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Svenskt batteri
ska ladda 150 000
2021 inviger Northvolt sin batterifabrik i Skellefteå – en jätteanläggning
som beräknas förse 150 000 elbilar
med energi. Bland investerarna finns
både VW och BMW.
Sidan 12

Ta Paus på nytt
sätt i sommar
Gunnar Flink från MHF Sunne
delade ut årets Ta Paus-material i
brevlådor istället för på en rastplats.
Precis som många andra MHF-avdelningar på grund av den rådande situationen.
Sidan 22

Bland boulespelare
och naturnjutare

Österlen är som gjort för en bilsemester. Det vidsträckta landskapet är
en fröjd för ögat och en lisa för själen
– och i idyllen Brantevi finns Sveriges
finaste boulebanor.
Sidan 24

Integrerad
campingdröm

VW Grand California är en påkostad och mångsidig kamrat
för två på campingäventyr.
Vintertid har den dock sina
begränsningar.

FOTO: STEFAN NILSSON

I NÄSTA NUMMER: Vi provkör Volkswagens elbil ID.3

Full gas eller hur
laddad som helst?
För att konstatera vad som är mest
lönsamt har vi jämfört två likvärdiga
fordon ur Audis flotta – en med gasdrift
och en elhybrid.
Sidan 38
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Det behövs
säkrare metoder
JAG BRUKAR FÖRSÖKA FÖLJA vad som händer i både

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

traditionella och sociala medier när det gäller trafik och
trafiksäkerhet.
Polisen och Tullverket är bra exempel på myndigheter som börjar synas alltmer i sociala medier. Man
berättar om vad man gjort och gör och vilken brottslighet man arbetar/arbetat med.
Att många privatpersoner engagerar sig stort i kommentarsfälten har nog inte undgått någon, och ibland
används alldeles för stora ord då man ska ”tycka till”.
Detta kan få allvarliga följder för enskilda människor
men också för diskussionen om trafiksäkerheten i stort.
MÅNGA SPALTMETER HAR SKRIVITS om den tragiska
olyckan på Öland då en hel familj blev påkörd, varav
mor och son tragiskt omkom.
I ett första skede framkom att polisen misstänkte
drograttfylleri, vilket senare visade sig inte vara fallet.
Det vanliga tillvägagångssättet vid misstänkt drograttfylla är en ögonundersökning, något som polisen
gör på plats. Rutinerade poliser är duktiga på sådant,
men ändå visar det sig att i 20–25 procent av fallen
blir det inte rätt. Människor blir därmed misstänkta för
drograttfylleri utan att så är fallet.
HÄR BEHÖVS MYCKET MER tillförlitliga mätmetoder. Vi

som brukar titta på tv-serier om hur polisen arbetar
i andra länder, ser att runt om i världen används helt
andra metoder än ögonundersökningar.
Där får trafikanterna istället skrapa sin tunga eller
topsas i munnen. Därefter används olika typer av ma-

skiner som snabbt ger utslag om det förekommer någon form av narkotika hos föraren.
Vilken sållningsmetod som är den mest tillförlitlig, vet
vi inte riktigt än.Vi vet inte heller vad som skulle fungera bäst i vårt land. Därför går MHF återigen i spetsen
för en viktigt trafiksäkerhetshöjande åtgärd genom att
arbeta för en standardisering av drogtestinstrument.
Det gör vi genom vår trafiksäkerhetschef Lars Olov
Sjöström som är ordförande i en kommitté via SIS
(Svenska institutet för standarder). De arbetar nu med
att ta fram en standard för drogtestinstrument.
Inte minst den tragiska olyckan på Öland visar på
vikten av snabba, tillförlitliga metoder då det gäller att
konstatera förekomsten av droger hos förare.
När vi får en sådan standard i Sverige blir det samtidigt mer rättssäkert, förhoppningsvis i samma nivå som
dagens alkoholtester i trafiken.
RÄTTSSÄKERHETEN HAR TVÅ SYFTEN, dels handlar det

om att snabbt kunna konstatera om personer har droger i kroppen och dels kunna avfärda misstankar om
drograttfylleri – som i fallet med den tragiska ”Ölandsolyckan”. Det senare gör också att spekulationer och
fördömanden på sociala medier kan minskas.
Det är förödande om drogpåverkade förare ”slinker igenom nätet” men också förödande om oskyldiga
stämplas som drogpåverkade fast de inte är det.
Tack vare MHF:s arbete kommer det här nu att
säkras upp genom vår stora insats med standardisering.
Medlemmar, genom ert medlemskap och stöd blir
detta möjligt.

MOTORFÖRAREN
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”Det är förödande om
drogpåverkade förare
’slinker igenom nätet’
men också
förödande
om oskyldiga
människor
stämplas
som drogpåverkade fast
de inte är
det.”

Hela tidningen finns tillgänglig
på www.motorforaren.se – även
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Grand California
”Hem”, ljuva hem
Volkswagens campingbilar har sedan 70-talet bjudit
på den ultimata frihetskänslan. Nu har vi skapat ännu
mer hemtrevlighet i vår nya Grand California genom att
addera en riktig toalett, dusch och större utrymmen.
Friheten att vakna upp vid en ny sjö varje morgon finns
förstås kvar. Kanske prövar du fiskelyckan och lagar till
fångsten i det yteffektiva köket. Välkommen in för en
provkörning i ditt framtida semesterhus.
Grand California. Från 3 850 kr/mån*.

Grand California blandad körning 11,4–12,5 l/100 km, CO2-utsläpp 299–326 g/km. Grand
California pris från 759.900 kr. *Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,83–3,85% maj 2020). Uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen
på bilden är extrautrustad.

volkswagen-transportbilar.se
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KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Svar till
Magnus
Abrahamsson

Smak av sommarkänsla

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

FÖRDELEN MED

Fundersamma grannar
SOM TÄMLIGEN NYINFLYTTADE i hus, har vi
fått helt nya grannar. Trevliga är de också,
och vi bor utmed en liten grusad väg med
en vändplan lite längre ner.
Det här innebär förstås att vi, och särskilt
grannarna, har full koll på vilka fordon som
rör sig här. Det har man ute på landet.
Som ni läsare säkert känner till, är min
bruksbil orange. Ja, orange närmast som en
apelsin. Det tog alltså inte lång tid innan
den blev ”en i gänget” av de bilar där förarna hälsar på sina grannar, och får en glad,
igenkännande vinkning tillbaka.
GRANNARNA HÄR PRATAR också med var-

andra, och det är inte ovanligt med små
gruppsamtal vid raden postlådor när lantbrevbäraren har lämnat posten. Där avhandlas allt från vildsvin i trädgårdarna till
corona och vädret, liksom vilka bilar som
inte känts igen i området. Eftersom jag och
min bättre hälft är nyinflyttade, är de förstås
också nyfikna på vilka vi är.
Det är fullt möjligt att vad som sedan
skedde, helt och hållet är lite av mitt eget
fel. Jag talar nämligen sällan om mitt arbete,
och än mer sällan om vad det innehåller.
FÖR NÅGON MÅNAD SEDAN såg några av mina grannar lite fundersamma ut när jag och
min bättre hälft kom promenerade hand i
hand. De såg närmast lite bekymrade ut.
Det var helt klart något som tryckte dem.
Så här efteråt, blir det hela närmast lite
komiskt. Särskilt som min bättre hälft nyligen berättade vad jag arbetar med, och att
det innebär att jag provkör olika bilar. Plötsligt ser de nämligen mycket lugnare ut.
Jag har nu räknat ut att grannarnas oro
måste gällt de olika bilar som stått på vår
parkering, särskilt över nätterna. Samtidigt
har den orangea bilen inte synts till.
Måhända har de haft sina misstankar om
vad som försiggått, men nu är det inga som
helst funderingar längre. I vilket fall fick jag
och min fästmö ett riktigt gott skratt för oss
själva.

ETT veteranfordon är att
den
bara behöver besiktigas vartan
nat år. 2020 är
alltså ett friår för min Jeep.
När det äntlig en kom
en försm ak av
somm arvärm en, behöv
de jag bara lyfta
av batter iladdaren, stoppa
nyckeln i tändningslåset och starta V8-mo
torn som slumrat sedan i höstas. En tvätt
senare och årets
premiärtur tillsammans med
min bättre hälft
var på gång.
En annan fördel, tyvärr, är
att en drygt två
meter hög Jeep med stora
däck inger ett visst
MIKAEL LINDBERG
mått av respekt i trafiken.
Ingen tränger sig
CHEFREDAKTÖR
före, ingen ligger för nära
bakom, eller sned- mikael
.lindberg@
dar in framför fronten efter
en omkör ning.
mhf.se

PLÖTS LIGT VAR

MIKAEL LINDBERG
CHEFREDAKTÖR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

DET SOM när jag en
gång
tog körkort på 1980-talet,
då trafiken flöt
mycket bättre. Jag saknar
den tiden, särskilt
när jag sitter i min vardag
sbil. Det är visserligen en fyrhjulsdrive
n suv, men inte på
något vis storvuxen.
Efter någon timme försva
nn en del av
sommarkänslan. Det här
var sista fredagen i
maj. Kylan gjorde sig påmin
d och suffletten
åkte upp. Eftersom dörrar
na låg kvar i garaget, blev det inte mycke
t bättre, men första
turen, är ju första turen.
Samma helg blev det ännu
en premiär.
Knappast vis av föregående
dag, slogs tältet
upp på landet. Vi skulle
”bara” köra lite i
skogen, grilla och därefte
r övernatta. Bästa
vännen var naturligtvis
förutseende med
husvagn på plats.
Den lilla skogsturen, ganska
precis 350
meter, tog runt fem timma
r. Efter att förgäves försökt reparera en trilskan
des startmotor, fick vännens bil bogser
as ut baklänges.
Det var ett äventyr i sig,
och märkligt nog
är det precis sådant som
roar oss. Kanske
inte just då, men väl vid
lägerelden när värmen sakta kom tillbaka i
kroppen.

0765–48 97 16

Hej Magnus,
läste din insändare i Motorföraren nr.
5/2020 om Snabba lastbilar, dåliga beslut.
Jo, alla svenskregistrerade lastbilar är
spärrade på 90km/h eller mindre.
Jag kör själv lastbil och blir konstant
omkörd av dessa utländska ekipage som
har ”ryckt” (manipulerat) spärren. De kan
också ha flera färdskrivare, chaufförer utan
giltiga körkortsbehörigheter, chaufförer
som inte ens få jobba inom EU, kroniskt
bryter mot Det
kör & vilotiderna
m.m.
lite för sällan.
är ett sätt att umgås, även
i tider som de
vi har nu. Kära vänner,
bilar,
Det är resultatet
av
EU:s
angåmotorer politik
och
proble m att lösa. Och
någon stans härdas
”Den lilla
fingrar na som till vardags
knacka
r tangen
ter
ende fri rörlighet
och
fri
arbetsmarknad.
skogsturen,
på en dator.
Möjligen väljer jag bort
den kalla natten ganska 350
En total katastrof
förhälftmånga
branscher.
i tältet. Min bättre
var förutseende nog meter, tog
och sa hej då på kvällen
och tog bilen hem runt fem timtill vårt hus.
Svensk åkerinäringen
har nästan
gått
mar.”
förlorad medan regeringen inte gjort ett
ÄVENT YR SOM DESSA
SKER

Snabba
lastbilar,
dåliga
beslut
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FOTO: MAGNUS ABRAHA
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När blev det blivit tillåtet
för lastbilar att
köra i 120 km/h ? Jag
körde en dag på
motorvägen utanför Åstorp
och höll mina
100 km/h när en lastbil
med trailer kom
ikapp mig och chauffören
tyckte han skulle köra om. Jag ökade min
hastighet till
110 och då tog det stopp
för honom.
Men efter en stund bröt
han hastighetsspärren och jag såg bara ett
rött streck som
försvann på sidan om mig,
så då höll han
minst 120 km/h.
Jag har för mig att lastbila
rna skall vara
spärrade vid max 90 km/h
och lastbil med
släp eller trailer får köra
i maxim alt 80

km/h. Har jag rätt eller fel?
Plus att det var
en sådan bil som på bilden
.
Om det nu hade varit så
att han hade
behövt tvärbromsa och det
varit halt, hade
släpet kommit som ett brev
på posten och
skickat honom av vägen.
Undrar om han hade varit
så populär
som chaufför efter det.
MAGNUS ABRAHAMSSO

N,
MHF Region Skåne

Dags för

N
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endaste dugg åt saken.
sy
nkade
Inför obligatoriska gps på utländska lastfa
rtkgeam
eror
bilar,
Tullen
utökade befogenheter, inför
Jag har haft en liten debatt
med Trafikverket
om säkerheten
riktiga
gränspoliser
på våra vägar.Vi vet väl samt inför hårdare krav.
alla att det går lite fort
ibland och dessemellanSom
mycket fören
fort. sista åtgärd, kan vi bygga omJag föreslog att man skulle
montera upp
hastighetskameror, och synkro
nisera dem. för godstrafik vid alla
lastningsstationer
Man skulle då slippa den
så kallade dragspelseffekten, samtidigt som
kamerorna har
gränspunkter.
en lugnande effekt.
Jag bor vid väg 153 cirka
nio kilomeDessutom
kränktes den person
ter från Men
som
sagt,
99,99
procent
av alla
det gula varuhu
liga in- gasset. Vägstr
äckan är tegriteten om
man blev fotad mer än
väldigt smal och dessutom
en
krokig och has- gång.
tighete
n är begrän
sad till 70 km/h, vilket
glada
lastbilschaufförer
kör
inte
svenskreNaturligtvis är detta bara
gör att det uppstår väldig
trams och ett
t många farliga beslut
för
att slippa sätta upp kamer
situationer vid omkör ningar
or. Att
. Flertalet for- man blir
gistreradenalastbilar.
fotad mer än en gång, är
donsförare tolkar skyltar
ju upp
som lägsta till- till fordon
sföraren själv. Jag fick också
låtna hastighet.
veta
att
Norge
			
Mvh
, som har systemet, har
Jag fick till svar ett antal
ägaranskäl till att inte

sätta upp kameror. Det var
inte ändamålsenligt, det var dyrt och skulle
inte påverka
trafiken nämnvärt.



svar och därför fungerar
det i Norge men
inte här.

ANDERS ÖHLUND,
LARS-ÅKE ÅKESSON,

MHF-medlem
Örnsköldsvik

Hjälp A-traktorungdomarna att
komma på rätta vägar, MHF!

”Det är fullt
möjligt att
vad som sedan skedde,
helt och hållet är lite av
mitt eget fel.”

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

ritera. Alternativet för
Nedanstående text sände
polisen blir annars att de
jag till P4 Västmanland,
får ta hand om de här
vilket de läste upp i ragrabbarna senare i livet,
dion. Anledningen är att
när de hamnat i annat,
det har varit många klasämre sällskap. Polisen
gomål beträffande ungmåste alltså ta tag i de
domar med A-traktorer
som inte respekterar lasom trimmats.
garna i tid, så ungdomarFör 32 år sedan höll
na förstår att lagar måste
vår son Göran och hans
följas.
fyra kompisar till i vår
FOTO: MIKAEL LINDBERG
Då, för 32 år sedan,
verkstad och skruvade
med sina A-traktorer. Det gjorde att de ordnade jag så att MHF:s lokalavdelning
här grabbarna inte hamnade i något då- i Kolsva bildade en A-traktorklubb som
ligt sällskap. Istället mekade, skruvade och grabbarna var med i och hade möten,
lackerade de med mera på sina A-traktorer. bland annat med just polisen.
Tanken slog mig nu att varför kan inte
Det här gjorde att de fick en oerhörd
rutin på att skruva och reparera. Alla de MHF på riksplanet få igång ungdomarna
här grabbarna är nu goda samhällsmedbor- genom att anordna A-traktorklubbar, och
gare och familjefäder samt att det har gått på så sätt hjälpa ungdomarna komma rätt
här i livet? Samtidigt skulle medelåldern i
bra för dem här i livet.
Det är synd att en del som idag har A- MHF sänkas betydligt. Nu börjar det bli
traktorer inte respekterar lagar, utan trim- så illa så det är dags att samordna MHF
mar fordonen så att de går fortare än 30 och PRO.

km/h.
BENGT SÖDERSTEN,
Det här är en sak som polisen bör prio
83+, Kolsva

Elfarenhet

*

som tar dig längre
*Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknads
ledare på laddbara bilar. Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu
samlad i laddhybriderna Kia Niro, Ceed Sportswagon och XCeed. Populära
laddhybrider som tar dig långt på el. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Generös familjekombi

Sportig crossover

Rymlig crossover

PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 3 995 kr/mån

PRIVATLEASING FR. 3 795 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 4 395 kr/mån

PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 4 095 kr/mån

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP.
Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 - maj 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar,
övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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NYHETER

Bil- och trafikfrågor

1. Vilka fordon får köras om där den här skylten
finns?
A. Traktorer och andra långsamgående fordon.
B. Alla tvåhjuliga fordon, utom motorcyklar.
C. Cyklar och alla tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidovagn.

2. Ibland finns den här tilläggsskylten vid omkörningsförbud, men vad är ett motorredskap?
A. Ett arbetsfordon som får köra max 50 km/h
eller max 30 km/h, beroende vilken maxhastighet fordonet är konstruerat för.
B. Ett arbetsfordon som får köra max 40 km/h.
C. Alla fordon som baktill har en LGF-skylt,
som visar att det är ett långsamgående fordon.

NUMMER 6 2020

STOR ÖKNING AV
KÖRKORTSÅTERKALLELSER

Transportstyrelsen återkallade 20 303 körkort under det
första halvåret. Det är en ökning med 10 procent jämfört
med 2019. Ökningen beror på
att polisen omhändertar fler
körkort, uppger Transportstyrelsen.
Den största ökningen av
antalet återkallade körkort har
skett i kategorin ”en väsentlig
överträdelse”. I de flesta fall
handlar det om fortkörning,
det kan också handla om att
man inte stannat vid rödljus
eller att man använt mobilen
vid körning. 11 608 körkort
återkallades i kategorin och
är en ökning med nästan 18
procent, jämfört med samma
period 2019.
Mellan januari och juni återkallades 3 505 körkort till följd
av rattfylleri eller drograttfylleri. Det är en ökning från motsvarande period förra året, då
antalet var 3 358 stycken.
VERKSAMHETSKONFERENSEN
FRAMFLYTTAD TILL 2021

3. Vad betyder den här skylten?
A. Förbjuden omkörning för tunga lastbilar.
B. Förbjuden omkörning för lätta och tunga
lastbilar.
C. Förbjuden omkörning för alla typer av bussar och lastbilar.

MHF:s verksamhetskonferens skulle ha ägt rum den
11–13 september i Uppsala.
Verksamhetskonferensen
flyttas till 2021 på grund av
pågående pandemi.
MINDRE TRAFIK
ÄN VANLIGT I SVERIGE

4. Vad betyder den här skylten?
A. Förbjuden väg för fordon med en totalvikt
på över 3,5 ton.
B. Förbjuden väg för tunga fordon med farligt
gods.
C. Förbjuden väg för fordon med farligt gods.

5. Vilken maxvikt anger den här skylten?
A. Tjänstevikt.
B. Totalvikt.
C. Bruttovikt.

Trafiken på de statliga vägarna har minskat med tio
procent jämfört med ifjol, enligt Trafikanalys. Trots att fler
svenskar semestrat hemma
och upphävda reserekommendationer.
– Den här märkliga tiden
har gett oss andra vanor och
man kanske reser kortare
än man brukar göra. Trafiken
på de statliga vägarna ligger
alltså ungefär tio procent
lägre än normalt. Men jag
vet inte om det är mycket eller lite. Det är ju trots allt ett
väldigt extremt läge, säger
Maria Melkersson, statistiker
på myndigheten Trafikanalys,
till Sveriges Radio Ekot.
I stort sett alla trafikslag
som kör persontrafik har
minskat under pandemin enligt Trafikanalys.

NTF startar kampanj för att få
fler att använda cykelhjälm
Cyklister står för hälften av alla allvarliga
trafikskador. 80 procent av de allvarliga
skadorna har uppstått i en singelolycka.
En cykelhjälm halverar risken för huvudskador i trafiken.
Idag är det obligatoriskt för barn upp
till 15 år att använda cykelhjälm. 40 procent av de svenska cyklisterna använder
hjälm. För att få fler cyklister att använda
hjälm lanserar nu trafiksäkerhetsorganisationen NTF kampanjen ”Var rädd
om det som är du”, tillsammans med
komikern Marika Carlsson och musikern
Daniel Adams-Ray. Budskapet är att en
cykelhjälm skyddar det viktigaste man

FOTO: NTF

har; känslor, tankar och minnen.
Kampanjen går lokalt i 10–12 kommuner där NTF finns på plats och där
kommunen aktivt arbetar för att förbättra
förutsättningarna för cykling genom att till
exempel bygga ut cykelbanor och bygga
cykelgarage. Vid olika event erbjuder NTF
möjligheten att prova en hjälm.
Huvudskador är den vanligaste dödsorsaken bland cyklister. Försäkringsbolaget Folksam har gjort en studie på
alla dödsolyckor med cyklister mellan
2006–2017. Studien visar att fem till tio
förolyckade cyklister per år skulle kunna
räddas om de använt cykelhjälm.

Många fortkörningar bland yrkesförare
Folksam har för tredje året i rad mätt
hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Resultatet är nedslående. Andelen
hastighetsöverträdelser ökar kraftigt
jämfört med föregående år – en av fyra
kör mer än över tio km/h för fort.
– Det är en sorglig utveckling som vi
ser. Istället för att yrkeschaufförer i högre grad följer hastighetsföreskrifterna,
går trenden åt motsatt håll, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.
Folksam har mätt hastigheter bland
yrkesförare, och den visar på att i 71
procent av alla mätningar har föraren
kört för fort, vilket är en ökning med tio

Namnlöst-4 1

procentenheter sedan 2019. Mätningarna visar att i snitt kör yrkestrafiken 8,6
km/h för fort, vilket är en liten ökning
från 2019.
Taxi är fortfarande den bransch som
har flest fortkörningar. De kör för fort
i åtta fall av tio. Även färdtjänst och
bud-, transport-, och logistikfordon bryter hastighetsgränserna i mycket hög
utsträckning, det sker i 78 procent av
mätningarna.
– Vi vet att risken att dö ökar både för
den som kör bilen, och för oskyddade
trafikanter med varje km/h man kör för
fort, konstaterar Anders Kullgren.

2012-09-20 14.13
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Regeringen vill se förarbevis för vattenskoter

FOTO: KUSTBEVAKNINGEN

Vattenskotrarna har varit sommarens
heta samtalsämne. De har vållat olyckor, i vissa fall har förare av fordonet
omkommit. Vattenskotrarna har också
skapat oro, bland andra som uppehåller sig kring sjöar och på badplatser
längs kusten.
Regeringen vill därför ta krafttag
mot vattenskoteråkare. Transportstyrelsen får uppdraget att ta fram ett
förslag till förarbevis och obligatorisk

Namnlöst-1 1

utbildning för att få köra vattenskoter.
Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.
– Nu är det slutlekt. Nu ska Transportstyrelsen ta fram en obligatorisk
utbildning och ett förarbevis för framförande av vattenskotrar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Användningen av vattenskotrar har
ökat stadigt och nu vill regeringen att
Transportstyrelsen även granskar den
åldersgräns som infördes förra året,

2018-02-13
13.49 1
Namnlöst-6

om att bara den som fyllt 15 år får
framföra vattenskoter, skriver Ekot.
Senast den 1 oktober ska Transportstyrelsen redovisa uppdraget.
Vattenskotrar jämställs sjörättsligt
med andra typer av fritidsbåtar, enligt
Kustbevakningen. Alla bestämmelser
kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss, gäller
för såväl förare av vattenskoter som
för förare av övriga båtar och fartyg.

2017-02-06 13.47

Rätt monterade vägräcken skyddar liv varje dag!
Vi vill att du ska komma fram säkert,
oavsett om du kör bil, cyklar eller går
och strävar därför efter att göra livet
på vägen säkrare.
I vårt sortiment finns bland annat
mitträcket SafeLine M, rörräcket

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

saferoad.se

10

MOTORFÖRAREN

NYHETER

NUMMER 6 2020

MHF vill se körkortsprogram för
Tänk om den som tas för fortkörning
kunde få behålla sitt körkort genom
att delta i ett villkorat körkortsprogram med ISA-teknik. MHF undersöker möjligheterna att genomföra ett
svenskt försöksprogram.
UNDER 2019 ÅTERKALLADE Transportstyrelsen 19 903 körkort på grund av en väsentlig överträdelse, det vill säga i de flesta fall,
fortkörning. Det betyder att hastighetsöverträdelse är orsaken till drygt hälften av alla
körkortsåterkallelser.
MHF gjorde 2019 en förstudie som undersökte möjligheten och förutsättningarna för
att införa ett villkorat körkortsprogram med
ISA-teknik, för personer som fått sitt körkort
indraget till följd av hastighetsöverträdelse.
MHF har fått bidrag genom Trafikverkets
skyltfond för att göra en fortsättning på förstudien.
– Vi kommer att fortsätta undersöka
förutsättningarna för att införa ett villkorat
körkortsprogram för fortkörare, berättar Lars
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
INTELLIGENT SPEED ADAPTION (ISA) är en

term för en rad tekniska system som hjälper förare att välja hastighet som överensstämmer med aktuell hastighetsbegränsning. Med hjälp av gps-teknik registrerar
ISA-systemet fordonets hastighet och jämför den med gällande hastighetsbegränsning
just där fordonet befinner sig. På displayen i
realtid visas gällande hastighetsbegränsning
på vägen. Om hastighetsgränsen överskrids
avges en ljud- eller ljussignal. Med hjälp av
systemets loggfunktion kan en förares kör-

Vi räddar 30.000
människoliv i trafiken.
Varje år.

autoliv.com

beteende följas av en arbetsgivare eller som i
MHF:s förslag, av Transportstyrelsen.
I del ett av förstudien undersökte MHF
vad det finns för erfarenheter av att använda
ISA-teknik för att påverka körbeteende för
hastighet. De försöksprojekt som har gjorts
visar på positiva resultat.
Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

MHF GJORDE OCKSÅ två olika enkätunder-

sökningar. Den ena enkäten gjordes med
förare som har fått sitt körkort återkallat på
grund av hastighetsöverträdelse under 2018.
Alla som hade fått körkortet återkallat, svarade att de skulle ha uppskattat om möjligheten med villkorat körkort med ISA funnits.
Den andra enkäten skickades till riksdagsledamöter i trafikutskottet. De ledamöter i trafikutskottet som svarat var försiktigt
positiva till förslaget.
Vad är syftet med del två i förstudien?

”Ett exempel
på samhällsbesparing
är om människor kan
fortsätta
jobba under
villkorstiden,
genom att
de deltar i
ett körkortsprogram och
kan fortsätta
köra bil.”

– Nu går vi vidare och försöker räkna på
samhällsnyttan med ett körkortsprogram för
fortkörare, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Ett exempel på samhällsbesparing är
om människor kan fortsätta jobba under
villkorstiden, genom att de deltar i ett körkortsprogram och kan fortsätta köra bil.
Vad betyder det om en person kan få
behålla sitt körkort under återkallelsetiden genom att delta i ett ISA-program?

– Ofta behöver man körkortet för att få
vardagen att fungera, för att kunna åka till
jobbet och för att skjutsa barnen till förskolan, säger Lars Olov Sjöström.
– Om man arbetar som chaufför exempelvis, då är man beroende av sitt körkort
för att kunna jobba.
Av de förare som fått körkortet indraget

FARTDÅRE. Hastighetsefterlevnaden är en av de stora
skulle kunna sparas om alla höll hastighetsgränsern

för fortkörning och deltagit i enkäten, uppger 94 procent att det har påverkat deras
vardag negativt att bli av med körkortet.
SYFTET MED FÖRSTUDIEN handlar också om att

ta fram ett underlag för att kunna genomföra
en försöksverksamhet för körkort med villkor
om ISA, för personer som har fått körkortet
återkallat på grund av hastighetsöverträdelse.
– Vi tänker oss att man skulle kunna använda erfarenheter från när körkort med
villkor om alkolås infördes, ett program för
personer som dömts för rattfylleri, säger
Lars Olov Sjöström.
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SÄKER KÖRSTIL. Här
är ett exempel på
ISA-teknik. Om
föraren håller en
säker körstil lyser
lampan grönt. Det
är försäkringsbolaget Folksams projekt Köra Säkert.
FOTO: FOLKSAM

a utmaningarna för trafiksäkerheten. Cirka 80 svenska liv per år
FOTO: SAMUELE ERRICO PICCARINI
na.

Sedan 2012 finns det permanent ett
villkorat körkortsprogram med alkolås för
personer som har dömts för rattfylleri. Programmet inleddes med en försöksperiod
1999. Sedan starten har Transportstyrelsen
beviljat över 12 000 körkort med villkor
alkolås.
– I FÖRSTUDIEN KOMMER VI också att göra
någon form av förberedande arbete för hur
lagstiftning och föreskrifter skulle behöva se
ut för ett försökprogram, förklarar han.
– Även där tror jag att man jämföra
mycket med alkolåsprogrammet.

Namnlöst-3 1

KÖRKORT MED ISA. MHF följer upp sin förstudie och ska undersöka förutsättningarna för ett försök med ett
villkorat körkortsprogram för fortkörare. Här demonstreras hur ISA-teknik fungerar.

MHF:s förstudie ska undersöka hur tillförlitlig Nationella vägdatabasen (NVDB)
är. För ett ISA-system är beroende av att ha
aktuell information när det gäller hastighetsbegränsningar. Förstudien ska också titta
på de ISA-system som finns på marknaden
och vilka krav som skulle behöva ingå i en
standard.
MHF TÄNKER SIG att nästa steg efter förstudi-

en är ett försöksprojekt i några län under en
begränsad tidsperiod. Under försöket skulle
förare som riskerar att få sitt körkort återkallat efter en hastighetsöverträdelse, kunna

ansöka om att delta i försöket och få köra
med ett villkorat körkort.
– VI VET FRÅN DE FÖRSÖK som tidigare har
gjorts, att ISA ger ett förändrat körsätt. Det
är ju den stora vinsten det ger, att man blir
en omskolad förare, säger Lars Olov Sjöström.
– Därför hoppas vi att vår förstudie ska
underlätta för myndigheterna, om det finns
ett intresse för att starta någon form av försöksprogram.
Del två av förstudien ska vara klar till
hösten 2021.
MARI HAGLUND

2020-01-13 14.55
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Svenskt företag utmanar Tesla
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Så här är det tänkt att Northvolts batterifabrik utanför Skellefteå ska se ut när den står klar. Första etappen ska stå klar 2021 då också tillverkningen drar igång.

Sverige kan bli en storspelare i den
internationella elbilsmatchen. Men
det förutsätter att uppstickarföretaget
Northvolt lyckas med den jättelika
batterifabrik som sedan hösten 2019
är under uppförande i skogarna kring
Skellefteå.
MATEMATIKEN ÄR ENKEL. Försäljningen av

laddhybrider och renodlade elbilar kommer
att mångdubbla efterfrågan på energikällor
i form av batterier. I fas ett ska fabriken i
Skellefteå producera 16 gigawattimmar litiumjonbatterier, vilket täcker behovet för
runt 150 000 elbilar.
Northvolt är ett svensk företag som startades 2016 av förre Tesla-medarbetaren
Peter Carlsson. Financial Times har kallar
Northfolks etablering i Skellefteå för ”ett
europeiskt försök att bygga en batteriproducent som kan utmana Tesla och de asiatiska
rivalerna”. Såväl Volkswagen som BMW har
investerat stora summor i anläggningen, så
även den amerikanska investmentbanken
Goldman Sachs. VW har deklarerat att de
satsar runt 900 miljoner euro i Northvolt.
Bland svenska finansiärer och samarbetspartners finns ABB, AMF, Folksam, Scania
och Vattenfall.
Planen är att bygga en av Europas största
batterifabriker och när den står klar beräk-

”Det som
händer nu är
samma sak
som när man
hittade guld
i Boliden för
100 år sedan.”
Bengt Ivansson,
näringslivschef,
Skellefteå kommun

Batteripack från
Northvolt.

nas den konsumera 1,5 procent av hela Sveriges elproduktion, enligt uppgifter till SVT.
Därför är det förstås avgörande varifrån elen
kommer, eftersom hela omställningstanken går i stöpet om det skulle visa sig vara
”smutsig” elkraft som laddar batterierna.
Men industrianläggningen uppförs på en
plats där hela elnätet bygger på vatten- och
vindkraft, skriver Industrinyheter.se.
– Att göra litiumjonbatteriet helt hållbart är nyckeln för att vi ska klara elomställningen och omställningen till ett förnybart samhälle. Vår strategi bygger på att
vi både får ner koldioxidavtrycket i själva
batteriet ordentligt, men också att vi jobbar
med återvinning av batterier, säger Emma
Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på
Northvolt till sajten.
För att ge plats åt fabriken har 40 000
träd fällts och den 50 hektar stora tomten är
betydligt större än Gamla Stan i Stockholm.
Men på sikt hoppas Northvolt växa än mer
och området kan komma att omfatta 200
hektar.
ANALYTIKER HAR KALLAT industriprojektet
för ett av de största i Sverige på flera decennier och i Skellefteå hoppas politiker och
det lokala näringslivet att Northvolt ska
innebära ett jättelyft för kommunen. Fullt
utbyggd talas om mellan 2 500 och 3 000

nya medarbetare och kan man få lejonparten av dessa att bosätta sig och betala skatt i
kommunen kan den i år 175-åriga staden få
tidernas uppsving.
– Det som händer nu är samma sak som
när man hittade guld i Boliden för 100 år
sedan, sa Bengt Ivansson, näringslivschef i
Skellefteå, när SVT i augusti 2019 i ett nyhetsinslag presenterade bygget av batterifabriken.
PRODUKTIONEN SKA VARA IGÅNG 2021 och

2024 beräknas den vara fullt utbyggd. Finansieringen är säkrad upp till 16 miljarder
kronor och fem års produktion är säkrad,
enligt Northvolt.
Allt är dock inte bara ljusblått. Konkurrensen inom batteritillverkning är stentuff
och det är huggsexa om kompetent personal och råvaror. Ett frågetecken är hur
Northvolt ska säkra tillgången av de sällsynta metaller som krävs och som inte finns
i produktion i Sverige.
Skulle det gå vägen som planerat kan
det förstås visa sig vara en bra investering.
Men hugade aktieköpare får ge sig till tåls,
för Northvolt är ännu inte börsnoterat och
förväntas inte bli det heller under de närmaste åren, enligt vad storinvesteraren AMF
uppger till Dagens Industri.
MIKAEL LINDBERG

ANNONS

Autonom trafik för ett säkrare samhälle
Trots deformationszoner, bälten, krockkuddar, laminerade rutor och en uppsjö andra passiva säkerhetsåtgärder, dör varje år 1,2 miljoner människor i trafiken. Det är inte ovanligt
att uppemot 50 miljoner blir allvarligt skadade under samma tid. Med tanke på den resulterande samhällsbelastningen är det tydligt att den här utvecklingen inte kan fortsätta.
utan även andra aktörer och samarbetspartners. Fokus ligger på ett fungerande
autonomt transportsystem.

Teknik som möjliggör att fordonet själv
tar över kontrollen när föraren är ouppmärksam har under de senaste åren
sparat många liv. Dessa funktioner och
system i fordonen har också lett fram till
att fordonen mer och mer närmar sig ett
självkörande läge.
För att självkörande fordon ska bli verklighet i samhället krävs mycket forskning och
testning. AstaZero är en testbana utanför
Borås som stod färdig 2014, då med fokus
på utveckling av aktiva säkerhetssystem
i fordonen. Utvecklingen har gått i en
rasande takt sedan dess och AstaZero har
inte bara välkomnat fordonstillverkare

www.astazero.com

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

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

Hur säkras trafiken mot hackers? Vad
händer vid teknikskiften? Och hur blir
det med den personliga integriteten? En
testbädd som AstaZero med dess spetskompetens möjliggör de experiment och
tester som annars hade varit svåra att
applicera i en verklig miljö.
AstaZero samlar kompetens i världsklass. Med ett ägande i form av RISE och
Chalmers Tekniska Högskola och ett tätt
samarbete med industrin står AstaZero
helt oberoende och kan vara ett unikt nav
för forskning, fordons- och samhällsutveckling.
- Vi är den ledande testbädden i världen som
specialiserat sig mot aktiv säkerhet och automatiserade fordon. Initiativet AstaZero är en
seger inte bara för den svenska fordonsindustrin utan även för den nationella samarbetsförmågan, fortsätter Peter Janevik.
På AstaZero följer man inte utvecklingen,
där driver man den snarare framåt.

14

MOTORFÖRAREN

NYHETER

NUMMER 6 2020

FOTO: KNUT OPEIDE/STATENS VEGVESEN

FOTO: TIM MOSSHOLDER

ÖVER FARTGRÄNSEN? Norge har under lång tid satsat på informationskampanjer i trafiken. Nu kommer Trafikverket börja presentera trafikantinformation om allmän trafiksäkerhet, hastighet och nykterhet.

KÖR NYKTER! En skylt som uppmanar amerikanska bilister att hålla sig nyktra
bakom ratten. Nykterhet i trafiken är ett prioriterat område när Trafikverket
presenterar nya påverkansinsatser i höst.

ANVÄND BILBÄLTE.
Bältesefterlevnad
är en annan viktig

Så ska Trafikverket få svenskarn

Nu startar en långsiktig påverkanskampanj som ska göra 2020-ta
Människans beteende i trafiken har
varit delvis bortglömt i nollvisionsarbetet. Trafikverket har fått i uppdrag
att arbeta med påverkansinsatser.
Trafikantinformation om allmän trafiksäkerhet, hastighet och nykterhet
kommer att börja presenteras under
hösten.
TRAFIKVERKET FICK I MARS 2019 ett reger-

ingsuppdrag om att jobba med ”medborgar- och trafikantinformation för ökad
trafiksäkerhet i vägtrafiken”. Påverkaninsatserna är ett långsiktigt projekt och ska pågå
fram till 2029.
Målet med medborgar- och trafikantinformationen är att bidra till Nollvisionen
– att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i vägtrafiken.
– Det handlar om att nå ökad kunskap
och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder
hos trafikanterna. På det sättet hoppas vi
bidra till att påverka sociala normer, som i
sin tur kan bidra till ökad regelefterlevnad,
förklarar Anna Tunmarker, projektledare vid
Trafikverket.
Kommunikationen ska utgå från en positiv uppfattning om människan. Informa-

Anna Tunmarker är
Trafikverkets projektledare för påverkansinsatserna.

tionen ska göra det lätt att göra rätt, med
tydliga budskap.
– Vi har inledningsvis valt att fokusera på
hastighetsefterlevnad och nykterhet i trafiken. Det är områden som är särskilt prioriterade inom trafiksäkerhetsarbetet, berättar
Anna Tunmarker.

fikanten utan även för företag, myndigheter
och organisationer, menar hon.
– Alla kan vara med och bidra till Nollvisionen. Ingen ska behöva dö eller skadas
allvarligt i trafiken, säger hon.
Riktade budskap till specifika målgrupper
är något som kan komma längre fram, enligt
Anna Tunmarker.

HASTIGHETEN HAR STOR betydelse för hur
allvarliga följder en trafikolycka får. Cirka
55 procent av alla trafikanter kör för fort.
Cirka 100 liv per år beräknas kunna sparas
om all höll hastigheten, enligt Trafikverket.
En tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken
är alkohol- eller drogrelaterade. Andelen
omkomna alkoholpåverkade personbilsförare är ungefär 20 procent.

Hur ser tidsplanen ut för påverkansinsatserna?

Vilka kommer medborgar- och trafikinformationen att rikta sig till? Kommer
ni att ha budskap riktade till olika målgrupper?

”Vi behöver
få upp trafiksäkerhetsfrågan på agendan.”

– För att lägga grunden behöver vi först
väcka tanken brett i samhället.Vi behöver få
upp trafiksäkerhetsfrågan på agendan, säger
Anna Tunmarker.
Det handlar om att skapa en angelägenhet om att trafiksäkerhet är en relevant hållbarhetsfråga, inte bara för den enskilde tra-

– Under hösten kommer vi att påbörja
en dialog med olika aktörer. Parallellt med
det, kommer vi också börja väcka trafiksäkerhetsfrågan i olika kanaler, berättar Anna
Tunmarker.
– Kommunikationsinsatser med syfte att
öka kunskap och acceptans för anpassningen
av hastighetsgränserna har redan påbörjats.
I NOVEMBER 2019 påbörjade Trafikverket

arbetet med att införa nya hastighetsgränser på statliga vägar, det ska pågå till 2025.
På 111 mil väg sänktes hastighetsgränsen
från 90 km/h till 80. På nio mil väg höjdes
fartgränsen från 90 till 100 km/h. De vägsträckor som har fått sänkt hastighetsgräns
saknar mitträcken och har mycket trafik.
Riksdagen antog 1997 Nollvisionen – ett

Funderar du på att sälja bilen?
Vi säljer mer än 500 begagnade bilar varje vecka, till köpare i hela
Europa. Allt du behöver göra är att knappa in registreringsnumret
och lämna in bilen till oss. Kvdbil – en skönare bilaﬀär.
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sak som de norska trafikanterna påminns om
i myndigheternas landsomfattande informationskampanj där.

TRAFIKANTER. Förhoppningen för Trafikverkets påverkanskampanj är att nå
ökad kunskap och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder. Målet är att påverka
sociala normer, som kan leda till att fler följer trafikreglerna.
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HASTIGHETSÖVERVAKNING. Att få fler att följa
fartgränserna i trafiken, är ett prioriterat område för Trafikverkets nya kampanj.

na att bete sig säkrare i trafiken

alet till ett trafiksäkerhetens årtionde
långsiktigt mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Nollvisionen bygger på ett delat ansvar
mellan systemutformare och trafikant.
– I Nollvisionen har trafikanten ett ansvar
att visa hänsyn och att följa gällande lagar
och regler, säger Anna Tunmarker.
– Ett tungt ansvar för att skapa en säker
vägtrafik, vilar på aktörer och systemutformare som påverkar vägtrafikens utformning,
funktion och användning, till exempel väghållare, fordonstillverkare, transportföretag,
lagstiftare och polis.
EN DEL AV TRAFIKVERKETS regeringsuppdrag

handlar om att få fler aktörer att bidra i trafiksäkerhetsarbetet. Förhoppningen är att
få fler företag och organisationer att ta sitt
ansvar och bidra till en ökad trafiksäkerhet.

Vi lever i en tid, då människor påverkas
från många olika håll, menar hon. Det är
inte myndigheter eller andra offentliga aktörer som sätter agendan eller ses som viktiga spelare i samhället.
– I vårt arbete kommer vi därför att fokusera på att hitta de samarbeten som behövs för att nå ut. Vi vill mobilisera många
röster som pratar om trafiksäkerhet, säger
Anna Tunmarker.
UNDER HÖSTEN KOMMER Trafikverket att

föra en dialog med olika aktörer om medborgar- och trafikantinformationen.
– MHF är inbjudna att föra en dialog
kring det här arbetet, berättar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Det kan ha betydelse för hur vi på
MHF planerar våra projekt för 2021, vi på
MHF kanske kan vara med och bidra.

Hur ser Trafikverket på samverkan när
det gäller påverkansinsatserna? Har andra aktörer en roll att bidra med i arbetet?

Hur viktigt är det att samla flera aktörer som tillsammans arbetar med påverkansinsatserna?

– Absolut. Samverkan med andra aktörer inom exempelvis näringsliv och frivilligorganisationer är av avgörande betydelse
för att få genomslag i arbetet, berättar Anna
Tunmarker.

– Det är betydelsefullt. Det finns en hel
del erfarenheter när det gäller att jobba med
påverkansinsatser under lång tid, säger Lars
Olov Sjöström.
– Om man samlar den erfarenheten, kan

Namnlöst-1 1

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

”Vi behöver
jobba med att
få människor
att förstå
den skyltade
hastigheten,
varför man
har satt den.”

vi göra ett bra jobb tillsammans.
MHF har arbetat med påverkansinsatser
under lång tid, bland annat som en aktiv
del av projektet Don’t drink and drive som
riktade sig till en bred målgrupp med ett
särskilt fokus på ungdomar.
– MHF har både en möjlighet och ett
engagemang att jobba med påverkansinsatser, konstaterar han.
– Rastplatsaktiviteten Ta Paus och Trafiknykterhetens Dag är exempel på MHF-projekt, som ger både kunskap och kan skapa
normer kring trafiken.
UNDER MÅNGA ÅR har trafiksäkerhetsarbetet
haft fokus på systemutformning, det vill säga
teknik och infrastruktur, menar Lars Olov Sjöström. Det har handlat om att bygga ett mer
förlåtande trafiksystem och säkrare fordon.
– Det har pratats mycket lite om trafikantens ansvar i trafiken i nollvisionsarbetet. På
senare år har det också satsats väldigt lite på
påverkansinsatser, säger han.
– MHF är positivt till att Trafikverket nu
arbetar med påverkansinsatser.
Trafikverket kommer till en början att
rikta in trafikantinformationen på hastighet
och nykterhet.

2017-10-02 09.01
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– Jag tycker att man har pekat ut områden, där det är särskilt viktigt att påverka
trafikanterna, säger Lars Olov Sjöström.
– Vi behöver jobba med att få människor
att förstå den skyltade hastigheten, varför
man har satt den. Att förstå skillnaden vad
konsekvenserna kan bli, mellan en krock i
80 km/h och en kollision i 90 km/h.
OM DU KOLLIDERAR i 80 km/h med en bil
som är utrustad med moderna säkerhetssystem, istället för i 90 km/h, då minskar
risken att omkomma med 40 procent enligt
Trafikverket.
– Det ska inte bara vara risken för straff
som ska vara drivkraften att hålla hastigheten, konstaterar han.
Trafikverket har i arbetet med påverkansinsatser genomfört intervjuer och gått igenom trafikforskning från bland annat Norge.
Vad säger forskningen om påverkansinsatser?

– När man har arbetar med påverkansinsatser, måste man hämta kunskap från
många olika forskningsområden, förklarar
Lars Olov Sjöström.
Pedagogik, preventionsforskning, psykologi- och gruppsykologi, sociologi, etnologi

TA PAUS. MHF-aktiviteten Ta Paus ger kunskap och kan skapa normer kring trafiken. MHF är inbjudna av Trafikverket som
en aktör i arbetet med påverkansinsatser.

”Det här kan
vara början
på ett långsiktigt viktigt
arbete.”

samt medier- och kommunikation är några
viktiga områden.
– Det finns en hel del forskning om hur
man kan påverka människor att inte köra
alkohol- och drogpåverkade exempelvis, berättar Lars Olov Sjöström.
– Det viktiga är att det är en långsiktig
satsning, att påverka människor handlar inte
om snabb kommunikation, om man vill ha
bestående effekter.

Trafikverkets medborgar- och trafikantinformation ska pågå under tio år.
– Jag ser det här som en möjlighet för
Trafikverket och nollvisionsarbetet i övrigt,
att utveckla kunskap och metoder för effektiva påverkaninsatser, säger Lars Olov
Sjöström.
– Det här kan vara början på ett långsiktigt och viktigt arbete.
MARI HAGLUND

Välj trygghet för dig och din bil
Vänd dig till ett MRF-företag om du vill känna dig tryggare, på
plats eller online. Hos oss får du den omfattande MRF-garantin
och när du servar eller reparerar din bil får du
MRFs reparationsvillkor, garantier och alla jobb
fackmannamässigt utförda. Kolla på vår webb
var du hittar närmaste MRF-företag.
www.mrf.se/privatperson
I trygga händer

Namnlöst-9 1
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En hyllning till livet
Säkerhetsbältet 60 år

För 60 år sedan introducerade Volvo trepunktsbältet, en innovation som räddat mer
än en miljon liv. Det tar två sekunder att spänna fast sig, och dessa två sekunder kan
förändra ditt liv. Säkerhetsbältet – en hyllning till livet. Glad 60-årsjubileum.
Läs mer om våra säkerhetslösningar på volvotrucks.se/safety
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Lägre dödstal första halvåret
Under första halvåret dödades 96
personer i trafiken, jämfört med 108
personer 2019. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.
– DET HÄR INNEBÄR en minskning, så här

långt i år med elva procent för antalet döda
i trafiken, jämfört med 2019, som var ett bra
år, konstaterar MHF:s trafiksäkerhetschef
Lars Olov Sjöström.
– Det är mycket positivt.
Under 2019 miste 221 personer livet i
den svenska vägtrafiken. Det är den lägsta
dödssiffran sedan man började föra officiell
olycksstatistik i Sverige på 1930-talet.
– Utfallet under det andra halvåret brukar
vara betydelsefullt för vad den totala dödssiffran blir under året. Augusti är den månad då
flest brukar omkomma, säger Lars Olov Sjöström.
– För 2020 vet vi inte ännu hur mycket
coronapandemin i slutändan kommer att
påverka trafikmängden och därmed antalet trafikolyckor. Vi vet att trafikmängden
minskade markant under mars och april,
som en följd av covid-19.
MEDELANTALET OMKOMNA under första

halvåret de föregående fem åren 2015–
2019, var 115 personer. Det innebär att antalet som förlorade livet i trafiken mellan
januari och juni i år, är 17 procent lägre,
jämfört med genomsnittet för de senaste
fem åren. 2020 är första året som antalet
döda i trafiken har varit färre än 100 personer mellan januari och juni, enligt Transportstyrelsen.
14 av de omkomna var yngre än 20 år

Namnlöst-1 1

FÅ OMKOMNA. Under
det första halvåret
omkom 96 personer
i vägtrafiken, det är
tolv personer färre
jämfört med 2019.
2020 är första året
som antalet döda
mellan januari och
juni varit lägre än 100
personer.
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och 16 stycken var 75 år eller äldre, uppger
Transportstyrelsen. 57 personer hade färdats
i bil och 17 på motorcykel, sex var cyklister och åtta var gående. 31 bilister omkom
i singelolyckor och 22 i mötesolyckor. Tio
av de omkomna motorcyklisterna hade kolliderat med ett motorfordon, liksom fyra av
de omkomna cyklisterna.
Under 2019 miste 221 personer livet i
trafikolyckor. Etappmålet i Nollvisionen för
antalet döda i vägtrafiken för 2020 är 220
omkomna.

– Slutresultatet för 2019 var väldigt nära
delmålet för 2020. Med den här starten under det första halvåret i år, är målet definitivt
inom räckhåll, säger Lars Olov Sjöström.
Regeringen har beslutat om ett nytt
delmål i Nollvisionen för 2030. Det nya
etappmålet för 2030 är 133 omkomna i
trafikolyckor. Det är en halvering av antalet
omkomna. Utgångsläget är 266 döda, som
är ett medelvärde för 2017–2019.

Hur ser du på möjligheten att nå del-

MARI HAGLUND

målet i Nollvisionen på max 220 döda
2020?

2020-04-15 09.42

Nytt varumärke men med samma passion som tidigare!
Vi har under ett och ett halvt års tid arbetat med att förändra och stärka vårt
varumärke. Därför är det nu snart dags för B.R.A Security att byta namn till Brightec
Security.
Vi fortsätter som tidigare att brinna för att skapa nyktra arbetsplatser. Genom våra
arbetsplatsbaserade Alkolåsterminaler kan personalen snabbt testas innan påbörjat
arbetspass.

- Brightec Security - Selhagsvägen 6 - 716 94 Mullhyttan - 0585-59 95 00 - brightecsecurity.se -
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Färre misstänkta rattfylleribrott anmäls
Mellan januari och juni anmäldes
4 762 rattfylleribrott. Det är en minskning med 1 381 brott, jämfört med
2019. Stoppet för polisens rutinmässiga nykterhetskontroller till följd av
covid-19, tror MHF är en förklaring till
att färre rattfylleribrott anmäls.

misstänkta rattfyllerister upptäcks genom
polisens allmänna övervakning.
Man måste respektera polisens skyddsåtgärder under pandemin, menar han. Men
efter covid-19 måste de rutinmässiga nykterhetskontrollerna återupptas.
– Jag tycker ändå att jag får bilden utifrån
statistik och mediebevakning, att polisen har
varit relativt aktiva med hastighetskontroller
och allmän synbarhet i trafiken under pandemin, berättar Lars Olov Sjöström.
– Här i Umeå har polisen gjort hastighetsrazzior varje vecka under sommaren
och tagit mängder med fortkörare.

ANTALET ANMÄLDA BROTT av rattfylleri och

grovt rattfylleri var 4 762 stycken under det
första halvåret, det är 1 381 färre brott än
under motsvarande månader förra året. Det
visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Under 2019 gjorde den svenska polisen
1,2 miljoner nykterhetskontroller. I mitten av mars stoppades polisens rutinmässiga
nykterhetskontroller tills vidare, det vill säga
slumpmässiga utandningsprov för rattfylleri.
Syftet var att förebygga spridning av coronaviruset.
Stoppet för utandningsproven tror MHF,
kan vara en förklaring, till att färre rattfyl-

FÄRRE KONTROLLER.
I mars stoppades
polisen rutinmässiga
nykterhetskontroller
tills vidare, på grund
av covid-19. MHF
tror att det kan vara
en förklaring till att
antalet anmälda rattfylleribrott minskade
under första halvåret.
FOTO: MOSTPHOTOS

leribrott anmäldes under den första halvan
av 2020.
– DET ÄR KLART att när polisen inte kan göra

nykterhetskontroller efter normala rutiner,
då påverkar det möjligheten att upptäcka
och lagföra rattfyllerister, säger Lars Olov
Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Rattfylleri är ett spaningsbrott. De flesta

ANTALET ANMÄLDA BROTT av rattfylleri un-

der påverkan av narkotika, drograttfylleri,
var 8 760 stycken under det första halvåret.
Det är en ökning med 16 procent jämfört
med 2019, enligt BRÅ.
– Det är en trend som har funnits under
flera år, säger Lars Olov Sjöström.
MARI HAGLUND

NRS säkrar nu vattentäkten i Ljungby

nordicroadsafety.com • Tel: 060 144 144 • Svetsarvägen 4 • 861 36 Timrå

Kapsch TrafficCom

Vägslitageavgift,
trängselskatt, vägtull,
trafikstyrning
– Kapsch har lösningen

always one step ahead
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Ta Paus med
försiktighet och
färre besökare
TA PAUS. MHF Kristinehamn är en av avdelningarna som har genomfört
Ta Paus nästan som vanligt i sommar. Carin Lindh-Andersson, Roland
Stenbäck och Per-Olof Fallgren pratade med besökare på rastplatsen
Ristjärn.
FOTO: MARI HAGLUND

KRIGSFORT. MHF:arna
Per-Olof Fallgren och
Göran Thörnell visar
att det hundra meter
från rastplatsen Ristjärn, döljer sig en
försvarsställning från
andra världskriget i
skogen. Fortet har fyra
ingångar.

FUNKTIONÄR. Göran Thörnell,
MHF Kristinehamn, pratade med
Ta Paus-besökare på rastplatsen
Ristjärn. Avdelningen var mer
försiktig än vanligt med att ta
kontakt med besökare, på grund
av rådande situation.

ANNORLUNDA TA PAUS.
Många MHF-avdelningar har valt att
dela ut årets Ta Pausmaterial i brevlådor,
istället för på en
rastplats. Här lägger
Gunnar Flink, MHF
Sunne, ut broschyrer
i Sunne.

NÄCKROSDAMM. MHF:aren PerOlof Fallgren visar den vackra
omgivningen vid rastplatsen
Ristjärn. I tjärnen finns vita näckrosor, vilket är ovanligt.

MHF Kristinehamn är en av avdelningarna som har genomfört
rastplatsaktiviteten Ta Paus nästan
som vanligt i sommar. Många MHFavdelningar har på grund av rådande
situation valt att dela ut Ta Paus-materialet på andra sätt.
TA PAUS ÄR MHF:s stora sommaraktivitet.
MHF:s funktionärer står på rastplatser och
delar ut informationsmaterial och bjuder
på fika. Sommartrafikanterna uppmanas att
ta rast när de är ute och åker. MHF:arna
delar ut informationsmaterial om faror och
distraktioner i trafiken som trötthet, alkohol
och droger, trafikfarliga mediciner samt mobilanvändande.
Under 2019 körde MHF:s
funktionärer Ta Paus på 45 rastplatser i Sverige. Sommaren 2020
har upplägget för Ta Paus sett annorlunda ut, till följd av pandemin. Många MHF-avdelningar
har valt att dela ut Ta Paus-materialet på andra sätt, exempelvis
i brevlådor.
MHF Kristinehamn körde Ta Paus den
24 och 25 juli på rastplatsen Ristjärn vid
E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga.
Funktionärerna var Carin Lindh-Andersson,
Roland Stenbäck, Göran Thörnell och PerOlof Fallgren.

komma till oss, berättar ordförande Carin
Lindh-Andersson.
– Det har inte varit så många besökare
än. Vi hade hoppats på fler, inflikar Roland
Stenbäck.
GÖRAN THÖRNELL tar med sig ett gäng broschyrer och går pratar med några rastare
som sitter vid ett bord och fikar.
– Ristjärn är en vacker rastplats med utsikt över en tjärn. I tjärnen finns det vita
näckrosor, de är mycket ovanliga, säger Carin Lindh-Andersson.
MHF Kristinehamn brukar ha ett 80-tal
besökare under två dagar ett normalår på
Ta Paus.
– Vi har flera besökare som
kommer tillbaka år efter år.
Många brukar vara på väg till
hundutställningen i Ransäter,
som i vanliga fall äger rum den
här helgen, berättar Carin LindhAndersson.
– Trafikanterna brukar vara
mycket positiva till våra budskap
– om att ta paus när man är ute
och kör längre sträckor, samt om att köra
nykter i trafiken, säger Roland Stenbäck.
– Besökarna uppskattar också att vi delar
ut turistinformation om Kristinehamn, til�lägger Carin Lindh-Andersson.
TA PAUS ÄR en viktig aktivitet för att mark-

MHF KRISTINEHAMN har satt upp MHF-

skyltar vid rastplatsen. På ett av rastborden
har avdelningen dukat upp kaffe, te, saft,
bullar, kakor och geléhallon till besökarna.
Ta Paus-broschyrer och turistinformation
om Kristinehamn har lagts upp till semestertrafikanterna.
Hur har ni tänkt kring Ta Paus och corona?

– Vi tar kontakt med försiktighet med
rastplatsbesökarna.Vi låter folk i första hand

nadsföra MHF, anser Ronald Stenbäck.
– Ta Paus är ett bra tillfälle för oss att synas, säger han.
– Nykterhet i trafiken är mycket viktigt.
Många tror att det är en självklarhet att folk
är nyktra i trafiken, men det är det inte, säger Carin Lindh-Andersson.
Det Ta Paus-material som blev över från
rastplatsen, delade MHF Kristinehamn ut
och la i brevlådor.
MARI HAGLUND

Vi bidrar med kunskap
för framtidens transporter

Foto: Jan Kansanen, Mostphotos

VÄLJ ALLTID EN
KONTROLLERAD
BILVERKSTAD

ns_tylösand_2019.indd 1
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B Y

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.

M A DE I N
S WEDE N

M I M S A F E

NÄR EN TRYGG RESA
BETYDER ALLT
MIMsafes produkter är skapade med
kärlek och omsorg för djuren.
För oss är det självklart att alla i bilen
reser säkert. Även den som har sin
plats längst bak i bilen.
Fundera en stund. Vi tror att du
tänker likadant som vi.

original single

original double

compact

minimax

www.mimsafe.com
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Rörums backar bjuder på milsvid
utsikt från Ensamma trädet.
FOTO: CENNETH SPARBY
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Österlen
generöst
skånskt
paradis
Aldrig har väl vi svenskar uppskattat att semestra på hemmaplan som denna sommar
– och än är den inte slut. För
under sensommaren, och en
bra bit in i september, bjuder de mer populära svenska
resmålen på ett vilsamt lugn
– när semesterfirarna väl vänt
hemåt.
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Välj de små vägarna och upptäck Österlen på riktigt.

FOTO: CENNETH SPARBY

ÖSTERLEN, SVERIGES SVAR PÅ Toscana och

Provence, är ett gott val för den nyfikne
bilturisten. Många väljer att köra längs väg
9 från Ystad till Brösarp. En vacker kustklassiker, som dock i högsommartid är hårt
trafikerad.
Men varför inte svänga av för en tur
längs småvägarna – gärna med Gröna Kartan som sällskap. En slingrande resa genom
ett böljande landskap, med betande kor,
hästar och får i hagarna. Förbi vajande sädesfält, små byar med korsvirkeshus, prunkande trädgårdar och gamla möllor. Samt
historiska slott och herresäten.
MISSA HELLER INTE fiskelägena längs kus-

ten.Vik, Baskemölla och Skillinge är några
av de mer välbevarade, strax norr och söder
om Simrishamn.
Allra vackrast är nog Brantevik, som
lockar med flera mysiga boenden och en

Sussi Hoffman och
Hans Rynell.

”Från slutet
av juni har
det tagit fart
rejält, med
gäster som
mer än gärna
vill utforska
landskapet.”

handfull utmärkta krogar, med lokal gastronomi och gott värdskap.
STF Råkulle vandrarhem, strax ovan
hamnen, passar utmärkt att ha som bas för
bilutflykterna.
Värdparet Sussi Hoffman och Hans Rynell har på den gamla 1700-talsgården skapat
en harmonisk mötesplats, med lummig trädgård, stora ytor att umgås på och en mäkta
populär frukost med ekologiska förtecken.
– Våren var tuff för oss, som för många
andra i branschen. Men från slutet av juni
har det tagit fart rejält, med gäster som mer
än gärna vill utforska landskapet, berättar de.
DE GILLAR SKARPT ATT upptäcka närnaturen, och lockar med cykel- och vandringspaket. Deras kajaker får dock vila på
gårdsplanen under sommaren, för några
turer ut på havet hinns inte med under den
intensiva högsäsongen.

Svenska Tält i Dorotea AB
Timmervägen 5
917 32 Dorotea
0942-10815
info@svenskatalt.se
www.svenskatalt.se

Fornlämningen Ales stenar är en så ka

Tillsammans med författaren Karin
Hoffmann, som i många års tid skrivit
om Skånes bästa vandringar, har Sussi och
Hans även tagit fram två rundturer med
Brantevik som utgångspunkt. Skåneleden
passerar dessutom fiskeläget.
Men det räcker gott att bara vara i
Brantevik en dag eller två, och inte göra så
mycket, menar Sussi.
HÄR LIGGER EN AV Sveriges vackraste bou-

lebanor, med havet som närmsta granne.
Boulekloten lånar du på vandrarhemmet.
Kusten bjuder dessutom på kilometer av
släta klipphällar och fina naturstigar att
upptäcka.
Och att sedan äta middag på klassiska
Branterøgen, Hörnan eller Bobergs på
Hamngården är en upplevelse i sig – som
tar sin goda tid.
CENNETH SPARBY

Måttanpassade Sidor & front till Er husbilsmarkis
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allad skeppssättning som ligger vid byn Kåseberga i Ystads kommun.

FOTO: FRITS MEYST, WIDEOYSTER.COM
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1500-talsborgen Glimmingehus i Simrishamns kommun är den
FOTO: VISIT SKÅNE
bäst bevarade i sitt slag från medeltiden.

LITE MER OM:
UTFLYKTER
FRÅN BRANTEVIK
Kolla Ales Stenar

• Spektakulära Ales Stenar
är Sveriges största bevarade
skeppssättning. Eller är det en
solkalender? Åk hit i soluppgången eller sent om aftonen,
för ljuset och rofylldheten.
Passa på att prova den rökta
fisken i Kåseberga hamn på
vägen tillbaka.
www.kaseberga.se
Besök på
mäktig borg

• Glimmingehus, med museum och kafé, är Nordens
bäst bevarade medeltidsborg,
en knapp mil väster om

Brantevik. I inträdet ingår en
guidad visning på 45 minuter.
Guiderna är proffsiga och interagerar gärna med dig som
besökare.
www.glimmingehus.se
Rofyllt i Backåkra

• Dag Hammarskjölds
Backåkra är ett minnesvärt
museum. Ett besök här blir ett
möte med en den forne generalsekreteraren för FN, som
njöt av kultur, modern design,
naturen, havet och fågellivet
runt Backåkra. I närheten ligger Backagården, med växthus, trädgård, konstgalleri och
kafé. Väl värt ett besök.
www.dhbackakra.se

Ystads innerstad har ett myller av kullerstensgator och pittoresk bebyggelse.

FOTO: CENNETH SPARBY

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
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Fin vandring vid Haväng och Vitemölla strandbackar.

Drakamöllan gårdshotell.

Njut av stranden och tidlösheten
vid Haväng och Vitemölla.

NUMMER 6 2020

Anders, Per och René – en stolt trio som fixar Lions
loppis i Åhus.

Hans Rynell, stolt frukostmakare Talldungens gårdskrog i Bröpå Råkulle gård.
sarp.

Lantlig stämning på Örum 119.
Pizzan på Friden gårdskrog
smakar mums.

Beach House bed and breakfast i Ystad.

Hos Morten i Ystad, ett kafé med
känsla.

Stilfull entré vid Hasselbackens
gårdshotell.

Laxtartar på
Branerögen i
Brantevik.

Ha en riktigt
säker resa!
DR AGER.SE

Rofylld kustpromenad från Brantevik.

Branteviks hamn.
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FOTO: CENNETH SPARBY

LITE MER OM:
MAT VÄRT EN UTFLYKT

TRE ANDRA BOENDEN

Friden gårdskrog

Drakamöllan Gårdshotell

• En 15 år gammal krogklassiker nära Mellby, där
Barbro Runwall-Olsson och Peter Runwall ser till
att gästerna stortrivs. De frestar med frasiga pizzor, krämig mozarella, lokal pilsner och hemgjord
äppelmust. Dessutom finns flera härligt slingrande grusvägar tätt inpå, som bjuder på vida vyer
över havet, Kivik och Hanöbukten.
www.friden.nu

• Med en känsla av Körsbärsdalen somnar du
garanterat ovaggad i något av de tidlösa rummen i den gamla korsvirkesgården nära Brösarp.
Här befinner du dig mitt i ett naturreservat, med
många fina vandringsalternativ. Restaurangen
håller dessutom hög klass.
www.drakamöllan.se
Villa Hasselbacken

Lilla Viks golfrestaurang

• Österlenkustens bästa fish-and-chips på pinfärsk torsk serveras i Lilla Vik. Köksmästaren är
prisbelönte Linus Hornwall, som har ett lagguld
i matlagnings-OS, med Skåne Kulinar. Nästgårds
ligger populära Knäbäckshusen, vars vidsträckta
sandstrand leder mot Stenshuvuds mäktiga
nationalpark.
www.osterlensgk.com

• Stilfullt gårdshotell, ett par sydväst om Rörum,
där Mandelmanns trädgårdar ligger. Fin vandring
utanför husknuten, ner till Sträntemölla-Forsemölla naturreservat och Rörums backar. Frukosten på Hasselbacken är dessutom något alldeles
extra – med ägg från egna höns och lammkorv
från gården.
www.villahasselbacken.se
Örum 119

Rustikt i Brösarp

• På Talldungen i Brösarp bjuder Emma Höök och
David Levung Höök på rustika rätter med idel
lokala råvaror. Här gäller det att boka både bord
och rum i god tid. Stanna till i Ravlunda och Brösarps böljande backar på vägen dit.
www.talldungen.se

• Här möts konst och trädgårdskultur. Övernattning i rum där arkitekten Nirvan Richter från
Norrgavel satt sin prägel, med sparsmakad
design och milda färger. Glasskafé, restaurang
x 2 och gårdsbutik. Matkreatören Linus Persson
överraskar gästerna med nytänk och passion.
www.orum119

Uppfriskande bad i Forsemölla, ovan Rörum.

Vivaldi | Bohus Air | Prestige | Universaltält | Tillbehör

Har du hört?

Eurotents har bytt namn till Wera!

VARDAGSLYXA PÅ HOTEL TYLÖSAND
För dig som vet att livet ska levas alla dagar i veckan har vi ett
riktigt bra tips. Spa & Nöje är det ultimata paketet för dig och
älsklingen, kompisgänget eller hela familjen där det mesta ingår.
Pris från 1 445 kr/person.
tylosand.se

Besök vår hemsida för att läsa mer om
varumärkesbytet och för att hitta din närmaste återförsäljare.

weratents.se

TA EN KLIMATSMART

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

Campingfordon,
det klimatsmarta
alternativet

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

print_annons_aug_2020.indd 2

2020-08-06 22:21:40
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LITE MER OM:
VÄRT ATT SPANA IN
En dos motornostalgi

• Autoseum i Simrishamn – ett av Europas främsta motormuseer – frestar med veteranbilar, motorcyklar och
flygplan. Dessutom svensk bilsporthistoria och en separat
utställning om Stefan ”Lill-Lövis” Johanssons Formel
1-karriär.
www.autoseum.se
Strosa i Haväng

• Idyllen Haväng, strax norr om Kivik och Vitemölla, bjuder
på mäktig natur vid Ravlunda skjutfält och längs Verkeån.
Här kan du vandra till Vitemölla strandbackar, besöka
Havängs utemuseum och även övernatta på STF-vandrarhemmet Skepparpsgården.
www.brosarp.se/havang
Fynda i Åhus

• Gör en utflykt till Ålakusten och Lions loppis i Åhus. Ett
måste för den som gillar att fynda saker och ting. Allt från
porslin och husgeråd till bandyportföljer och böcker. Kombinera med en lunch på anrika Åhus gästgivaregård nere i
den idylliska hamnen.
www.ahus.lions.se

MISSA INTE!

• Ystad – porten till Österlen är väl värd en egen weekend.
Den gamla korsvirkesstaden var rätt anonym och småtråkig
långt in på 1990-talet, men är numera en ren fröjd gör den
som gillar god mat, design, hantverk och kaféer.
• Ett måste för fikafantasten är Söderberg & Sara. På
stenugnsbageriet vid Österportstorg finns en hel palett
med dansk råg, korn, levain, petit pain och klosterbröd
att välja mellan. För att inte tala om alla smaskiga kakor.
Det går dessutom att köpa en generös frukostpåse med
nybakat surdegsbröd, tre sorters pålägg, kaffe, youghurt
och juice.
• Hos Morten är ett annat självklart kafébesök. Bakom en
träport på smala Gåsegränd döljer sig en lummig trädgård
med borden utspridda bland rosenbuskar och murgröna.
Här serveras bland annat smörrebröd med handskalade
räkor och ansjoviskryddad sill.
• Beach House i Sandskogen, strax söder om centrum,
passar en bilande turist utmärkt. En bed-and-breakfast med
havsnära läge. Ett klassiskt sommarhus från 1917, med
drag av både grekisk villa och svensk nationalromantik.
www.ystad.se/turism
MER INFO

www.råkulle-vandrarhem.se
www.visitösterlen.se
www.visitskane.com

Även Ystad bjuder på fina stränder och härliga bad.
FOTO: CENNETH SPARBY
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Vid köp av ny husbil
årsmodell 2019 & 2020

42ÅR

AV TRYGGHET

VÄRDEBEVIS
STÖRSTA
Välkommen till
mellansveriges

SORTIMENT
Över 200 fordon i lager.
STOR INOMHUSHALL!

Tack för att du köpt en ny husbil hos oss!

För att du ska känna dig extra trygg och för att ditt
ägande ska bli så enkelt som möjligt ingår:
BEHÅLL
SPARPENGARNA!
FINANSIERA
MED OSS!

3 ÅRS FRI FORDONSSKATT

Efter att den nya husbilen levererats gör vi en
prisreducering i form av en utbetalning till er med
belopp motsvarande 3 års fordonsskatt.

3 ÅRS FRI FÖRSÄKRING
Namnlöst-7 1

Efter att den nya husbilen levererats gör vi en
prisreducering i form av en utbetalning till er med
belopp motsvarande 3 årspremier som avser
Kabrias Helförsäkring inom Norden.

3 ÅRS FRI SERVICE

Två stycken fukttest samt en motorservice ingår.
Servicen utförs hos oss eller hos någon av oss
anvisad verkstad.
Värdebeviset är personligt och måste uppvisas för att erhålla fri service.

Namn:...................................

Registeringsnummer: .......

Telefonnummer:.................

Bodelsservice år 1

2014-05-20 10.14

Bodelsservice år 2
Motorservice

Stämpel, underskrift och d

...............................................
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Så laddar du bäst d
MINIMERA OYCKSRISKEN. Håll avståndet i alla lägen och håll huvudet
kallt. Aggressiv körning ökar riskerna och även en lindring påkörning
betyder ett avbrott och problem.

BRA ATT HA. Varningstriangel och varselväst
är ett måste i varje bil
och gärna två av varje
så att du kan sätta ut
triangel både framför
och bakom bilen, viktigt på småvägar, och
be en passagerare om
hjälp. Olja och spade
kan vara viktiga om du
ger dig ut på äventyr i
ödemarken.

Långresan hägrar och det betyder
bilresa för många, särskilt i år när
covid-19 härjar. En bra bilresa är en
trygg bilresa och i det ingår både
förberedelser och rätt utrustning. Är
det en bil du använder dagligen och
servar regelbundet räcker det med att
servicen är rimligt nygjord, men är
det en bil eller en husvagn som stått
över vintern är det viktigt att provköra, kolla bromsar, däck och lamporna.
DEN GRUNDLÄGGANDE utrustningen för

långresan är varningstriangel (gärna två
stycken), varselväst (även här, två stycken)
och seriös utrustning för att avhjälpa en
punktering.
Det handlar om en bra reparationssats, rejäl domkraft och bra verktyg att lossa hjulmuttrarna med. Gärna ett hylshandtag med
långt skaft eller utdragbart sådant. Glöm
inte nyckeln om du har fälglås. Reservglöd-

lampor är bra att ha med sig, men inte helt
nödvändiga när det gäller bilar med ledlampor som håller väldigt länge.
Kolla gärna innan resan vad som gäller
om batteriet i nyckeln ger upp. Bara så du
vet hur du ska göra innan du står där. Kolla
också vad som gäller för försäkringen vid ett
haveri. Oftast är det SOS International du
ska vända dig till utomlands.
Be om ett grönt kort från försäkringsbolaget. Ett grönt kort är ett bevis på att bilen
är försäkrad och underlättar mycket om det
händer en olycka.
Skulle olyckan vara framme, ett haveri eller en punktering så försök komma av vägen med bilen. Stå inte ute i vägbanan och
jobba med bilen. Blir det stopp och du inte
kan göra något, gå en bit ut från vägen och
ring efter hjälp. Förbered ungar och djur så
att även de kommer med i säkerhet på ett
smidigt och säkert sätt.
Har någon annan råkat illa ut så stanna
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din bil inför långresan
och hjälp till men var försiktig med
vägpirater. Ser det misstänkt ut, stanna
i bilen och kalla på hjälp.
Är det stopp och du blir sista bilen
i kön, lämna avstånd till bilen framför
och ha stenkoll i backspegeln. Kommer det någon som inte tycks kunna
stanna, tryck kroppen mot sätet samt
huvudet mot nackskyddet och försök
köra åt sidan.
Ser du en stillastående kö framför
dig, är det en god idé att varna bakomvarande förare med hjälp av varningsblinkers.

KOLLA DÄCKEN! Ge dig inte iväg med
sprickor i gummit eller för litet mönsterdjup. Fräscha däck på bilen ökar
möjligheten för en säker och problemfri
resa. När du kollar däcken, kolla även
bromsarna efter att du kört bilen kanske
en halvtimme.

INNAN DU RESER, gå igenom däckens mönsterdjup och leta efter eventuella sprickor. På
så vis undviker du vattenplaning och onödiga
punkteringar. Kolla att reservhjulet är okej och
har rätt ringtryck. Kolla också att det finns tillräckligt med motorolja.

Kör en runda på en halvtimme och känn

sedan på bromsarna så ingen är onödigt
varm, vilket tyder på att den ligger an. Det
betyder i så fall varma skivor som slår sig
och kan spricka till slut.
Beroende på vart och när du reser kan
det vara bra att ha med exempelvis en spade,
en bogserlina och en flaska med vatten, eller
flera om ni är många i bilen. Räkna med att
det kan bli stopp och att det inte alltid hän-

HÅLL UPPSIKT! Kökrockar är ett stort
problem när trafiken
tätnar. Så länge du
är sist finns alltid
risken att bli påkörd
bakifrån: Lämna
utrymme till bilen
framför och håll koll i
backspegeln.

der intill en
mack där man
kan handla.
Så ett sista
råd: Kör som
om alla andra
kan göra alla
möjliga misstag. Kör defensivt med andra
ord. Det kan
svida att bli
omkörd eller
om någon tränger sig ut precis framför dig,
men fråga dig om det är värt att äventyra
resan bara för att hålla på prestige och regler.
Det här med att avstå droger och alkohol är en självklarhet, liksom att se till att ha
gott om tid och ta pauser längs vägen. Kaffe
är en dryck som de flesta biltillverkare till
och med gör reklam för i trötthetsvarnaren.
STEFAN NILSSON
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Nu lanseras
Höga Kustenappen

Högbondens fyr vid Höga Kusten finns förstås i appen.

Höga Kusten är en Sverigefavorit bland husbilsresenärer och husvagnscampare. I sommar har Höga Kusten Destinationsutveckling, i
samarbete med Höga Kusten Turism, lanserat
en applikation som ger fyllig info om camping,
ställplatser, aktiviteter, evenemang och smakupplevelser i området.
Kartor med vandrings- och utflyktstips har
fått stort utrymme i den mobila appen, med
de flesta vandringsleder och utflyktstips i form
av lättöverskådliga och informativa kartor.

Här finner du även förslag på natur- och kulturvandringar samt utflyktstips på teman som
bilnostalgi, grottguidning, världsarv och tusen
år av mänskliga spår.
Användaren kan ”favorisera” besöksmål
och platser att besöka, hitta tidtabeller för
båtar och bussar och se var närmaste informationspunkt finns.
Appen finns för både Android och Iphone.
www.hogakusten.com

Sveriges vackraste omvägar
För fjärde året i rad
kan du ta del av Sveriges vackraste omvägar på hemsidan med
samma namn.
Här har Circle K
samlat tips på platser
väl värda en avstickare
från de stora allfarvägarna. Vem som helst
Bo i träden på Granö Beckasin.
kan bidra med sina
bästa smultronställen.
nära Falkenberg, Slusstrappan i
Alla tips är lätta att hitta till och
Berg längs Göta kanal och en natt
finns markerade på en karta med
på Granö Beckasin, högt upp i
vägbeskrivningar. Allt från unika
träden i Västerbotten är några av
naturupplevelser till kultur, boentipsen.
den, gårdsbutiker, krogar, kaféer,
Sveriges Vackraste Omvägar
konstutställningar med mera.
uppdateras kontinuerligt.
Morups Tånges naturreservat
www.sverigesvackraste.com

Rekordår för svensk campingturism
Jönköping från ovan.

Nya ställplatser vid Elmia
Den här sommaren finns 20 nya
centrumnära ställplatser för husbilar på Elmia. Anläggningen, som
kommer vara tillgänglig för alla
som besöker Jönköping, kommer
att ha tillgång till el och en servicestation.
Ställplatserna kommer vara
öppna året runt för såväl turister
som för utställare och besökare

till Elmia. Betalning görs enkelt på
plats via en betalstation.
– Det känns både roligt och naturligt att vi på Elmia kan ha ställplatser så nära anläggningen. Inte
bara för besökare och utställare,
utan även för alla som besöker
Jönköping eller är på genomresa,
säger Klas Brandt, mässansvarig
för Elmia Husvagn Husbil.

Svenskarna gillar det mobila livet, som på First Camp i Nora.

Elmia Husvagn Husbil ställs in

2019 blev ett nytt rekordår för svensk campingturism, visar de slutliga siffrorna från SCB/Tillväxtverket. Antalet gästnätter ökade med fyra
procent till totalt 16,7 miljoner. Internationella
övernattningar ökade med hela 7,5 procent.
2020 ser dock annorlunda ut för svensk
besöksnäring och för Sveriges campingplatser när SCR Svensk Camping nu släpper
branschrapport över 2019.
– Vi gick in i 2020 med det bästa året i branschens historia bakom oss. Men svensk besöksnäring har drabbats hårt av coronakrisen
och vår bransch har inte skonats, säger Peter

Det blir ingen husvagns- och
husbilsmässa i Jönköping denna
höst. Nordens största mässa
för det mobila campinglivet på
Elmia ställs in. Nästa stora event
blir i stället den 8–12 september
2021.
Beslutet att flytta fram mäs�san har fattats i dialog med Husvagnsbranschens Riksförbund
(HRF) samt Caravan Club of
Sweden.
– Intresset för det mobila

Jansson, tillförordnad vd för SCR.
Samtidigt har vårt land som resmål nu blivit
högst aktuellt för oss svenskar, med ”hemester” och camping i fokus.
Campingplatserna är sommarturismens
motor på de flesta svenska destinationer och
står för en väsentlig del av svensk besöksnärings volym. Under semestermånaderna juni
till augusti är mer än 40 procent av Sveriges
alla turistövernattningar på en campingplats.
Totalt beräknas den svenska campingturismen omsätta cirka sju miljarder kr och sysselsätta mer än 10 000 personer.

livet fortsätter öka, inte minst
märkbart då begreppet ”hemester” kanske är mer aktuellt än
någonsin. Vi befinner oss i en
mycket svåranalyserad situation
och fortsätter naturligtvis att följa
myndigheternas rekommendationer, säger Lotta Frenssen, vd,
Elmia AB.
Mässan har arrangerats på
Elmia sedan 1981 och har årligen
cirka 35 000 besökare, fördelade
över mässans fem dagar.

FOTO: BEA HOLMBERG
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Vi inspirerar till äventyr.
Vi designar våra husbilar från hjärtat, för själen. Designad för boende, designad för att prestera. Vi har en innovativ anda och
är besatta av kvalitet. Vi vet att det aldrig bara är ett fordon, det är en del av din berättelse. Vår nya serie 2020 inkluderar
prisbelönta modeller, bekväma moderna inredningar, exklusiva funktioner och ett brett urval av planlösningar.
Inspirerande äventyr sedan 1965.

SONIC

MATRIX

CORAL

CORAL XL

COMPACT

Passa på att köpa en ny husbil modellår 2020 och få en
upplevelsebonus värd 45.000:- på köpet!* Läs mer på vår hemsida adria.se

SVERIGES

MEST
KÖPTA

HUSVAGN & HUSBIL
adria . se
adria . se
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BRA FÖRARSTÖD. VW Grand California är framför allt
förarens husbil. Förarmiljön är mycket bra och speglarna tillhör de bättre. Autobroms ökar säkerheten.

SMART FÖRVARING. Campingstolarna och bordet förvaras på dörrarnas insidor och är lätta att plocka fram
för kvällsmålet intill en liten sjö.

SMIDIGA FRAMSTOLAR. Sittgruppen är i minsta laget
om man är fyra som ska dela på utrymmet, men det
går. Framstolarna är smidiga att vända.

NÄRMAST OSLAGBAR. Vägarna blev grusvägar och allt
backigare medan vägarnas namn angavs på allt mer
slitna skyltar ut på det vidsträckta öländska Alvaret.
Här är VW Grand California med fyrhjulsdrivning så
gott som oslagbar.

Välinrett plåtskåp
för fria äventyr
Säg Volkswagen California och hippielivet
hägrar för alla som en gång varit där eller
hört alla förskönande historier om musikfestivaler, surfare, och ett bekymmersfritt
liv. Säg Volkswagen Grand California och
du möter en flirt med den drömmen. Vi tar
Volkswagens senaste husbil på en äventyrsresa på de öde alvarmarkerna på Öland.

VI KÖR PÅ SMALA, GROPIGA grusvägar som tar slut
någonstans i det vita ingenmansland som Google
maps inte har klarat av att digitalisera. Vägar som
egentligen inte finns med andra ord.
Solen är på väg ner i närheten av Blå Jungfrun i
väster och vinden från väst tar i. Då och då drar de
låga molnen in från havet och sveper in stenhuggeriet med de rostiga maskinerna och den övergivna
lastmaskinen i en slags dimma.
Det är dags att övernatta. Vi parkerar husbilen,
en Volkswagen Grand California, i spåren efter en
skogsmaskin som gjort en egen stickväg upp till ordinarie grusväg, och tar en koll ut över landskapet.
En havsörn sveper förbi i fjärran och tranorna ropar
över myren. Mörkret lägger sig och i fjärran ser vi
ljuset från Mönsterås bruk.

Det är just här och den här natten vi inser den
här husbilens kapacitet.Vi skulle förmodligen aldrig
kommit hit med vare sig en hel- eller halvintegrerad husbil.Vägarna är för smala, krokiga och backiga
för att det skulle ha fungerat. Kanske inte med någon annan ”plåtis” (husbilsägarslang för en husbil
byggd i ett plåtskåp) heller. Ändå har jag med mig
mycket av den komfort som finns i andra husbilar.
En unik kombination av äventyr och komfort.
Den Grand California vi testar har en totalvikt på
3,9 ton, är fyrhjulsdriven och har en tvåliters fyrcylindrig diesel som levererar 177 hästkrafter. Växellådan är en åttastegad automatlåda som gör sitt jobb
mjukt och bra.
GRAND CALIFORNIA BYGGS PÅ Volkswagens Crafter-

modellen och Westfalia har ett finger med i spelet. Det betyder i klartext att det handlar om en
välbyggd husbil med kluriga finesser som utomhusdusch och campingbord med tillhörande stolar
snyggt förpackade i dörrarna. Grand California har
också gott om usb-uttag samt 12- och 230 voltsuttag.
Den här Grand California är den längre versionen med ett axelavstånd på 4,49 meter och en total-

ÖVERNATTNING. Solen går upp över Ölands östkust och havet, s

längd på 6,8 meter. Totalhöjden är 2,84 meter och
bredden 2,04 meter.
HUSBILEN HAR EN STOR längsmonterad dubbelsäng

längst bak med ordentligt med överskåp och förvaring under sängen. Den är en perfekt reskamrat för
paret som ska bo länge i bilen. Sängen håller högsta
klass och badrummet är riktigt stort och välutrustat
för att vara en husbil byggd i ett plåtskåp. Här finns
även en dusch.
Tyvärr är det väl smalt mellan köket och badrummet, men det är en eftergift för det välutrustade
badrummet. Köket har allt man behöver med gasspis, kylskåp och ett mycket litet frysfack.
TACK VARE DEN BREDA skjutdörren på sidan och en
markis över öppningen kan köket vara en del av
utomhusmiljön med campingstolar och bord under
markisen och köket som en köksö i dörröppningen.
Sittgruppen inne i bilen fungerar bra för två, men
är i minsta laget om man är fler till bords. Framstolarna är i vanlig ordning vändbara och här är funktionen ovanligt smidig.
De som väljer en Grand California med den här
planlösningen kan tänkas vara ett lite yngre par som
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KORTFAKTA
GRAND CALIFORNIA 680

sistans: förnyas vid varje
intervallservice.

Pris: 779 900 kr.

Deklarerad förbrukning

VOLKSWAGEN

Motor: Diesel, 4-cyl, 2,0

blandad körning (WTLP):

liter, Euro 6.
Effekt: 177 hk/130 kW vid
3 600 varv/minut.

Cirka 12 l/100 km.
Testförbrukning: 5,5
l/100 km.
CO2-utsläpp: Cirka 310 g/
km (WLTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås

Vridmoment:

410 Nm vid
1 500–2 000
varv/minut.
Växellåda: 8-stegad
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart
160 km/h, 0–100 km/h:
13,5 s.
Längd/bredd/höjd/axelavstånd: 683,6/204/284/

/449 cm.

______________
Säkerhetsstandard
Smidighet
Bra boende
för två

Tjänstevikt/max last/
släp:

3 534/346/2 000 kg.
Garantier: Nybil: 2 år.
Vagnskada: 3 år. Lack: 3
år. Rostskydd: 12 år (gäller genomrostning). As-

Trångt kök
Liten sittgrupp
Isoleringen
vid vintercamping

som brusat lugnt under natten, glittrar under den uppgående solen. Här var det övernattning intill en god väns sjöbod.
FOTO: STEFAN NILSSON

vill se sig om i världen och väljer en husbil med
högsta säkerhetsstandard, hög driftsäkerhet och ett
enormt servicenätverk.
Det kan också vara ett äldre par som kanske
haft både en och flera klassiska VW California och
drömmer om sitt 1970-tal, men som vill ha mer av
dagens komfort.
JUST DEN HÄR VERSIONEN är registrerad som personbil klass 2 med en passagerare. Modellen finns
i två olika utföranden med olika planlösningar där
den kortare modellen (Grand California 600) har
fyra sovplatser. I den modellen finns ett utdragbart
sovutrymme över framstolarna och man ligger på
tvären bak.
Framför allt är den här husbilen förarens bil.Vägegenskaperna är riktigt bra med extra plus för fyrhjulsdrivningen som är ett villkor för den som vill
ge sig iväg på lite mer äventyrliga resor som vår resa.
ALLHJULSDRIVNING ÄR OCKSÅ en fördel vintertid,
men samtidigt får man ta med i beräkningen att en
husbil byggd i ett plåtskåp inte är lika välisolerad
som en helintegrerad husbil.
Volkswagen har dock gjort ett bra jobb med

Grand California så det är fullt möjligt att vintercampa med bilen.Värmen i den provkörda bilen står
en Truma gaspanna för, och det handlar om luftburen värme.
Motorn klarar lätt Autobahn-tempo på 140–150
km/h utan att förbrukningen skjuter dramatiskt i
höjden. Vi ligger på runt litern per mil på svenska
vägar.
Svagheten i Grand California är de begränsade
innerutrymmena och den sämre isoleringen om
man jämför med breda och stora helintegrerade
husbilar. Modellen är snarare jämförbar med många
halvintegrerade husbilar och i de här disciplinerna är Grand California överlägsen så gott som alla
andra husbilar när det gäller köregenskaperna och
krocksäkerheten. Främsta konkurrenten är Mercedes Marco Polo.
VW GRAND CALIFORNIA ÄR samtidigt en husbil du
kan ha nytta av även i vardagen. Det går att plocka
ut en del inredning så att det går att lasta längre saker i bilen och den är föredömlig som dragbil med
kort avstånd från bakaxel till kula, fyrhjulsdrivning,
stark motor och bra dragvikt på två ton.

STEFAN NILSSON

BEKVÄMA NÄTTER. Ett välutrustat badrum med dusch
gör livet mycket enklare för husbilsåkaren och den breda dubbelsängen med bra botten gör natten bekväm.

VAKTANDE VÄN. Husbilsåkandet är perfekt för hundägaren som får sina skyddslingar med sig i bilen och
samtidigt har en vaktande vän som larmar om någon
kommer för nära.

VACKERT MEN SÅRBART. Solen går ner i väster och vi letar övernattningsplats på det öländska alvaret, en helt
unik miljö med vidsträckt utsikt men också sårbart för
turism så vi husbilsåkare har ett ansvar att inte skada
markerna och inte skräpa ner.
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KORTFAKTA
AUDI A4 AVANT
40 G-TRON
Pris: 480 100 kr (S
line). Från 453 600
kr.
Motor: Fordonsgas, 4
cyl, 2,0 liter, Euro6.
Effekt: 170
hk/125 kW
vid 4 450–
6 000
varv/minut.
Vridmoment: 270
Nm vid 1 650–4 400
varv/minut.
Växellåda: 7-stegad
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart
210 km/h, 0–100
km/h: 8,4 s.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

DUBBEL POTT. Biogasen gynnas dubbelt nu när
vi fått klartecken från EU för skattebefrielse för
biogas som fordonsbränsle i ytterligare tio år.
Gasbilar klassas också som miljöbilar enligt
nya miljöbilsdefinitionen.

SNABBTANKAD. Audi A4 Avant 40 g-tron tankas med biogas och kan köras närmare 50 mil på
enbart gas. Tankningen tar inte längre tid än vanlig bensintankning, men det kan vara brist på
mackar i delar av landet.

476,2/184,7/139,5/
202,6 cm.

GASMOTOR. Audi A4 Avant har en fyrcylindrig
längsmonterad motor på 170 hk under kåpan
med g-tron loggan.

Tjänstevikt/max
last/släp:

1 774/366/1 500 kg.
Garantier: Nybil:
2 år. Vagnskada: 3
år. Lack: 3 år. Rostskydd: 12 år (gäller
genomrostning). Assistans: förnyas vid
varje intervallservice.
Deklarerad förbrukning blandad körning
(WTLP):

4,5–4,9 kg/100 km.
Testförbrukning: 4,8
kg gas/100 km.
CO2-utsläpp: 128 g/
km (WLTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Komfort
Säkerhetsoch miljöprestanda

Begränsad
räckvidd
Något dyrare
besiktning
Erbjuds ej
med allhjulsdrivning

EXTRA OMTANKE. Audi A4 Avant är väldigt lik sitt större syskon A6 Avant och det handlar om en
femsitsig kombi med extra omtanke när det gäller komfort, vägegenskaper och förarmiljö.

SMARTA TANKAR. Gastankarna, som rymmer
gas för en räckvidd på närmare 50 mil, är
så smart placerade att kombin behåller sina
fina lastegenskaper. Det enda som saknas är
reservhjulsbaljan och den är ersatt av en reparationssats.

Biogas eller laddhybrid? Körvanor
Funderar du på miljöbil? Vi har fått
en ny miljöbilsdefinition som trädde
i kraft den 1 juli där diesel- och etanolbilarna är förlorare medan laddhybrider och gasbilar är vinnare.
Vilken vad ska man välja? Vi har kört
gasdrivna Audi A4 och laddhybriden
Audi Q5, som båda är heta tjänstebilar som nu blir ännu hetare med den
nya miljöbilsdefinitionen.

DET FINNS TRE PROBLEM med gasbilen och

VI KAN BÖRJA MED att konstatera att rätt
använd är biogasbilen bättre än laddhybriden ur ett miljöperspektiv. Den kan köras
på förnybart och så gott som CO2-neutralt
drivmedel hela tiden. Dessutom har EU

det är kortare räckvidd än bensin- och dieselbilar, en högre besiktningsavgift för att
tankarna ska kontrolleras samt ett krav på att
de måste bytas när bilen är 20 år, vilket kan
påverka andrahandsvärdet. Men ur miljösynpunkt är gasbilen jämförbar med elbilen.

precis i dagarna godkänt den svenska skattebefrielsen för biogas som fordonsbränsle i
ytterligare tio år.
Det finns dock en risk att gasbilen ibland
körs på fossil fordonsgas och att den släpper ut partiklar när den körs. En risk som
är marginell i Sverige då nära 100 procent
av gasen i det vi kallar fordonsgas är biogas.

Både laddhybriden och gasbilen fungerar
med tunga släp och är godkända i den nya
miljöbilsdefinitionen som anger att en bil
måste ha ett lägre CO2-utsläpp än 70 g/km,
enligt nya WLTP-normen, eller köras på gas.
AUDI A4 ÄR EN tjänstebilsfavorit och blir än
mer uppskattad som kombi med den senaste fyrcylindriga gasmotorn. Audi kallar sina
gasbilar g-tron, och den här modellen heter
A4 Avant 40 g-tron, utrustad med motor på
170 hästkrafter
Modellen har flera gastankar smart placerade
på ett sätt som gör att de inte ger sämre innerutrymme i bilen än för motsvarande bensinbil.
Den teoretiska räckvidden är 50 mil på
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KORTFAKTA
AUDI Q5 55 TFSIE
QUATTRO
Pris: 596 700 kr.

EFFEKT I SAMARBETE. Laddhybriden har elbilsegenskaper de första fyra-fem milen och blir en prestandabil med fyrhjulsdrivning och en maxeffekt på 357 hk när både elmotorn och bensinmotorn
samarbetar.

LÅNGA BETECKNINGAR. Modellbeteckningarna
blir allt längre. Den här kombinationen betyder att bilen är fyrhjulsdriven och laddhybrid.

Motor: Bensin, 4 cyl,
2,0 liter samt elmotor, Euro6.
Effekt: 252 hk/185
kW (bensinmotor),
367
hk/270
kW (systemeffekt).
Vridmoment: 370
Nm vid 1 600–4 500
varv/minut (bensinmotor).
Växellåda: 7-stegad
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart
239 km/h, 0–100
km/h: 5,3 s.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

466,3/189,3/161,1/
282,4 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp:
SAKNAR SENASTE VERSIONEN. Förarmiljön i Audi Q5 är snarlik den i
A4, men den här bilen har inte fått den senaste versionen av infotainmentsystemet med större display. Det kommer till hösten.

LITE MER OM:
DEN NYA MILJÖBILSDEFINITIONEN

Miljöbilsdefinitionen är i grunden ett verktyg för att
underlätta vid offentliga upphandlingar. Regeringens
senaste miljöbilsdefinition trädde kraft den 1 juli
2020 och där slås fast att en miljöbil är en bil som
släpper ut mindre än 70 gram koldioxid per km.

Det är samma värde som också är riktmärket
enligt bonus-/malussystemet där bilar över 70 gram
får förhöjd skatt, medan de under får sänkt skatt
samt en miljöbilsbonus vid köp. Miljöbilsdefinitionen kan även användas av företag och organisationer för att markera en miljöpolicy.

DUBBLA LADDMÖJLIGHETER.
Väskan i bagageutrymmet
innehåller laddkablar för
laddning på publika laddplatser samt direkt på vanliga 230-voltsnätet hemma.
Det är smart att kunna fälla
ryggstödet från lastutrymmet.

rna avgör vilket som bäst lönar sig
gas, samt ytterligare tio mil på bensin, då
den även har en bensintank på sju liter. A4
Avant 40 g-tron får dra ett släp på 1,5 ton.
Audi Q5 55 TFSI e quattro är en större
bil. Den är fyrhjulsdriven med Audis Quattro Ultra-teknik. Den har samma grundteknik med en längsmonterad 2.0-liters
bensinmotor. Men i Q5:an plockar Audi ut
hela 252 hästkrafter ur bensinmotorn och
tillsammans med elmotorn har bilen 367
hästkrafter.
NÄR DET GÄLLER KOMFORT, ljudnivå och
köregenskaper är den jämförbar med A4
Avant, bara lite högre och med ett plus för
fyrhjulsdrivning samt avsevärt bättre pre-

standa. Q5 TFSI 55 e quattro får dra ett släp
som väger 1,75 ton.
En intressant slutsats vid jämförelsen är
drivmedelskostnaden som är jämförbar mellan de båda bilarna. Vi körde båda bilarna
på svensk motorväg, samt blandad körning,
stad och landsväg.
AUDI A4 G-TRON kostade 9,05 kr/mil (10,8

kg biogas för 22,4 mils körning). Q5 55 TFSI e quattro kostade å sin sida 8,35 kr/mil
(45,24 liter bensin för 74,4 mils körning).
Vid blandad körning låg kostnaderna närmare varandra. Biogasbilen kostade 8 kr/mil
och laddhybriden 9,40 kr/mil. Vid testerna
startade vi bilarna fulltankade och fullad-

dade, vilket betyder att laddhybriden varje
gång gick fyra mil på el och resten på bensin.
BIOGASBILEN KÖRDES inte helt tom i gas-

tankarna just för att kunna mäta enbart
gasförbrukningen. Nu är de verkliga kostnaderna mycket beroende av hur mycket
en laddhybrid laddas mellan tankningarna.
En laddhybrid kan köras på mycket låg förbrukning vid korta, dagliga körsträckor.
Hybridtekniken hjälper till att sänka
bränsleförbrukningen även när batterierna
utnyttjats fullt ut, då hybridtekniken laddar
batterierna vid retardation och den energin
används sedan vid acceleration.


STEFAN NILSSON

2 204/416/1 750 kg.
Garantier: Nybil:
2 år. Vagnskada: 3
år. Lack: 3 år. Rostskydd: 12 år (gäller
genomrostning). Assistans: förnyas vid
varje intervallservice.
Deklarerad förbrukning blandad körning
(WTLP):

2,4 l/100 km.
Testförbrukning: 6,0
l/100 km.
CO2-utsläpp: 55 g/km
(WLTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Miljövänlig
pendlarbil
Hög säkerhetsnivå
Prestanda

Inte så miljövänlig vid
långkörning
Pris
Säljs endast
som prestandamodell
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MULTIVERKTYG. Sommar, strand, sand och öppen bil är en drömkombination för många. Mercedes-AMG GT C Roadster är en ulv i fårakläder med en motor på 557 hk och
FOTO: STEFAN NILSSON
teknik som ger bästa fäste både på asfalt och sand.

Mytomspunnen, mäktig, må
Sommar är cabriolettider och få cabrioleter
har letat sig in i filmernas och tv-seriernas
värld så mycket som Mercedes lyxigare modeller. Ta exempelvis SL-serien som dominerade Dallas.
Efter en tid bakom ratten och under
sommarhimlen i en Mercedes-AMG GT C
Roadster är jag naturligtvis imponerad av
lyxen, men än mer imponerad av tekniken
under skalet.
DET RÅDER INGEN som helst tvekan om att det här

är en bil som signalerar lyx. En stor treuddig stjärna
i grillen och en inredning som drar åt vulgär kitsch
tilltalar garanterat de flesta som vill boosta sina egon.
Men under allt det här döljer sig en bil som både
vad gäller prestanda och vägegenskaper kör ifrån så
gott som allt annat. Garanterat alla andra cabrioleter
med undantag möjligen för någon av Ferraris och
Lamborghinis mest extrema modeller.
Det som gör Mercedes-AMG GT C Roadster
helt unik är bilens egenskaper som vardagsbil. Med

en knapptryckning ändrar du bilen från extrem tävlingsbil till extremt komfortabel vardagsbil med alla
tänkbara förarstöds- och säkerhetssystem.
AMG RIDE CONTROL ÄR ett system för chassiinställ-

ning och här talar vi om tydliga skillnader tack vare
avancerad teknik, precis som i så mycket annat på
den här bilen.
Du väljer körläge med AMG Dynamic Selectvredet” och du kan välja mellan Comfort, Sport,
Sport Plus, Race och Individual.
Sätt den i komfortläge och låt farmor köra bilen
eller sätt den i något av de extrema sportlägena och
ta den till någon bana för att leka Lewis Hamilton.
Inställningarna påverkar även bilens antisladdsystem så att den tillåts driva ut med bakvagnen i något
av sportlägena. Taket kan fällas och resas i hastigheter upp till 50 km/h så farmor kan rufsa till frisyren
ordentligt.
I KOMFORTLÄGET ÄR DEN en tyst best som är lättkörd med AMG:s sjustegade automatlåda monterad

vid bakaxeln. I det extrema sportläget ryter 4-liters
V8:an med dubbelturbo som en rå racer. Det smattrar ilsket vid nedväxlingarna som kan göras med
paddlarna på äkta racingmanér.
Är du en seriös yrkesförare som har bilen i jobbet
och kör flera tusen mil om året fungerar den som
ett arbetsredskap med högsta säkerhet, enormt bra
strålkastare och stolar där du kan tillbringa timmar
utan att bli trött.
Det förutsätter förstås att du har maximalt en
passagerare och reser med minmalt bagage. Du lär
dessutom få ett astronomiskt förmånsvärde om du
har den som tjänstebil.
KORT SAGT HANDLAR Mercedes-AMG GT C Ro-

adster om mycket mer än lyx, skryt och statusmarkering. Motorn sitter framför föraren och Mercedes
kallar den mittplacerad motor i fronten.
Motorn sitter nämligen så långt bak och är så
lätt att bilen får en viktfördelning där 53 procent
av vikten ligger på bakaxeln. Motorn är förbunden
med växellådan med ett rör där en vridstyv drivaxel
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KORTFAKTA
MERCEDES-AMG
GT C ROADSTER
Pris: 1 685 000 kr.
Motor: Bensin, V8,
4,0 liter, Euro 6/G.
Effekt: 557 hk/410
kW vid 5 750 – 6 750
varv/minut.
Vridmoment: 680
Nm vid
1 900–5 500
varv/minut.
Växellåda: 7-stegad
automatisk växellåda.
Prestanda: Toppfart
316 km/h, 0–100
km/h: 3,7 s.

EXTRA ALLT. Förarmiljön håller klassisk Mercedes-stil, men här är så mycket krom,
knappar, lysande sömmar och annat så att det gränsar till kitsch.

Längd/bredd/höjd/
axelavstånd: 4 561/
1 996/1 261/2 630
mm.
Tjänstevikt/max
last/släp:

Stolarna är ett mästerverk både för
rygg och nacke. En vanlig svensk sommar kan exempelvis varmluftutsläppen i nackskydden vara ovärderliga.

VIKTMEDVETEN. Under den mycket långa huven hittar vi en
dubbelturbo V8:a med turboaggregaten inne i V:et istället
för på utsidan av motorn som sitter långt bak för bästa
viktfördelning.

TOPPMODELL. MercedesAMG GT C Roadster är
den vassaste av cabrioletmodellerna i GT-serien. En
öppen bil god för över 300
km/h. Bilen har fem olika
körlägen där den i de extrema sportlägena tillåts driva
ut med bakvagnen.

ångsidig ...
av kolfiber överför kraften till växellådan, som sitter
vid den avancerade bakaxeln som också hjälper till
med styrningen.
I HASTIGHETER UNDER 100 KM/H styr bakaxeln i

motsatt riktning jämfört med framaxeln för ökad
smidighet och i högre hastigheter styr den i samma
riktning som framaxeln för ökad stabilitet.
Vi kommer här osökt att tänka på Porsche 928
som lanserades 1978 med liknande teknik med V8 i
fronten, transaxel, växellåda bak samt styrande bakaxel.
Mercedes-AMG GT C Roadster delar den här
grundkonstruktionen med sex modeller i GT-serien. Två av dem är cabrioleter och motorstyrkan
557 hästkrafter varierar från 476 till 585.
HELA SERIEN LANSERAS SOM racerbilar byggda för

gatan och det kan man naturligtvis ha synpunkter
på, men de flesta kunderna kommer förmodligen
att välja bilen för dess status eller av ett renodlat
teknikintresse.

Mercedes och AMG har definitivt inte sparat på
krutet när de konstruerade den här bilen. Kanske för
att ge Lewis Hamilton en seriös bil utanför banan,
eller för att erbjuda Mercedes SL-åkare något att
byta upp sig till.
Mer seriöst är orsaken till att den här bilen existerar, en del i Mercedes strävan att markera sitt
teknikkunnande och sitt engagemang inom racing.
Detaljer som uniballs istället för gummibussningar
i bakaxelupphängningen på syskonet GT R, liksom
keramiska bromsar är direkt hämtade från racingvärlden.
MOTORERNA ÄR TILLVERKADE för hand i fabriken

i Affalterbach enligt filosofin ”One Man – One
Engine”, och de är signerade av mekanikern som
byggt dem.
Att nyrika ryssar och kineser nu börjar konkurera
med shejkerna i de oljeproducerande länderna om
bilarna som lämnar fabriken i Tyskland, ses naturligtvis inte som en nackdel.

STEFAN NILSSON

1 775/165 kr/ ej släp.
Garantier: Nybil: 2
år. Vagnskada: 3 år.
Mobilitet: 2 år samt
förlängning till 30 år
vid service på auktoriserad verkstad.
Rostskydd: 12 år.
Deklarerad förbrukning blandad körning
(WTLP):

12,8 l/100 km.
CO2-utsläpp: 291 g/

km /WLYTP).
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________
Prestanda
Hög säkerhetsnivå
Statusmarkör

Röda bromsok som lyser
av sport och prestanda,
men GT-serien kan fås
med en rad olika bromsok
som indikerar olika teknik.
Bronsfärgade ok indikerar
keramiska bromsar.

Kostnader
Cabriolet ger
mindre lastutrymme
Grannes
sura blickar
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Småbil med suvkänsla
TUFFARE LINJER. Förra generationen Jukes lite bulliga utseende har ersatts med kantigare dito. På kuppen försvann de långt uppdragna ljusen på framskärmarna.

De små suvarna är populära val bland bilköparna. Trots att många modeller saknar
suvens fyrhjulsdrivning, hittar de fram till
målgruppen – unga människor med aktivt
liv. Men de gör också tjänst hos äldre som
uppskattar det högre insteget i en liten och
smidig bil. Här testar vi Nissans variant på
liten suv – Juke.
ETT OCH ANNAT ÖGONBRYN höjdes säkert när
Nissans modell Juke gjorde entré 2010. Det var en
småbil med suvlinjer där främst de långt uppdragna
framljusen drog blickarna till sig. Modellen fanns
både som fram- och fyrhjulsdriven, vilket i det senare fallet innebar en bil som bättre klarade oplogade vägar. Den blev också något av en försäljningssuccé för Nissan.
Den andra generationen Juke kom 2019 och
framförallt de framträdande framljusen blev nu
mindre iögonfallande. Precis som tidigare, ser Juke
ut som en tredörrars suv, men där luras ögonen. Infällda i bakre stolparna är handtag klurigt infällda
som öppnar de två bakre dörrarna.

Karossen har en Coca Cola-form, vilket innebär
breda fram- och baksskärmar, och en smal midja
emellan, lite som en glasflaska från det kända läskmärket. Taket sluttar tämligen brant bakåt, men fullvuxna får plats i baksätet – om än inte för längre
resor.
I OCH MED DEN NYA generationen Juke, används en
ny bottenplatta, som delas med Renault Captur.
Den tidigare fyrcylindriga motorn har fått ge vika
för en trecylindrig maskin på en liter (998 cc). Den
är turbomatad och levererar 117 hästkrafter och ett
vridmoment om 180 Newtonmeter. Någon dieselversion erbjuds inte. Vad som inte heller erbjuds är
allhjulsdrivning. Juke är strikt framhjulsdriven.
Bland växellådorna finns sexväxlad manuell, eller
som i testbilen, sjustegad dubbelkopplingslåda. Förutom spak på mittkonsolen, sitter växlingspaddlar
bakom rattkransen.
JUKE ERBJUDER TRE OLIKA körprogram – Normal,
Eco och Sport. Nissan kallar det för D-mode, och
de väljs med en vippbrytare precis bakom växelspa-

ken. Grundläget vid varje uppstart är Normal.
Det här är inget vi riktigt trivs med. Juke upplevs
som ryckig från stillastående, trots lätt gasfot, och de
automatiska växlingarna är även de ryckiga.
I läge Eco blir upplevelsen helt annorlunda. Mjuka starter och mer harmoniska växlingar. Det här
borde vara standardläget vid dagligdags körning.
Möjligen sticker vi ut hakan en aning, och påstår
att Juke är något undermotoriserad i och med sin
1 000-kubikare under huven. Tjänstevikten ligger
visserligen på styvt 1 200 kilo, men frågan är om
inte en fyrcylindrig maskin på 1,3 liter, som exempelvis den i Nissan Qashqai, skulle tjäna Juke bättre.
DEN DEKLARERADE bränsleförbrukningen enligt nya
mätnormen WLTP, skvallrar också om att de tre cylindrarna får jobba hårt – 6,4 l/100 km för vår testbil, en N-Design med 19-tumshjul. Vår egen mätning efter nästan 50 mils varierande körning landar
på 6,9 l/100 km.
Bakom ratten i Juke, är det lätt att hitta bland
de spakar och knappar som behövs dagligen. Precis
som övriga syskon har Juke ProPilot installerat, ett
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KORTFAKTA
NISSAN JUKE N-DESIGN
Pris: Från 251 800
kr (N-Design, 6 vxl
man.)
Motor: Bensin, 3 cyl,
998 cm3. Euro 6d
temp.
Effekt: 117
hk/86 kW
vid 5 250
varv/minut.
Vridmoment: 180
Nm vid 1 750–4 000
varv/minut.
Växellåda: 7-stegad
automat (dubbelkopplingslåda).
Prestanda: Toppfart
180 km/t, 0–100
km/h: 11,1 s.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:
FÄRGGLATT ALTERNATIV. Inredningsvalen varierar och det går att välja riktigt färgglada alternativ. Standard är svart och i
bägge fallen är det lätt att hitta rätt bland knappar och spakar. Pekskärmen mäter åtta tum.

421/180/159,5/
263,6 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp:

FOTO: MIKAEL LINDBERG

LITEN UTSIKT.
Sluttande tak ger
per automatik en
liten bakruta. Det
ihop med breda
C-stolpar ger
dåligt med sikt
genom backspegeln. Uppvägs till
en del av stora
sidospeglar med
döda-vinkelnvarnare.

1 210–1 258/383–
440/1 250 kg.
Garantier: Nybil 3
år/10 000 mil. Vagnskada 3 år. Lack 3 år.
Rostskydd 12 år.
Deklarerad förbrukning blandad körning
FÄLLBART OCH DOLT. Baksätet fälls 40–60 och då
ryms 1 305 VDA-liter. Med alla säten på plats, blir
volymen 422 liter. Under golvet finns även ett dolt
lastutrymme.

hjälpmedel för enklare självkörning.
De första varianterna av ProPilot fungerade skapligt, och nog har programvaran uppdaterats. Trots
det blir färden rakare om den självstyrande funktionen kopplas ur och föraren själv bestämmer var
i filen bilen ska ligga. Kvar finns bland annat avståndshållande farthållare som fungerar väl.
Inredningen på dörrsidorna är av hårdplast, med
mjukare dito på instrumentpanelen. Instrumentklockorna är tydliga, även i dagsljus och inga direkt
störande reflexer hamnar i framrutan.

6,4 l/100 km.
Testförbrukning: 6,9
l/100 km.
CO2-utsläpp: 145 g/
km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

Liten och
smidig suv
Enkelt insteg
Ryckig
automat
Svår att köra
snålt
Saknar allhjulsdriven
variant

JUKE UPPLEVS SOM SPÄNSTIG – för biltypen – på

slingriga vägar och utan några direkta krängningar genom kurvor. Styrningen är lätt och behaglig.
Bromsarna känns väldoserade.Vad gäller komforten,
blir det aningen stötigt med 19-tumshjul, och man
kan gott gå ner åtminstone ett par tum i storlek,
vilket ger 60-profil istället för 45-profil på däcken.
Nu återstår frågan om nya Juke kan upprepa
föregångarens fina försäljningssiffror. Tuffare linjer,
mer säkerhetsutrustning, men mindre motor kanske
räcker.
MIKAEL LINDBERG

(WTLP):

DOLT HANDTAG. Handtaget till de bakre dör- ONÖDIG. Hård hatthylla i pressad papp tyckrarna är så pass väl gömt att Juke ser ut att er vi borde ersättas med en riktig gardin.
bara ha två sidodörrar. Innanför finns ett
baksäte som är okej för två åkande.
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LJUS I
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ELDA EN
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LITEN
SÅDAN
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BITA
SKYDDAR
KAPSEL
HAN KÖR
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GÖKBON
FÖRR
STARTAR
LÖFTESRIKT
SLÅ TILL

PÅ
HUGGET
ÄR FESTPRISSE
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FLYTANDE FÖDA
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FRAMÅTANDA
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STÖT
DEN
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LÖS KRYSSET OCH VINN!
De fem först dragna lösningarna belönas med två
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren,
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta före 21/9. Märk kuvertet
”Krysset 6/20”. Du kan även e-posta en bild på hela krysset till: motorforaren@mhf.se

SÄTTA
ORD PÅ

GETT
BAKSLAG
I VÅR TID
ÄR KÄRINGEN
MOT
STRÖMMEN

SÅDANA
GÅR
MELLAN
FJÄLLEN

MEDHÅLL

DEN
DÅLIGA
TRALLEN
HAR
SKUTAN
DEN GÅR
UNDER
BROAR
SKINA
UPP

SKA EJ
SVEPAS I
TRAFIKEN

TRAFIKSIGNALEN

KAN DEN
VARA SOM
TAPPAR
TRÅDEN
ANLÖPA

BLEV IC 1969

I KRIGSFARTYG
FÖRR

ÖVERFLÖDANDE

ÖFWERMAN VID
PIANOT
FORMAS

ELLIPTISKT

SAMLADE ELITTRUPPER
I BERLIN
1936

BRA
BETYG
FÖRR

I ÖVERLÄGE

GÖRA
DELBESTÄLLNING
HAR
SKORPOR

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON

c Namn...................................................................................................................................................
c Adress.................................................................................................................................................
c Postadress...........................................................................................................................................

KAMASA
HYLSNYCKLAR:
300 KR RABATT

NY MEDLEMSFÖRMÅN!
MHF-medlemmar får medlemsrabatt
hos M Sverige.
MHF har tecknat ett avtal med M Sverige (f.d. Motormännen)
som ger dig som MHF-medlem det låga medlemspriset på
alla praktiska prylar till bilen och hemmet från M Sveriges
stora webbutik.

MAXI-COSI
BILBARNSTOL:
400 KR RABATT

POWERPACK
STARTHJÄLP:
500 KR RABATT

NILFISK
: 4KR RABATT
HÖGTRYCK:
300 KR RABATT

Du handlar prylar till hemmet och bilen med rejäl rabatt.
Ditt personnummer ger tillgång till rabatterna i butiken.

Se dina erbjudanden direkt på:
butik.msverige.se

TA CHANSEN!

Vinn upp till en miljon kronor

KÖP DIN LOTT
OCH STÖD
MHF:S ARBETE

FOTO: PORSCHE AG

Köp din lott på enchanspatusen.se
Vinstchansen är alltid en på tusen. Vinnande nummer ger 500 gånger insatsen.
Maxinsatsen 2 100 kr för en lott kan ge 1 050 000 kr. Köp din lott på enchanspatusen.se
eller ring 08-555 765 65. Nästa dragning i oktober.
Allt överskott går till MHF:s arbete för att ingen ska dö av rattfylleri.
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Motorföraren i backspegeln
1992, juni. Sedan ett tag tillbaka strömmar omkring 1 000 flyktingar per vecka in i Sverige från
forna Jugoslavien. Inbördeskriget är igång, med
bland annat den långa belägringen av staden
Sarajevo.
Samtidigt larmar nu FN om att 100 barn om
dagen dör av svält i somaliska Mogadishu. Även
där pågår krig.
Här i Sverige införs i juni eldningsförbud i flera
kommuner, vilket beror på en ovanligt torr och
varm försommar.
I mitten av juni månad, grips ”lasermannen”

(John Ausonius) efter ett bankrån mot Handelsbanken på Hornsgatan i Stockholm. Han blev
känd som lasermannen efter att ha skjutit tio personer med invandrarbakgrund, varav en avled.
På den musikaliska fronten delas Polarpriset
ut för första gången. Priset är instiftat av Stikkan
Andersson och premiärpristagaren blir den inte
helt okände Paul McCartney.
Under den varma junimånaden landar Motorföraren hos medlemmarna och tidningen har nu
funnits i 65 år.
TEXT: MIKAEL LINDBERG

Så bra är din bil

Hemester, innan
ordet ens fanns
Över sju sidor presenteras, från
söder till norr, vad den hemmasemestrande svensken kan se och
uppleva inom landets gränser.
Ordet ”hemester” är fortfarande
28 år in i framtiden, men hade
passat väl in i sammanhanget.
Anledningen till att semestra
hemma vid den här tiden var inte något elakt virus, utan snarare
den djupa lågkonjunktur som
drabbat Europa och även Sverige. Det var helt enkelt för dyrt
att resa utomlands, och utländska
turister stannade hemma.
Bland tipsen på resmål finns
naturligtvis Gotland med sina
tornerspel, eller varför inte besöka Lappland och den äldsta
samemarknaden Jukkasjär vi
Marknad med anor från 1500-talet?
Som stockholmare noterar vi
att det här året anordnades även
Vattenfestivalen, nu för andra året
i rad, vilket betydde liv och stök
under en dryg vecka i augusti –
som avslutades med fyrverkerier
över Riddarfjärden.

Innan AB Svensk Bilprovning
avreglerades fanns en alldeles
utmärkt bok som de gav ut tillsammans med Konsumentverket.
Den hette Bilar, Starka sidor &
Svaga punkter.
Det här var konsumentupplysning på hög nivå, baserad på besiktningsresultat som sedan sammanställts i tabellform.
Bästa, respektive sämsta bilarna, vad
gäller teknisk kvalité går exempelvis
att läsa ut. Subaru 4 WD och Toyota
Camry i topp. I andra änden av skalan
– Alfa 33 och Nissan Primera.
Eller vilka bilägare skulle tänka sig
att köpa samma bilmodell igen? Ja, 82
procent av Toyota Previa-ägarna, men

bara 25 procent av de som körde Volvo
740.
Volvomodellerna har å andra sidan
ingen anmärkningsfrekvens på avgasreningen, något som varken Nissan
Micra eller Ford Sierra kan skryta med.
Det här var en riktigt spännande
bok för kalenderbitare, eller redaktörer
som sammanställde guider över vettiga
begagnatköp.

Omslag
Stockholms stadshus i bakgrunden
och i förgrunden Långholmen, där ett
Jas-plan året efter kommer att störta
under Vattenfestivalen. På den lilla udden (som för en inbiten stockholmare
känns igen som Långholmens klippbad) sommarsolar och badar människor och rubriken intill skulle lika bra
kunna gälla i år – Upptäck sommarsverige. Den handlar nämligen om att
semestra i Sverige, ungefär 28 år innan
ordet ”hemester” myntas.
På omslaget flaggas även för Bilprovningens lista över kända fel vid
den årliga kontrollbesiktningen, liksom
en provkörning av ett för Sverige nytt
bilmärke – Seat.

Statistiken ljuger inte
Under rubr iken Kör
kvinnligt och överlev,
förklaras varför kvinnor är inblandade i färre
bilolyckor än män.
Det beror inte på att
de kör fär re mil om
året. Den skillnaden har
nämligen skalats bort i
statistiken från Statistiska centralbyrån. Men då
borde kvinnor hur som
helst få mindre körerfarenhet än män,
eller hur?
Ja, det är visserligen sant, men vad
som gör att kvinnor ändå har lägre
olycksstatistik per körd kilometer än
män beror på att de inte är lika sto-

ra risktagare i trafiken.
Kvinnor tar det helt enkelt lugnare, håller längre
avstånd och tar inga
chanser. Och de har, enligt flera undersökningar,
ingen övertro på sin egen
körförmåga.
Det här är något som
även polisen noterat när
de patrullerar. De förespråkar ett mer kvinnligt
körsätt i framförallt stockholmstrafiken.
Även MHF:s Damklubbsråd har
diskuterat saken och vill skapa utbildningsseminarier i samarbete med
CAN (Centralförbundet för Alkoholoch narkotikaupplysning).

Heja Spanien
1992 är Spaniens år, med Världsutställningen i Sevilla, OS i Barcelona
– och svensk introduktion av spanska
Seat. Det handlar om modellen Toledo, byggd i Spanien, men egentligen
en Volkswagen Vento vad gäller drivlinorna. I reportaget kallar man också
Seat Toledo och Volkswagen Vento
för kusiner. Toledo tas det här året in i
Sverige i tre versioner: GT, GLX och
GL, där den billigaste versionen kostar från 108 500 kronor.
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hastigheten som ett motor-

Högsta tillåtna bruttovikt

redskap klass I får köra är 50

anges på märket.

km/tim. Om motorredskapet

Tjänstevikt: Vikten hos ett

c Grattis säger vi till fem

Sonja Wessman,

Ingvar Andersson,

har en tillkopplad släpvagn,

körklart fordon inklusive 75

nya kryssetvinnare! Två

Hörja

Bollebygd

som inte är försedd med ef-

kilo för förarens vikt, full tank,

bingolotter vardera är vin-

Björn Widén,

Ninnie & Per-Olof

fektiva bromsar som kan

verktyg, reservhjul, kylvätska,

sten. Lycka till!

Uppsala

Johansson,

manövreras från motorred-

spolarvätska och olja. För mo-

Sven-Erik Fors,

Växjö

skapet, får man endast köra

torcyklar räknas inte föraren.

40 km/tim. Vid vissa fall gäller

Totalvikt: Summan av fordo-

även en hastighetsbegräns-

nets tjänstevikt, beräknad vikt

ning på 30 km/tim.

av det största antalet perso-

Klass II är konstruerat för en

ner, exklusive föraren som är

hastighet av högst 30 km/tim.

inräknad i tjänstevikten, som

Det ska också vara utrustat

får färdas i fordonet, plus den

BAGAGERUMSMATTA TILL CITROËN C5 KOMBI. Pris: 900 kr. Ba-

med en särskild skylt för

största mängd last som fordo-

långsamtgående fordon (LGF-

net är tillverkat för:

gageskyddsgaller. Pris: 900 kr.

skylt).

Bruttovikt: Vikten av ett for-

Sundsvall

TORGET: RADANNONSER
KÖPES
DIVERSE DELAR till Renault Megane -01. Tel: 076–818 91 36.

SÄLJES

Rörtång, 144 Bacho, 700 mm. Pris:

don vid ett visst tillfälle.

1 100 kr. Skiftnyckel, Bacho 86, 24”.

3A.

Pris: 1 200 kr. Tel: 070–526 19 94.

Märket anger förbud för en

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

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 21 september.

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och

c Skicka din annons till: ”Torget”, Motorföraren, Byängsgränd 8,

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef

120 40 Årsta .

Säljes

Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

Köpes
Uthyres

Namn

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

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Kundnr 120 171 200, 120 11 Stockholm
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Märket anger förbud mot att
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*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.
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MHF Camping Club – Tilläggsmedlemskap 75 kr första året (normalt 175 kr)
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Skriv helnykter eller trafiknykter samt personnr och
mailadress i meddelandet.
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Adress:
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Medlem MHF-Ungdom – 100 kr (upp till 25 år) – 200 kr (över 25 år)

E

Swisha 195 kronor till 123 222 32 87

D

FÖR SÅDANA ÄR
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Medlem MHF – 195 kr första året (normalt 270 kr)
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MOTORFÖRAREN

Rätt svar bil- & trafikfrågor
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VÄSTER

TORGET

Namn:

NUMMER 6 2020

POSTTIDNING B
Byängsgränd 8
120 40 Årsta

Swemester i Sommar?

Vår strävan är att alltid ligga steget före med teknik och komfort utöver det vanliga.
Med funktioner som höjer livskvalitén var du än befinner dig. Och när du lär känna din
KABE, med alla dess genomtänkta detaljer, smarta lösningar och bekvämligheter, inser
du helt och fullt värdet i den genomarbetade designen.
Alla funktioner, som till exempel isolering, ventilation, värmesystem och fönster, är av högsta
kvalitet. Ergonomiskt formade soffor, ställbara sängar med spiralmadrass och flexibelt kök
utan kompromisser är några exempel på komfort du genast upplever. Vi lägger mycket
arbete på att ständigt utveckla våra husvagnar och husbilar, att alltid ligga i framkant och
till och med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-ägare det allra bästa –
en husvagn eller husbil som håller högsta standard och exklusiv känsla inifrån och ut.

VÄLKOMMEN IN TILL DIN
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE
SÅ BERÄTTAR VI MER!

kabehusvagnarhusbilar

Hitta din återförsäljare på kabe.se

