa
Jesko med en helt ny bil uppkallad efter honom. En bil med 1 600 hästkrafter, om den
körs på etanol.
STEFAN NILSSON

Subaru e-Boxer Under huven sitter det naturligtvis en boxermotor.
Nya Forester är ju en Subaru, men nu lirar bensinboxern med en elmotor i ett hybridsystem.
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MEST PRIVATLEASADE BILMÄRKEN 10-I TOPP

POPULÄRASTE MODELLER
UNDER 2018 TOPP-5
Modell		

Antal

1. VW Golf		
2. VW Polo
3. Volvo V40
4. Skoda Fabia
5. Renault Clio

4 287
2 180
1 891
1 848
1 769

Fabrikat		

Antal

Marknadsandel

1. Volkswagen
2. Toyota		
3. Audi		
4. Renault		
5. Peugeot		
6. Seat		
7. Volvo		
8. Skoda		
9. Nissan		
10. Kia		

10 946
4 006
3 610
3 461
3 143
2 898
2 879
2 716
2 238
1 560

24 procent
9
8
8
7
6
6
6
5
3

En av tre väljer privatleasing
Summeringen av 2018 års privatbilsförsäljning visade på ett ”all time
high”, alltså ett rekord för andelen
privatleasade fordon. Det tyder på att
allt fler väljer att inte äga sin bil, utan
istället leasar den.

”Det är
främst de
yngre generationerna
som väljer
SUMMERINGEN AV 2017 års privatleasing
att privatvisade på ett trendbrott när andelen privatleasade bilar sjönk för första gången sedan leasa, medan
2009. Ett år senare, när 2018 summerats, de som hellre
visar färsk statistik istället på ett rekord för äger sin bil
andelen privatleasade fordon.
hittas i de
När det totala antalet sålda personbilar till högre åldersprivatpersoner sjönk med 22 000 stycken
grupperna.”
under 2018, ökade ändå andelen privatleasade bilar under samma period jämfört med
2017.
Det innebär att andelen privatleasingar
under 2018 uppgick till 37 procent, jämfört

med 29 procent året innan. Med andra ord
är andelen som väljer att privatleasa sin bil
större än någonsin tidigare.
DET ÄR FRÄMST DE YNGRE generationerna
som väljer att privatleasa, medan de som
hellre äger sin bil hittas i de högre åldersgrupperna.
Bland exempelvis 26–35-åringarna väljer
mer än 50 procent privatleasing istället för
klassiskt ägande, enligt MRF, Motorbranschens Riksförbund som sammanställt statistiken med material från Vroom.
EN MÖJLIG ORSAK till det är att allt fler yng-

re har en vana att inte äga exempelvis sin
mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning.Varför ska de då äga en bil?
Det är fortfarande fler män än kvinnor
som privatleasar. För 2018 var fördelningen

60/40 mellan män och kvinnor. Flest privatleasade bilar hittas inte oväntat i Stockholms län, medan Gotland landar på sistaplatsen straxt före Jämtlands län.
FÖRDELEN MED PRIVATLEASING är förstås

att bilen, likt en mobiltelefon med abonnemang, har en fast månadskostnad. Det enda
som tillkommer är bränslet samt fordonsskatten. Men, du äger inte bilen. Det blir
kostsamt att exempelvis bryta avtalet i förtid, eller köra fler mil än kontraktet anger
– oftast maximalt 1 500 mil per år.
För de som känner att livssituationen
kommer vara densamma under en treårsperiod, utan överraskningar som en större
familj, eller arbete som ökar på antalet planerade mil, kan privatleasing av en liten bil
vara ett alternativ till ägande.
MIKAEL LINDBERG

SOMMARDÄCK
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11 sommardäck 255/55 R17 testade – i samarbete med

Smått
suveräna
sommardäck
Det går bra för de kompakta suvarna i storlek som
nya Volkswagen T-Roc. De här bilarnas standarddäckformat är 215/55 R17. Vi har testat vilka sommardäck som passar bäst för de små suvarna.
TEXT: THIEMO FLECK • FOTO: DINO EISELE • ÖVERSÄTTNING: TORBJÖRN LUNDGREN

K

ompaktklassen dör – leve kompaktklassen! Det vill säga: medan den
traditionella Golf-klassen smälter
som vårsnö i solsken, poppar småsuvarna upp som krokusar ur backen. De heter Opel Mokka, Skoda Karoq, Seat Ateca,
Hyundai Kona och Audi Q2 och de blir allt
populärare.
Samma effekt syns även i de större och
dyrare bilsegment. Till och med tjänstebilarna i mellanklassen med sedan- och
kombimodeller som favoriter får allt mer
se sig undanträngda av tuffa suvar.

STORA OCH TUNGA BILAR bidrar inte direkt
till att minska CO2-avtrycken eller skapar
ett bättre resursutnyttjande.
Samma sak med de däck som tas fram
med teknisk möda för minsta möjliga rullmotstånd. Det spolieras till stor del av suvarnas högre luftmotstånd. Om man sedan
beställer bilen med stora och breda däck
på tunga tillvalsfälgar inverkar det förstås
menligt på både förbrukning och bilens
smidighet. Så, ”skomakare, bliv vid din
läst”, skulle man kunna säga. Lästen för de
flesta kompakta suvar är därför den förnuftiga dimensionen 215/55 R17.
Vilket däck är bäst då? Urvalet är stort
men det är inte alltid de senaste tekniska
landvinningarna finns i den aktuella dimensionen. Det beror på att däcktillver-

karna hellre lägger fokus på sportigare och
dyrare däckmodeller med hög omsättning.
BÅDE MICHELIN OCH Continental förser
215/55 R17-dimensionen med däck ur
det något komfortablare premiumsegmentet. Michelin får i kraft av fjolårssegrare stå
som referens med aktuella Primacy 4.
Som motståndare ställer vi splitter nya
Bridgestone Turanza T005, det redan något
daterade Continental PremiumContact,
som finns på marknaden i varje fall det
här året. Efterföljaren, PremiumContact 6,
fanns inte tillgängligt vid tiden för testet.
Dessutom ingick Goodyear EfficientGrip Performance, helt nya Nokian Wetproof samt Pirelli Cinturato P7. Bland de
förmodat billigare märkena finns Falken
med nya ZIEX 310, den ursprungligt
indonesiska däckjätten Giti med det nya
Premium H1, Nexen med nya N’blue HD
Plus och Toyo med Proxes CF2 SUV.
ALLA FÖRSÖKER GIVETVIS slå fjolårets över-

lägsna vinnare Michelin. På torr väg ligger
ribban högt: efter tio fullbromsningar med
abs från 100 km/h till stillastående lägger sig
det franska däcket i topp med genomsnittliga 36,1 meter bromssträcka. Nokian behöver bara tio centimeter mer. Hankook och
Bridgestone kräver ytterligare 20 centimeter.
Goodyear och Falken behöver en hel

DÄCKDIMENSION
215/55 R 17
Passar bland annat
dessa modeller:

• Audi Q2
• Citroën DS 4/DS 5/
Crossback
• Fiat 500X
• Hyundai Kona
• Mazda CX-3
• Peugeot 508
• Seat Ateca
• Skoda Karoq
• Suzuki SX4/SX4/
S-Cross/Vitara
•Toyota Avensis/
Mirai/Verso
• VW Passat/Alltrack

meter till för att stanna och Nexen och
Pirelli behöver två meter till för att stanna.
Tre meter längre stoppsträcka behöver
Toyo, Continental liksom GitiPremium
som får stopp först efter 39,3 meter.
MICHELIN PLACERAR SIG sedan i ledning
med topprestationer i alla torra testdelar
som komfort och lågt däckbuller.
Hankooks Ventus Prime3 gör också
bra ifrån sig men är mindre balanserat på

NUMMER 3 2019

grund av segare styrrespons. Nokian, Pirelli
och Falken går även de bra på torr asfalt
med övervägande smidiga och alltid säkra
och förlåtande egenskaper.
Med vissa motsägelser från tillverkarnas egna beskrivningar, sparar Michelin,
Bridgestone och Goodyear mest bränsle
enligt våra mätningar. Pirelli, Giti, Toyo,
Hankook och Nexen utgör mittfältet ifråga
om bränslesparande egenskaper medan
Continental tillsammans med det våtstarka

Nokian hamnar näst sist. För däcket som
hamnar sist i testet av rullmotstånd, Falken,
krävs det nästan 20 procent mer energi vid
långsamt och konstant tempo än för det
lättrullande Michelin-däcket.
SOM JÄMFÖRELSE KAN DET innebära en

merförbrukning på upp till en halv liter
mer bränsle per 100 km.
Torregenskaper i topp, bäst noteringar
för rullmotstånd och vägbuller – Michelin

KONSUMENT
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behöver bara ett motsvarande toppbetyg
för våtegenskaper för att ta hem segern i
testet. Det får det inte.
Vatten är helt enkelt inte Michelins favoritelement och en bromssträcka på 36,6
meter är inget toppresultat. De däck som
bromsar bäst på våt vägbana är istället Nokian och Pirelli och de stannar 1,2 meter
tidigare.
Även Continental, Goodyear och Hankook bromsar bättre i vätan än Michelin.
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Körning på torr väg

Något sämre än Michelin bromsar Falken,
Bridgestone och Nexen. Giti och Toyo behöver långa 39 meter för att stanna vilket
innebär att chanserna för en topplacering i
testet är som bortblåsta.
ORSAKEN ÄR ATT VI viktar den tekniskt
svårare bromsningen på vått underlag
högre än bromsegenskaperna på torr väg.
Anledningen till att vi lägger så stor vikt
vid bromsegenskaper överhuvudtaget är
lätt förklarat.
Innan föraren reagerar med styrreaktioner är det däck och bromsar som först får
arbeta för att undvika farliga trafiksituationer. Inte bara därför att det främst behövs
blixtsnabb och effektiv hastighetsminskning, utan också för att viktiga säkerhetssystem som abs och antisladd är helt beroende av däckens prestanda för att kunna
verka optimalt.
BROMSEGENSKAPER ÄR INTE det enda
viktiga på våt vägbana. Givetvis testar vi
även däckens förmåga att motstå vattenplaning och vid vilken hastighet de vattenplanar. Kurvtestet visar däremot hur snabbt
man kan ta en kurva med bibehållen

DÄCKBULLER

Från 100 till 0 km/h (meter)

1. Nokian			71,5
2. Toyo			71,6
3. Hankook		
72,4
4. Giti			72,7
5. Michelin		
72,8
5. Falken			72,8
7. Goodyear		
73,0
8. Bridgestone		
74,2
8. Nexen			74,2
10. Continental		
74,4
11. Pirelli			74,5

1. Michelin			36,1
2. Nokian			36,2
3. Hankook		
36,4
3. Bridgestone		
36,4
5. Goodyear		
37,3
6. Falken			37,5
7. Nexen			38,0
7. Pirelli			38,0
9. Toyo			38,6
10. Continental		
39,2
11. Giti			39,3

HANDLING

RULLMOTSTÅND (Cr)

Medelhastighet km/h, bana: 2 280 m

3,2

Så många meter skiljer det i bromssträcka
mellan bästa och
sämsta däck på torr
asfalt.

BROMSNING

dB(A)

1. Nokian			104,5
2. Giti			104,3
2. Hankook		
104,3
4. Michelin		
104,0
4. Bridgestone		
104,0
6. Falken			103,9
6. Pirelli			103,9
8. Nexen			103,5
9. Goodyear		
103,2
10. Continental		
103,1
11. Toyo			102,4

Cr, i kg/t

1. Michelin			7,6
2. Bridgestone		
7,7
3. Goodyear		
7,8
4. Pirelli			8,1
5. Giti			8,4
6. Toyo			8,5
6. Hankook		
8,5
8. Nexen			8,6
9. Continental		
8,8
9. Nokian			8,8
11. Falken			9,3

www.hankooktire.com/se

Ultra High Performance-däck
med utmärkt prestanda och
hållbarhet

Testvinnande sommardäck med
enastående köregenskaper
*Vinnare av Autobilds sommardäcktest,
nr. 10/2018

BE ONE WITH IT
Be one with your tires, and the road will be one with you.
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Tryggt och
säkert hela vägen
När du ska köpa nytt och när du vill få det slitna bytt. När du funderar över dubb, mönsterdjup eller
tryck. Till och med när däcken är slut, ska samlas in och återvinnas. Däckbranschens medlemmar
och våra auktoriserade verkstäder finns med dig hela vägen för din trygghet och säkerhet.
Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening | Däckspecialisternas RIksförbund | Svensk Däckåtervinning
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Körning på våt väg
BROMSNING
Från 80 till 0 km/h (meter)

1. Nokian			35,4
2. Pirelli			35,5
3. Continental		
35,9
4. Goodyear		
36,1
4. Hankook		
36,1
6. Michelin		
36,6
7. Falken			37,3
8. Bridgestone		
38,1
9. Nexen			38,3
10. Giti			39,2
11. Toyo			39,7

VATTENPLANING RAKT
Km/h, vattendjup 7 mm

1. Continental		
80,5
2. Goodyear		
79,7
3. Falken			79,1
4. Giti			78,2
5. Nokian			78,1
6. Toyo			77,0
7. Michelin			76,9
8. Bridgestone		
76,1
9. Pirelli			75,4
10. Nexen			75,2
11. Hankook		
75,1

HANDLING
Medelhastighet km/h, bana: 1 550 m

1. Bridgestone		
88,1
2. Nokian			87,1
3. Goodyear		
87,0
4. Continental		
86,2
4. Pirelli			86,2
6. Falken			85,7
7. Giti			85,3
8. Michelin		
85,1
9. Hankook		
84,1
10. Nexen			84,0
11. Toyo			82,8
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säkerhet på starkt bevattnad vägbana. En
liknande betydelse har väghållningstestet.
Där körs bilen på gränsen av vad den
och däcken klarar av på en bana med
många kurvor under regnvädersförhållanden. Förare och stoppur utvärderar hur bra
däcken beter sig.
MED UTMÄRKTA vattenplaningsegenskaper

och det bästa greppet rakt fram, seglar
Continental iväg i täten. Nokian tar in litet
på bättre bromsegenskaper vid vattenplaning och är hack i häl. Goodyear sviktar i
fråga om sidgrepp och hamnar totalt på en
tredje plats på vått underlag, följt av Pirelli
och Bridgestone som med lite småmissar
får nöja sig med placeringar vid sidan av
pallen.
Och resten då? Med undantag för däcken med viss vattenskräck från Giti, Toyo
och Nexen, har de andra tillverkarna gjort
sina hemläxor.

4,3

Så många meter skiljer det i bromssträcka
mellan bästa och
sämsta däck på våt
vägbana.

längre hävda sig. Michelin klarar bara plats
tre, hårfint bakom nya Bridgestone Turanza
T005 som nästan landar på samma poäng.
CONTINENTAL FYRA DÅ? Nej, det räcker
inte. Även om däcket får nästan samma
poäng som Goodyear, Pirelli och Hankook,
räcker det inte. Först därefter kommer
Continental som trots goda våtegenskaper
snubblar på alltför lång bromssträcka på
torrt underlag.
Falken och Giti bildar ett bakre mittfält.
Nexen- och Toyo-däcken kan endast undantagsvis rekommenderas.
OCH NOKIAN? Trots mindre missar i vissa
delmoment, finner vi det finländska däcket
klart före Michelin och det skulle förmodligen gett Continentals nya PremiumContact 6 en hård match – om nu det senare
varit tillgängligt vid tidpunkten för testet.
Hade Nokian Wetproof haft lite lägre
rullmotstånd, mer spontan styrrespons och
aningen högre komfort, skulle vi kunna
gett Nokian det högsta betyget – fem
stjärnor.
Men bäst i testet är det likafullt.

DÅ ÄR VÄL ALLT KLART? Michelin och

Continental i topp, eller? Nej, för att få
toppbetyget fem stjärnor saknar Michelin
våtegenskaperna och Continental kan inte

VATTENPLANING KURVA

SIDOGREPP

Max tväracc i cirkel 200 m, i m/s2 djup 7 mm

Max tväracc i cirkel på 50 m i m/s2

1. Continental		
3,96
2. Giti			3,92
3. Goodyear		
3,82
4. Bridgestone		
3,77
5. Falken			3,68
6. Nexen			3,52
7. Michelin			3,42
8. Nokian			3,14
9. Hankook		
3,12
10. Pirelli			3,10
11. Toyo			2,71

1. Bridgestone		
7,16
2. Nokian			7,04
3. Pirelli			7,01
4. Michelin		
6,98
5. Giti			6,91
6. Continental		
6,90
6. Falken			6,90
8. Goodyear		
6,82
9. Hankook		
6,80
10. Toyo			6,69
11. Nexen			6,60

NÄSTA UPPSLAG:
Fakta och betyg
på samtliga
elva testdäck

2017-10-20 12.02

VI TROR PÅ

STARKA
VARUMÄRKEN

www.autoexperten.se
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Så gick
testet till
Alla olika delprov
genomfördes flera
gånger för att, såvitt
som möjligt, uppnå
största noggrannhet
och säkraste resultat.
Vi har utvecklat en
progressiv bedömningsskala som ska
likställa de objektiva
värdena från mätinstrument med de
subjektiva bedömningarna från våra
erfarna testförare.
När det gäller
väghållningsprov på
torr eller våt vägbana, kör vi efter ett
balanserat, säkert
och med den förmodade målgruppen
överensstämmande
program för att få
fram en optimal bedömning.
Vattenplaningstesterna är delade i
längdled och i kurva
och ger uttryck för
hur däcket beter sig
exempelvis vid djupa,
vattenfyllda spår på
vägbanan. Hastigheten genom vattenhindren ska visa vilka
säkerhetsmarginaler
däcket har.
Rullmotståndet
mäts om möjligt i två
olika testlaboratorier.
Resultaten tas in i
utvärderingen i form
av ett medelvärde.
Sedan många år
säkrar vi upp testresultaten genom att
stickprovsmässigt
köpa in och åter testa
de olika däcken och
jämföra resultaten.
Vi fokuserar då på
de tre bästa däcken
i testet liksom däck
med atypiskt bra
resultat eller med
iögonfallande förslitning. Avvikelser leder
till uteslutning och
medföljande rapportering.

Tätt i mittfältet men rik
FAKTA

NOKIAN
WETPROOF

BRIDGESTONE
TURANZA T005

MICHELIN
PRIMACY 4

GOODYEAR
EFFICIENT GRIP
PERFORMACE
1 270:–

Cirkapris kronor

1 390:–

1 380:–

1 590:–

EU-märkning

C/A

B/A

C/A

B/A

Hastighetsindex

94 V

94 W

94 V

94 W

Däckvikt, kg

10,40 kg

9,50 kg

9,19 kg

9,25 kg

Tillverkningsland

Finland

Ungern

Spanien

Slovenien

PÅ VÅT VÄG
Bromssträcka

40 %

10

7

8

9

Sidogrepp

15 %

9

10

8

7

Handlingbana på tid

15 %

8

10

7

8

Handlingbana subjektivt

15%

9

9

8

10

5%

8

7

8

10

10 %

7

9

8

9

9,0

8,4

7,9

8,8

Vattenplaning rakt fram
Vattenplaning kurva
VIKTAT DELBETYG
PÅ TORR VÄG
Bromssträcka

40 %

10

9

10

8

Filbyte		

10 %

10

9

9

8

Styrreaktion

10 %

7

10

9

7

Handlingbana på tid

15 %

10

8

8

7

Handlingbana subjektiv

15 %

8

8

9

8

Rullkomfort/ljudnivå

10 %

6

8

9

7

9,0

8,7

9,3

7,7
9

VIKTAT DELBETYG
MILJÖ
Rullmotstånd

70 %

5

10

10

Däck-/vägljud

30 %

10

8

9

8

VIKTAT DELBETYG

6,5

9,4

9,7

8,7

TOTALT

8,8

8,6

BETYG

MAXIMALT ANTAL POÄNG i de olika testde-

larna är tio. För att kunna inordna resultaten
efter relevans viktas deltesterna olika. Beroende på däckspecifikation (sommar-, vinter
eller året-runt-däck) viktas även testkategorierna ”vått”, ”torrt” och ”miljö” efter en fast
nyckel. I detta test gäller auto motor und
sports värderingsnyckel för standarddäck:
Vått 50%, torrt 40% och miljö 10%.

I

I

I

I

I

+ Mycket säkert
på våt väg med
hög greppnivå.
Även pålitligt i torrt
väglag och lätt att
behärska.
– Trög styrrespons
och stora rattutslag, en besvikelse
ifråga om rullmotstånd, något klumpigt.

1

I

I

I

8,6
I

I

I

I

I

8,3
I

I

I

I

I

I

I

+ Utmärkt sidgrepp, mycket pålitiligt i vått väglag,
bra styrrespons,
lägst rullmotstånd.

+ Mycket väl balanserat däck med
kort bromssträcka
på torr asfalt. Lätt
att behärska.

+ Säkra och stabila
vägegenskaper på
våt och torr asfalt,
pålitlig vid filbyte,
lätt att behärska.

– Aningen svagt i
bromsning på våt
vägbana.

– Lätta greppsvårigheter på våt väg,
mönstret dränerar
inte så bra.

– Lite seg styrrepons på torr asfalt.

2

3

4
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iktiga toppresultat saknas i segmentet
PIRELLI
CINTURATO P7

HANKOOK
VENTUS PRIME3

CONTINENTAL
PREMIUM
CONTACT 5

FALKEN
ZIEX ZE310EC

GITI
PREMIUM H1

NEXEN
N BLUE HD PLUS

TOYO
PROXES CF2 SUV

1 220:–

1 230:–

1 600:–

1 120:–

1 040:–

880:–

1 080:–

C/B

C/B

C/A

C/A

C/A

C/B

C/B

94 W

94 W

94 V

98 W

94 W

94 V

94 V

9,88 kg

9,90 kg

10,15 kg

10,69 kg

10,10 kg

9,09 kg

10,65 kg

Rumänien

Ungern

Tjeckien

Turkiet

Kina

Korea

Japan

10

9

10

8

6

7

6

8

7

8

8

8

6

6

8

7

8

8

7

7

6

8

7

8

7

5

6

6

7

7

10

9

8

7

8

6

7

10

8

10

8

5

8,6

7,8

9,1

7,9

6,8

6,8

6,0

7

10

6

8

6

7

7

9

10

9

9

8

7

8

10

6

9

9

6

6

7

8

10

7

8

10

7

6

9

9

7

7

8

7

7

10

8

9

7

9

8

8
7,1

8,3

9,3

7,2

8,0

7,4

7,0

7

6

6

4

7

6

6

9

8

10

6,6

7,2

6,9

6,5

8

9

8

9

7,3

6,9

6,6

5,5

7,6

8,1

7,7

7,1

8,3
I

I

I

8,3
I

I

+ Ett sportigt,
dynamiskt och
komfortabelt däck,
bästa däcket i
bromsning på våt
vägbana.
– Svagt i bromsning på torr väg
och vid vattenplaning.

5

I

I

I

I

I

+ Säkra bromsegenskaper i vått
och torrt. Stabilt i
filbyte.
– Jämföreslevist
svagt i vått väglag.
Trög styrrespons.

6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

+ Mycket säkra
egenskaper på
våt vägbana med
kortast bromssträcka och bästa
vattenplaningsmotståndet.

+ Bromsar bra på
både torr och våt
vägbana. I vått bra
körbarhet med
goda marginaler.
Bra styrrespons på
torr väg.

– Svaga bromsegenskaper på torr
asfalt med mycket
understyrning och
tunna reserver.

– Lite lynniga styregenskaper på våt
väg. Understyr på
torr väg.Mycket
högt rullmotstånd.

7

8

I

I

I

I

I

+ Mycket bra
sidgrepp och vägegenskaper på torr
väg, bra komfort,
tystgående.
– Dåliga
bromsegenskaper,
trögstyrt, överstyrningstendenser på
våt väg.

9

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

+ I huvudsak bra
och kontrollerbara
vägegenskaper.

+ Acceptabla egenskaper på torr väg,
bra komfort och
tyst.

– Endast godtagbart grepp på våt
och torr väg.

– Svagt vid vattenplaning, fästet på
våt väg kan definitivt förbättras.

10 11

volkswagen-transportbilar.se

Testad på vägarna i 70 år.
I bilvärlden finns ett fåtal milstolpar. En av dem är Folkabussen, en ikon som utvecklades
från en idé som såg dagens ljus 1949. Idag heter den Multivan och innehåller den samlade
erfarenheten och kunskapen från 70 år på vägar världen över.
Multivan är extremt rymlig med gott om plats för sju personer och mycket bagage.
Med hjälp av glidskenor kan du möblera kupén med enkelstolar, soffa och bord efter eget
huvud. Multivan Highline finns med TDI-motor på 150 hk alt 204 hk och har 3-zoners
klimatanläggning, 17-tums lättmetallfälgar, två elektriskt manövrerade skjutdörrar,
Alcantara läderklädsel med mera. 4MOTION, DSG automatlåda, Servotronic, navigationssystem, backkamera och flera smarta assistanssystem finns som tillval.
Multivan Highline TDI 150 hk från 487.125:– inkl moms eller från 3.058:–/mån*.
Billån 3.495:–/mån inkl moms**.

Bränsledeklaration Multivan blandad körning från 7,0 l/100km, 183 g CO2 /km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift,
47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Volkswagen Billån inkl moms 36 mån, 30%
kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,43% feb 2019). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.
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FLODFÄRD. På väg
till regnskogen i
Tortuguero.

Costa Rica, ett land för äventyr

34
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LURPASSAR. Det finns gott om kajmaner i Tortuguero.

SE UPP! Simturen får vänta ett tag …

MÄKTIG SYN. Urtidsödlor som får tiden att stå stilla.

ÄVENTYR. Ge dig ut på en ridtur i Monteverde, med sitt unika molnskogsklimat.

EXPERT. Jonathan Ramirez kan det mesta om Costa Ricas fauna och

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
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Costa Rica är som gjort för
att upptäcka med bil. Ett land
stort som Jämtland, med
frodiga dalgångar, rikt djurliv
och mäktiga vulkaner. Många
turister väljer att bila mellan
den tropiska karibiska kusten
till Stilla Havet, genom regnskog och över vida bergsplatåer.
EFTER EN SKUMPIG FÄRD i en minibuss från
den larmiga huvudstaden San José, tar det
ett par timmar med flodbåt till djungelbyn
Tortuguero vid Costa Ricas karibiska kust.
Det är en utmärkt början på Costa Ricaäventyret. Redan på båten kunde jag spana
in sköldpaddor, tukaner, tjattrande apor
och flamingos.
Hit söker man sig främst för att uppleva
den tropiska regnskogen vattenvägen. I
området finns ett system av grävda kanaler som letar sig allt djupare in i den täta
regnskogen. De skapades för snart hundra
år sedan, i samband med avverkning av
regnskogen. Något som det sattes stopp för
i början av 1970-talet, då nationalparken
skapades.
Jonathan Ramirez är min reskamrat. Han
arbetar som guide och naturfotograf sedan
många år tillbaka, och kan det mesta om
Costa Ricas unika ekosystem.
– Mer än 25 procent av landet består av
nationalparker, berättar han där vi en tidig
morgon paddlar kanot längs en smal vattenled med grönskan tätt, tätt inpå oss.
TORTUGUERO HÖR TILL en av de artrikaste

flora. SVINDELKÄNSLA. Att vandra längs de hängande broarna i molnregnskogen är inget för de höjdrädda.

när det gäller djur och fåglar, konstaterar
han och pekar på två stora kajmaner som
vilar längs en av flodbankarna.
– Det finns också mer udda arter som
näsbjörn, sengångare och navelsvin, berättar
Jonathan och pekar samtidigt på en flock
spindelapor, som svingar sig fram högt upp
i trädkronorna.
Tortuguero kan för övrigt översättas
med ”en plats full av sköldpaddor” och
längs den karibiska kusten lägger den ut-

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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rotningshotade gröna sköldpaddan sina ägg
från juli till och med oktober.
Vi övernattar på Laguna Lodge, ett av
de större hotellen med klar kolonial känsla.
Äter bäst gör man dock i byn, som smidigt
nås med båttaxi eller en halvtimmes vilsam
vandring längs stranden med svart sand.
Själva byn är en charmig samling byggnader, med pastellfärgade trähus och flera
små restauranger och kaféer.
– Uttrycket Pura vida, präglar livsstilen i
landet, berättar Jonathan. Det betyder ”rent
liv” och handlar om konsten att njuta, leva
enkelt och värna om familjen.

Vilsamt strandliv.

DET ÄR HÄFTIGT ATT LEVA i ett litet land

med Karibiska havet och Stilla Havet som
avgränsare. Dessutom med ett gäng aktiva
vulkaner och vidsträckta regnskogsområden.
Att landet även har avskaffat militären
och har en regering som satsar på hållbar
energi och ekoturism gör det inte sämre.
Linnea Carlsson och Per Warnström från
Göteborg är också på besök i byn. De reser
runt på egen hand under två veckor, och
har bokat rum via nätet.
– Vi valde Costa Rica just för att det är
ganska lätt att resa runt med både kollektivtrafik och hyrbil, berättar Linnea, som
har en egen blogg om resan.

Lek i byn Tortuguero.

Smakrik middag.

EFTER TVÅ DAGAR vid den karibiska kusten
reser Jonathan och jag vidare mot nationalparken Arenal och byn La Fortuna, dit vi
anländer efter en fem timmar lång bilfärd
genom ett landskap i ständig förändring.
Från regnskog, via bördigt slättland, till ett
vulkaniskt landskap med intensiv grönska.
Vi passerar flera större odlingar med bananer, ananas, mango och guava, och stannar till vid ett av marknadsstånden för att
köpa med oss några frukter.

ARTRIKT. I molnregnskogarna är det lätt att känna sig liten.

HOTEL TYLÖSAND
Fullkomlig avslappning och maximala energikickar
tylosand.se • #hoteltylosand • @hoteltylosand • 035-305 00

Namnlöst-4 1
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Upplev nya KABE 2019.
När man bor i en husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi gått hela vägen
– och lite till – i vår strävan att fylla våra produkter med så mycket smarta
lösningar, funktioner och bekvämligheter som är möjligt. Vi har skapat husbilar som vi själva vill bo och leva i, med unik konstruktion och avancerad
teknik. Ergonomiskt formade soffor, ställbara sängar med spiralmadrass,
flexibelt kök utan kompromisser och textilier av högsta kvalitet. Det är några
exempel på komfort du genast upplever. Vår värme- och ventilationslösning
Smart Climate System gör din KABE till en av marknadens absolut bästa för
året-runt-bruk. Och KABEs husvagnar och husbilar är utrustade med den
senaste tekniken. Ett exempel är den prisbelönta manöverpanelen KABE
Smart D*, som styr och övervakar alla funktioner och som kan kopplas till
mobilen via Smart D Remote-appen.
Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!

kabehusvagnarhusbilar
Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

www.kabe.se
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Arenal ligger närmare tio mil nordväst om San José och bjuder på äventyr
i mängd, som forsränning, mountainbike
och vandring.
VI KOMMER FRAM i skymningen och passar
på att besöka en av de heta källorna i området. Ecotermales Fortuna bjuder på en
sällsam blandning av naturliga hetvattenpooler och små vattenfall. De svavelosande
ångorna skapar en suggestiv stämning och
det är lätt att bli kvar i timmar.
Min lodge ligger längre upp i dalen, och
efter frukost nästa morgon ger vi oss ut på
nationalparksvandring längs hängande broar högt upp i träden. Molnen ligger lågt, så
det är inte mycket vi ser av själva vulkanen,
som i mångt och mycket liknar japanska
Mount Fuji.
Parken fungerar också som en grön korridor för vandringsdjur som jaguar, puma
och tapir.
Eftermiddagen ägnar vi åt naturstigarna
nära den fortfarande aktiva vulkanen Arenal. Den var fram till 2011 en av världens
mest aktiva vulkaner, med återkommande
utbrott.
– Vid klart väder kan man skönja röken
ur den 140 meter breda kratern, berättar
Jonathan.
MONTEVERDE NÄSTA! En morgon som inleds med en båttur över sjön Arenal, som är
Costa Ricas största insjö. Nu har molnen
lättat, så att vi passagerare kan skåda vulkanen på nära håll.
Det tar knappt en timme att nå den lilla
byn Rio Chiquito, där vi sedan fortsätter med bilen längs smala grusvägar mot
Monteverde och byn Santa Elena på 1 500
meters höjd. Ett bergigt område med hög
luftfuktighet och intensiv grönska.
– Det här är min favorit, säger Jonathan.

”Vid klart väder kan man
skönja röken
ur den 140
meter breda
kratern.”

Just för det säregna molnskogsklimatet,
som gör att bergstopparna ofta är insvepta i
flyktig dimma.
Monteverde hör också till de mer artrika regnskogarna i Costa Rica. Under
molnskogsvandringen i dimslöjorna doftar
vi på orkidéer och får närkontakt med
sengångare, kolibris, apor och skräniga
papegojor.
MIDDAGEN PÅ JONATHANS favorit Sabor Ti-

co är en värdig avslutning på Monteverde-

visiten.Vi bjuds på ceviche – rå marinerad
fisk, ris med räkor och ångad havsabborre
på stora fat.
Till espresson ett par timmar senare
lockar servitören med krämig vanilj- och
bananglass från det lokala mejeriet.
Jonathan tar fram kartan och pekar.
I morgon väntar Stilla havskusten med
Nicoya-halvön och byn Santa Teresa med
en av Costa Ricas vackraste stränder. Men
först en god natts sömn på hög höjd.
CENNETH SPARBY

Trafiknykterhetens dag 14 maj
På Trafiknykterhetens dag vill vi att hela Sverige skänker en tanke till
alla som har drabbats av rattfylleri. Manifestationer mot rattfylleri
äger rum i hela landet.
Planera redan nu in det i din kalender, och fundera på vad ni i lokalföreningen ska göra för att uppmärksamma dagen. Tillsammans gör
vi skillnad.
För information och material kontakta Sabrina Sandhu på MHF:s
kansli, sabrina.sandhu@mhf.se, 0765-48 97 23.
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Färgprakt.

FAKTA
SÅ RESER DU TILL COSTA RICA

• Flera svenska researrangörer
erbjuder färdiga paket med flyg,
boende och guidning. Jambo
Tours har en 13-dagarsresa med
Tortuguero, Arenal, Monteverde
och Tamarindo på programmet.
Kenzan Tours och Temaresor är
två andra arrangörer.
• Reser du på egen hand är det
Namnlöst-6
hyfsat smidigt att flyga med SAS
och United via New York. Eller
med Air France och KLM via
Paris eller Amsterdam. Biljetter
från drygt ca 7 000 kr t/r. Minus
åtta tim. tidsskillnad.
VÄDER

• Klimatet är tropiskt med temperaturer kring drygt 20 i bergsdalarna och betydligt varmare
vid kusterna. Regnperioden
infaller mellan mars och november, då nederbörden kommer i
korta, kraftiga skyar.
STRANDHÄNG. Vid Stilla Havskusten ligger surfbyn Santa Teresa.

BÄSTA TID

• Funkar bra året runt, men
räkna med att perioden nov-april
är som mest turistintensiv, med
högre priser som följd.
VALUTA

LANDMÄRKE. Mäktiga vulkanen Arenal.

• Colones. 100 colones är cirka
1,50 svenska kronor. Men USdollar fungerar utmärkt. Bankomater finns även på mindre
orter. Se till att ha kontanter när
du reser på landsbygden.

1

2017-02-06 13.47

Vad skulle du göra om du vann?
Du har en chans på tusen i MHF:s eget lotteri. Om du vinner får
du 500 gånger insatsen och högsta vinsten är 1 050 000 kr, helt
skattefritt. Fyra dragningar per år. Prenumerera från 100 kr i
månaden. Du väljer själv hur mycket du vill satsa - och vinna.
Chans att uppfylla drömmar
En resa, en ny bil eller kanske ett nytt kök. Vad skulle du göra
med pengarna om du vann?
Stöd MHF:s arbete
Som lottköpare stöder du MHF. Allt överskott från lotteriet
går direkt till MHF:s arbete för att ingen ska dö av rattfylleri!

Hur mycket
vill du vinna?

LOTTPRIS
500 kr
700 kr
1 000 kr

VINSTSUMMA
250 000 kr
350 000 kr
500 000 kr

08-555 765 65
www.enchanspatusen.se
Med tillstånd av spelinspektionen

Vill du ha en chans på h

Om du vill öka vinstchanse
köpa delar av lotter istället.
kan vinna, men chansen att
Köper du tio delar av olika l
på hundra istället, vilket är e

Tips
Prenumerera på lotter via a
Vi bjuder alla autogirokund

Överskottet från lotteriet gå
att ingen ska dö av rattfylle
Namnlöst-7 1

2018-09-14 11.04
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FAKTA
ATT RESA I LANDET

• Att boka en paketresa gör det lättare att se större delen av landet.
Men väljer du att resa på egen hand finns både särskilda turistbussar
och enklare lokalbussar. Inrikesflyg är också en variant och ett äventyr i
sig. Kostar från 500 kr enkel resa.
• Hyra bil är ett alternativ. En vecka från knappa 3 000 kr för en mellanbil. Men det kan vara värt att lägga på ett par tusenlappar för en större
och mer robust modell med högre markfrigång – i synnerhet om du
planerar att köra upp på högre höjder.

Trädklättrare.

ATT BO

• Den allmänna prisnivån i Costa Rica är betydligt högre än i grannländerna. Räkna med minst 700 kr för ett dubbelrum på medelklasshotell.
Men för budgetresenären finns billig bed-and-breakfast och vandrarhem, där det går att få en bädd för 150 kr/natten.
ATT ÄTA

• Trerättersmiddag på restaurang, ca 200 kr inkl. läsk/mineralvatten.
Lunchrätter för dryga 50-lappen. Men du kan äta avsevärt billigare på
enklare gaturestauranger med härliga tacos, burritos och empanadas –
fyllda piroger med ost eller bönor. Missa inte kaffet!
• Nationaldrycken är kaffe! För Costa Rica är en kaffenation av rang
med särskild högtidsdag för att fira den ädla drycken. Och det finns
mängder av bra kaféer.

Leguan.

MER INFO

Mångfald.

VANDRING. Det finns gott om vandringleder i nationalparkerna.

www.visitcostarica.com
www.caminotravel.com
https://voyagebyme.se/tour/kor-bil-till-stilla-havet

Extra förmånlig
ränta för dig
En större utgift kan vara både väntad och oväntad.
Oavsett vilket kan du som medlem i MHF låna upp till
350 000 kronor till en rörlig ränta på 4,93* procent.
Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan

* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,93 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några
betalningsanmärkningar och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,93 %, blir den
effektiva räntan 5,04 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen),
utan uppläggningsavgift. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 113 035 kronor och din
månadskostnad blir 1 884 kronor. Årsränta per 2019-02-01.

SEB Motorföraren nr2-18_192x124.indd 1

2019-03-06 17:44

FULL AV
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Mercedes nya stjärna utmanar
Vilken plats är lämpligast för en presentation av Mercedes nya stjärna på
den expanderande suv-himlen om
inte ”the lone star state” Texas. Vi har
varit där och provkört underverket
längs slingriga asfaltsvägar och tokbreda ”highways”. Vi passar också
på att jämföra med vad Volvo har att
erbjuda med sin XC90.
MED ÖVER 2 500 sålda Volvo V90 under 2018
är inte segmentet med stora lyxiga suvar att
underskatta i Sverige. För rätt spelare finns
här möjlighet att ta marknadsandelar och
Mercedes har med sin nya GLE definitivt
kvalificerat sig för uppgiften.
Den senaste versionen av GLE kommer
till Sverige i första hand med två motoralternativ. Dels som 450 4Matic med en
bensinsexa på 367 hästkrafter för 699 000
kronor och dels som 300 d 4Matic med en
dieselfyra på 245 hästkrafter för 660 000
kronor.
Den förstnämnda är en miljöriktig mild-

9

Så många växlar
har automatlådan i
Mercedes GLE 300 d
4Matic (Volvo XC90:s
automatlåda har åtta
växellägen).

hybrid med 48-voltssystem där elmotorn
kan levererar 22 hästkrafter och 250 Newtonmeter extra vid behov. Men jämför man
bränsleförbrukningen för den versionen
med dieseln, försvinner miljöaspekten eftersom bensinaren drar 2,2 liter mer bränsle
per 100 kilometer i blandad körning.
Med den tysta, kultiverade och vridstarka
dieseln blir inte heller skillnaden i effekt så
stor att detta skulle motivera bensinmotorn.
EN JÄMFÖRELSE MELLAN GLE 300 d och

huvudkonkurrenten Volvo XC90 D5 ger
vid handen att bilarna är så lika vad gäller
alla viktiga faktorer att man nästan kan börja
undra om det inte bara är en tillfällighet.
Båda drivs av fyrcylindriga dieselmotorer på cirka två liter, Mercedes levererar 245
hästkrafter vid 4 200 varv/min och Volvo
235 hästkrafter vid 4 000 varv/min. Vridmomentet för tysken är 500 Newtonmeter
vid 1 600–2 400 varv/min och för svensken
480 Newtonmeter vid 1 750–2 250 varv/
min.

Via en 9-stegad automatlåda tar GLE 7,2
sekunder på sig att nå 100 km/h medan
XC90 med sin 8-stegade automat behöver 7,8 sekunder. Den förstnämnda toppar
225 km/h och den sistnämnda 220 km/h.
Bränsleförbrukningen anges till 6,1 liter per
100 km för Mercedes och 6,0 liter för Volvo.
Så här kan man fortsätta eftersom alla
mått och vikter med minimala avvikelser
är så lika de bara kan vara. Det som ger en
viss fördel för Volvo är att lastförmågan med
ryggstöden uppe är 721 liter jämfört med
Mercedes 630 liter.
Grundpr iset för Volvo XC90 D5 är
604 000 kronor och för Mercedes GLE
300 d 4Matic 660 000 kronor vilket möjligtvis kan avskräcka en del. Men där stannar också fördelarna för Volvo.
För de extra 56 000 kronorna för GLE
får konsumenten en bil som är absolut state
of art i klassen jämfört med XC90 som nu
har några år på nacken.
Mercedes förarmiljö stoltserar med två
stora skärmar och ett infotainmentsystem av
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KORTFAKTA
MERCEDES GLE

VOLVO XC90

Pris: Från 660 000 kr.

Pris: Från 604 000 kr.

Motor: Rak 4-cyl tur-

bodiesel, 1 950 cm3.
Effekt: 245 hk/???
kW vid 4 200 varv/
min.
Vridmoment: 500
Nm vid 1 600–2 400
varv/min

Motor: Rak 4-cyl turbodiesel, 1 969 cm3.
Effekt: 235 hk/???
kW vid 4 000 varv/
min..
Vridmoment: 480
Nm vid 1 750–2 250
varv/min

Växellåda,

Växellåda,

antal väx-

antal väx-

lar/typ:

lar/typ:

9-stegad automat.
Prestanda: Toppfart
225 km/h, 0–100
km/h: 7,2 s.

8-stegad automat.
Prestanda: Toppfart
220 km/h, 0–100
km/h: 7,8 s.

Längd/bredd/

Längd/bredd/

höjd/axelavstånd:

höjd/axelavstånd:

494/195/299,5 cm.
Tjänstevikt:

495/201/178/298,4
cm.

2 165 kg.

Tjänstevikt:

Garantier: Nybil 24

2 019 kg.

mån/10 000 mil,
Vagnskadegaranti 3
år, Lack 3 år, Rostskydd 12 år, assistans 3 år.

Garantier: Nybil 24

körning:

mån/10 000 mil,
Vagnskadegaranti 3
år, Lack 3 år, Rostskydd 12 år, assistans 12 mån med
förlängning.

6,1 l/100 km.

Förbrukning blandad

CO2-utsläpp: 161g/

körning:

Förbrukning blandad

Volvo
högsta klass. Säkerhet och körhjälpsystem är
på toppnivå likväl som ljud- och åkkomfort
och allmän premiumkänsla i kupén.
FYRHJULSDRIVNINGEN är beprövad och den
9-stegade automatlådan växlar helt sömlöst.
För den som så behöver, erbjuder Mercedes
nu också möjligheten till en extra sätesrad
och luftfjädring som rätar upp bilen i kurvorna på ett närmast magiskt sätt.
Mot tillägg kan man också utrusta GLE
med ett offroadpaket med bland annat högre markfrigång.
Slutligen kan man också lägga till statuseffekten som definitivt ger fördel Mercedes,
inte minst med tanke på att den som köper
en XC90 löper större ”risk” för att grannen
har en likadan bil.
För att återknyta till testkörningen i Texas
kan man säga att duellen mellan Mercedes
GLE och Volvo XC90 slutar med att Mercedes i sin nya skepnad är den som drar
snabbast och kan rida vidare på suv-prärien
som vinnare. 
WILLY PRISKE

km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Interiördesign

6,0 l/100 km.
CO2-utsläpp: 158 g/

Namnlöst-4 1

km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Pris

Filhållningssystem
korrigerar
onödigt hårt

Snart dags
för facelift

2014-03-25 13.30

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.

Senaste modellen av Volvo XC90.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B,
507 62 Borås. info@palmenco.se
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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 30/4. Märk kuvertet ”Krysset 3/19”.

c Namn........................................................................................................................................................
c Adress.......................................................................................................................................................
c Postadress................................................................................................................................................
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Rätt svar bil& trafikfrågor

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Kundnr 120 171 200, 120 11 Stockholm

Skriv helnykter eller trafiknykter samt personnr och
mailadress i meddelandet.

om den gula vägmarkeringen på bilden:
”Förbud mot att stanna och parkera. Markeringen upplyser om förbud mot att stanna
och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.”

Adress:

2A. Så här står det i vägmärkesförordningen

Swisha 195 kronor till 123 222 32 87

om linjerna på bilden:
”Varningslinje används för att informera
om att linjen är olämplig att överskrida på
grund av trafikförhållandena. Markeringen
anger gränsen mellan körfält avsedda för
färd i motsatta färdriktningar. Markeringen
kan även användas för att upplysa om en
kommande heldragen linje. Markeringen har
längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.”

Namn:

1A. Så här står det i vägmärkesförordningen

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

ÄNNU INTE
MEDLEM?

3C. Så här står det i vägmärkesförordningen

Österbybruk
Maggie Thuresson,

Kumla
Leif Johansson,

Hölö
Anders Ahlström,

Eskilstuna
Margareta Andersson,

Karlskrona

Under januari och februari miste 45 personer
livet i den svenska vägtrafiken. Det är 16 personer fler jämfört med samma period 2018. Det
visar Transportstyrelsens preliminära statistik.
– Hittills i år har 45 personer omkommit i
vägtrafiken. Jämfört med motsvarande period
tidigare år är det en ökning med 55 procent. De
flesta (34 av 45) omkom på statliga vägar med
hastighetsbegränsning 70–90 km/timmen. Trafikanter i personbil och lastbil står för 30 av de 34
omkomna, vilket är en ökning med 50 procent
jämfört med 2018, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

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.

Ulf Hellgren,

45 döda i vägtrafiken
på två månader

Trafiknykter*

c Grattis säger vi
till fem nya kryssetvinnare! Två bingolotter vardera är
vinsten. Lycka till!

Helnykter*

VINNARE
KRYSSET
NR 2

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

gor. Var lyser det rött? Var gick det fel? Vad ska
vi göra för att hitta tillbaka till den rätta linjen?
Tylösandsseminariet 2019 hoppas kunna besvara några av de frågorna. Anmälan öppnar
den 8 april.

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

Tylösandsseminariet hålls den 3–4 september.
Årets tema är ”Resultat – tack! Från ord till
handling”. Vi har sett dystra preliminära siffror
för antalet dödade och skadade i den svenska
trafiken 2018. Rapporterna väcker många frå-

Postnr & ort:

Tylösandsseminariet
öppnar för anmälan 8 april

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

om den gula vägmarkeringen på bilden:
”Förbud mot att parkera. Markeringen
upplyser om förbud mot att parkera fordon
och är placerad i körbanans kant. Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållplats. Markeringen har längdförhållandet
1:1 mellan dellinje och mellanrum. Avvikelse
från färg får inte ske.”
Observera att markeringarna gäller alla
fordon, det vill säga även cyklar, mopeder
och motorcyklar.
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Motorföraren i backspegeln
I november 1986 blev åtminstone en V65spelare lycklig. Personen kunde plocka ut
den dittills största spelvinsten i Sveriges historia. Hur mycket? Jo, åtta miljoner kronor.
Motsatsen till lycka drabbade samma
månad tätorten Järna utanför Södertälje.
Det handlade förstås om den stora vapenkuppen mot ett av militärens förråd den
12 november. Det var Järnaligan som låg
bakom stölden, som inbringade automatvapen, pansarpjäser och handgranater. För att
dölja spåren, sprängdes förrådet och flera
ton sprängmedel detonerade – en explosion
som spräckte skyltfönster ända ner till Södertälje.
Att detta skedde för över 30 år sedan
vittnar idag omslaget till Motorföraren. Där
syns nämligen en fabriksny snöskoter som
är med i ett test. Just den snöskotern räknas
idag sedan flera år som en veteran. Ja, och
tidningen Motorföraren har nu funnits i 59
år.

Omslag
Ingen blev nog gladare än undertecknad när plötsligt en snöskoter dyker
upp på omslaget till Motorföraren. Då, 1986, var det en splitter ny Ockelbo
5000 som var en av fem testade skotrar i tidningen. Idag hade just den
maskinen räknats som en veteranskoter, om inte registreringsnumret istället
pekade på en Renault.
På omslaget flaggas för Sveriges första bilriksdag, ett forum för att föra
fram åsikter till beslutande organ och myndigheter. Själva arrangemanget
var satt till Stockholms bilsalong två år senare och nog skulle det bli en röst
att räkna med. Tillsammans med MHF, M, KAK, OK och FMK, representerade man tillsammans 1,5 miljoner organiserade bilister. Spindeln i nätet
för bilriksstaden organisation var MHF med Charlie Magnusson i spetsen.

60-årsfest
Det här året fyllde MHF 60 år som organisation, något som firades samtidigt på åtta
platser över hela landet. Det blev ordentligt
uppmärksammat i media, särskilt som förbundet någon dag innan hade presenterat
sin dittills största kampanj mot rattfylleriet:
Krig mot rattfylleriet. Bland bilderna på deltagarna syns exempelvis Erling Thelander,
Krister Haglund och ordföranden i damklubbens råd, Svea Norman.

Veteranbilsträff i Åmål

En Dodge Victory six från 1928 pryder uppslaget om Åmåls
veteranbilsrally, ett event som då funnits i 16 år och där
MHF:s Folke Göthe hade en huvudroll. Rallyt gick alltid
den andra söndagen i juli månad och var välbesökt. Dodgen
ifråga har idag bytt ägare, men finns fortfarande kvar, även
om den är avställd. Den fina, röda Adler Sport från 1938,
finns också den kvar idag med vad vi kan se, samma ägare:
Kjell Jansson.

Snöskotertest
Fem maskiner radades upp för ett snöskotertest.
Platsen var straxt norr om Kvikkjokk och vädret
hade inte kunnat vara bättre – minus tre grader
och full snöstorm. Urvalet är närmast perfekt, en
blandning av arbets- och fritidsmaskiner med en
prislapp runt 40 000 kronor. Förutom slalombana
på tid, bränsleförbrukning och framkomlighet, testas även buller och körintryck.
Mellan raderna verkar Lynx GLX 5900 (eller
Lyn-x som man säger i norr) bli något av favoriten
i gänget.
Idag räknas de här snömaskinerna som fullgoda
veteranskotrar som renoveras och brukas av entusiaster både till vardags och vid skoterträffar. När
man slår deras registreringsnummer, verkar alla
maskiner utom Ockelbon finnas kvar idag, vilket
säger en hel del om deras bruksvärde.

RM i Trial
Jodå, 1986 fanns fortfarande
MC-sporten Tr ial på MHF:s
agenda. I Partille var det dags att
kora RM-mästaren och det skulle bli en kamp mellan bröderna
Martin och Lars Karlsson om
silvret i A-klassen. Finalen vanns
slutligen av Lars, vilket därmed
innebar att han gick om sin bror
i serien och fick silvermedaljen.
Guldet togs av boråsaren Ulf-Peter Lundqvist, som bara behövde
ta sig i mål för att vinna hela serien det här året.
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Mullrande motorer, blank
lack, kromade fälgar, och
lukten av bränt gummi!
Den 11 maj 2019 är dagen
då allt händer!!!
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KOSTA - En plats att uppleva
www.destinationkosta.se

POSTTIDNING B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

D E T Ä R E N VAC K E R R E S A

N YA N O K I A N H A K K A® S O M M A R DÄC K
Vägar och körförhållanden förändras.
Naturen bjuder på överraskningar.
Med Nokian Hakka-sommardäck, som
är framtagna för de krävande nordiska
somrarna, kan du känna dig säker i alla
körförhållanden.
Besök nokiantyres.se för att se sortiment
och läsa mer.

