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Självkörande bilar – snart på en väg nära dig



iBAC – originalet bland trådlösa 
alkomätare för smarta telefoner  – 
firar 10 års jubileum sedan första pa-
tentansökan skickades in.

Kör alltid nykter med iBAC  – 
världens enda professionella moln-
baserade alkomätare i fickstorlek.

Besök oss på www.alcosystems.se 
för mer information.

Tänk på att många trafikolyckor
 sker dagen efter att du har 

druckit alkohol. 

Beställ den på
alcosystems.se/

order
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Hennes analyser 
blir bevismaterial

Marie-Louise Hallingström är kemist 
på Rättsmedicinalverket. Hon tar oss 
med bakom kulisserna i den miljö där 
proverna från drogpåverkade bilister 
analyseras. Sidan 14

Nu gäller det 
att vara laddad
Vinter och kyla innebär extra 

påfrestningar för batteriet. Motor-
föraren förklarar hur du bäst håller 

liv i denna så viktiga kraftkälla. 
 Sidan 30

Familj med stor 
hjärta för MHF
Bengt Swahn och hans hustru 

Marianne var båda MHF-are när de 
möttes. Två eldsjälar som dessutom 
båda var poliser. Bengt sänder fort-
farande närradio för MHF:s lokalav-
delning i Ljungby. Sidan 36

Dra åt skogen vad 
roligt med trial!
MHF Ungdom i Partille fostrar inte 

bara lovande trialåkare, de tillhanda-
håller många familjer fin gemenskap 
och meningsfull fritid.  Sidan 42
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Självstyre
Bilvärlden jobbar för högtryck 
för att kunna presentera en 
bil som kör själv. Men själv-
styrande fordon väcker en rad 
etiska frågor. 

FOTO: aUdI
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Två av tre slipper böter 
för sin fortkörning
60 personer utreder årligen 230 000 ärenden som 

fastnar i de automatiska hastighetskamerorna, 
ATK. 65 procent av fartsyndarna åker aldrig dit 
på grund av dåliga bilder.

Att nästan två tredjedelar slipper bestraffning är en 
siffra som varit ganska konstant genom åren. Inga på-
tagliga tekniska framsteg har gjorts under de år ATK-
kamerorna har funnits efter våra vägar.

Idag finns 1 500 kameror utplacerade. Under 2017 
ska dessa utökas med 250 nya kameror och sedan yt-
terligare 250 stycken fram till 2020. En kraftig satsning 
på en befintlig teknik med bristfällig kvalitet.

Hos polisen är man nöjd med detta och menar att 
det viktiga är att kamerorna har en förebyggande ef-
fekt. Att det är förebyggande råder inget tvivel om. Det 
är av samma anledning vi under så många år drivit 
frågan om automatiska nykterhetskontroller och gjort 
försök med så kallade alkobommar.

GIvETvIS ÄR mHF:S mÅLSÄTTNING att dessa ska brukas 
i de 16 hamnar vi föreslagit och då de kommit på plats 
ska inte en enda chaufför åka fast för rattfylleri. Så före-
byggande hoppas vi att dessa kontroller ska vara.

I de försök som gjorts har närmare 60 000 förare 
testats. En person har arbetat i en ledningscentral un-
der tiden kontrollerna gjorts. Vi har under dessa två 
försöksperioder alltid förvissat oss om att det funnits 
personal (Polis, Tull eller Kustbevakning) till hands som 
snabbt kunnat lagföra eventuella rattfyllerister. 

Här är det inte fråga om att bygga upp en organisa-
tion som ska granska resultat och filmer för att lagföra 
människor. Här sker det omgående och kör någon med 
alkohol i kroppen ska de inte komma vidare, de ska 
lagföras. Här är det fråga om en person i en lednings-
central som ska kunna sköta arbetet med att kontrollera 
tusentals förare varje dag, året runt.

Då det gäller automatiska nykterhetskontroller i 
hamnar säger regeringen ”detta vill vi ha”. De statliga 
myndigheterna motarbetar. Beror detta på att de inte 
själva kläckte idén?

REGERINGEN – jA, DE vERkAR TYckA det är okej med 
denna lekstuga. Den utredning som Trafikverket syss-
lade med under sex månader 2015 förpassades i pap-
perskorgen. Under 2016 fick Trafikverket en ny chans. 
De höll på ett halvår men lyckades inte presentera annat 
än frågetecken. Man bad om förlängd tid att jobba med 
frågan. Vad gör regeringen? De låter lekstugan fortgå. Nu 
ska utredningen presenteras i början av 2017 i stället.

MHF gjorde under två månader en egen utredning 
som lämnades till regeringen i januari 2016. Där har 
regeringen de svar man nu väntat på i två år från sitt 
statliga verk.

Vem som utför dessa kontroller är ointressant. Vilken 
utrustning man använder är lika ointressant.

Det viktiga är att kontroller görs och att det utförs 
med en utrusning som går att lita på. Inte något skräp 
som släpper igenom två tredjedelar av rattfylleristerna.

”Det viktiga 
är att kon-
troller görs 
och att det 
utförs med 
en utrust-
ning som går 
att lita på.”



www.dignita.com

Det bästa alternativet.
Att köra bil i tjänsten utan ett godkänt alkolås är inte ett bra alternativ. 

Ta rätt beslut och gör våra vägar säkra. 

Tillsammans räddar vi liv.

Marknadens bästa garanti. 

Testad och godkänd av MHF Test Lab enligt gällande Europa-standard. 

Förarskydd om 1 000 000 kronor. 
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Utsatta människor i samhället som är 
försatta i politisk fattigdom skulle 
kunna ges helt nya möjligheter för 
delaktighet och tillgänglighet ge-

nom framtidens autonoma fordon i trans-
portsystemet. Men varför vänta i ovisshet 
om dessa gigantiska projekt?

I en rapport från myndigheten Trafik-
analys, Jämställdhetsanalys av trender inom 
transportsektorn, som kom alldeles nyli-
gen, fokuseras på vilka möjligheter som 
finns att det kan uppstå en ekonomisk 
jämställdhet i samhället och vilka grupper 
som kan ges tillträde till framtidens trans-
portsystem. Denna rapport är både viktig 
och intressant ur flera perspektiv.

Inom bilindustrin idag pågår ett forsk-
nings- och utvecklingsarbete om autonoma 
fordon. Idag vet man väldigt lite om vilka 
konsekvenser som de autonoma fordonen 
får för säkerhet, trygghet och risker i väg-
trafiken. Det finns också många etiska frågor 
som måste öppet diskuteras om möjligheter 
och utmaningar med denna typ av fordon.

I rapporten från Trafikanalys nämns 
att ensamstående kvinnor med barn och 
som har den lägsta inkomsten är en utsatt 
grupp i samhället. Sedan många år tillbaka 
är det känt att det finns grupper i sam-
hället som är försatta i politisk fattigdom 
vilket innebär att man inte har möjlighet 
och råd att förflytta sig i samhället. Kvin-
nor med funktionsnedsättningar är mycket 
utsatta. Kommer alla att kunna ha förmåga 
och möjlighet att använda autonoma for-
don eller blir det bara begränsade grupper 
i samhället som får access? 

I medierapporteringen har också nämnts 
att autonoma fordon skulle öppna upp för 

oanade möjligheter för människor med 
funktionsnedsättningar att kunna få en för-
bättrad tillgänglighet och transport. Jag tror 
att det är mycket viktigt att såväl patientför-
eningar som funktionshinderorganisationer 
är delaktiga i såväl planeringen som genom-
förande av ett nytt transportsystem. Medak-
törskap i forskningen är ett sådant led.

Här måste också transportpolitiken 
och funktionshinderpolitiken ha en klar 
överensstämmelse om att tillgängligheten 
måste vara uppnåelig. I annat fall riskerar 
såväl innovatörer, tillverkare, systemutfor-
mare och politiker att skapa orealistiska 
förväntningar på vad som kan vara möjligt 
att åstadkomma i framtiden.

Om DET ÄR PÅ DET vISET att självkörande 
fordon kan leda till minskade dödstal och 
skadetal och därtill öka tillgängligheten för 
alla i samhället är det ett viktigt steg i det 
fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 
för tjugo år sedan och är idag en viktig 
ledstjärna för alla de som arbetar för före-
byggande arbete inom trafikområdet. Att 
bryta politisk fattigdom för utsatta grup-
per i samhället skulle kunna åstadkommas 
genom att ge fler utsatta kvinnor makt att 
få utforma nya teknologier, lösningar och 
stödformer inom såväl transportområdet 
som inom det socialpolitiska området.

Det behövs en fördjupad debatt om på 
vilket sätt autonoma fordon i trafiken kan 
öka tillgängligheten och jämställdheten i 
samhället.  

 jörgEn lundälv,

docent i socialt arbete, Göteborgs universitet 

och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet

kNAPPT HAR mHF:s jubileumsår avslutats 
förrän det är dags för den här publikationen 
att fira jämnt. Det är sällan en tidskrift får 
fylla 90 år, men Motorföraren är ett undan-
tag. Tack vare en stark organisation med en 
månghövdad skara engagerade medlemmar 
har nio decennier av oavbruten tidningsut-
givning varit möjlig.

Genom att titta i tidningens backspegel, 
vilket vi gör på en sida i varje nummer, går 
det att se att varje epok har sin tjusning och 
sina frågor. Steg för steg har utvecklingen 
rört på sig, för det mesta i vad som kan 
kallas rätt riktning. Över tid har inte minst 
trafiksäkerheten förbättrats, med MHF som 
en ivrig påhejare. Frågan om nykter trafik 
är ständigt aktuell – och har så varit i nio 
decennier. Just nu undrar vi vad som händer 
med nykterhetsfrågan när tekniken tar över 
i de självkörande bilarna.

PÅ mOTORFöRARENS REDAkTION firar vi 90 
med måtta. En ny logotype, som en slags 
blinkning till historien, är det kanske mest 
iögonfallande. I stället för att bli för senti-
mentala väljer vi att till största del blicka 
framåt. Det här året satsar vi lite extra, vilket 
kommer att märkas i redan nästa nummer 
och ytterligare tre gånger under 2017.

För undertecknad är det här sista krö-
nikan i Motorföraren. I väntan på min ef-
terträdare upplåter jag den här platsen till 
andra personer med en relation till Motor-
föraren. Det blir förhoppningsvis ett trev-
ligt sätt att uppmärksamma 90-årsjubileet, 
berättat av dem som varit med och gjort 
tidningen.

motorföraren 90 år

GuSTAv LILjEbERG

CHeFRedakTöR

gustav.liljeberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Just nu und-
rar vi vad 
som händer 
med nykter-
hetsfrågan 
när tekniken 
tar över i de 
självkörande 
bilarna.”

kommer autonoma fordon 
hjälpa funktionshindrade?

kRöNIkA: FRÅN FöRARSÄTET

I NummER 8/2016 finns ett intressant 
uppslag om begagnade elbilar.  

För inte så många år sedan var eta-
nol alternativet för framtiden. Men 
debatter om arbetsförhållanden på 
sockerplantager i Brasilien och mo-
torproblem, på grund importerad eta-
nol av låg kvalitet, har gjort att etanol 
är på väg att försvinna. I några länder 
som Brasilien, är dock andelen etanol-
drivna bilar hög. I flera städer i Sve-

rige drivs bussar med etanol.
Batterier i eldrivna bilar tas fram 

av sällsynta metaller. Ibland bryts de 
i gruvor med högst tveksamma ar-
betsförhållanden. Hur mycket av dessa 
sällsynta metaller går det att bryta? 
Samma metaller används ju även bland 
annat i mobiltelefoner.

Hur länge håller batterierna och 
kan metallerna återvinnas, är några 
andra frågor.

Biogas framställs av inhemska råva-
ror, bland annat matrester. Tekniken är 
väl beprövad. Försäljningen av bio-
gasbilar är inte stor och efterfrågan på 
biogas ökar inte trots att kapaciteten 
byggs ut. Är det klokt att bara satsa på 
elbilar när vi ska försöka fasa ut an-
vändningen av fossila bränslen? Borde 
vi inte tänka bredare?

 toMas lagErwall,

 Solna

Är batteridrivna elbilar enda alternativet?
kANSkE bLEv artikelns avslutning 
lite väl kategorisk – syftet var att 
ge exempel på tre begagnade elbilar 
som redan finns ute på marknaden. 
Batteribilar är inte den enda lös-
ningen på nutidens och framtidens 
transporter. Snarare krävs det en 
bred palett med tekniska lösningar 
som kan driva utvecklingen framåt 
mot de bästa alternativen.
 GuSTAv LILjEbERG

bred palett behövs



DET BLIR INTE MER

Den trivsamma båtresan med M/S Eckerö från  
Grisslehamn till Åland tar endast två timmar.  
Njut av god mat, koppla av med underhållning  
och shopping till glada sjöpriser. 

STORT SKÄRGÅRDSBORD från 230:–

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00  
facebook.com/eckerolinjen

SKÄRGÅRD ÄN SÅ HÄR

från 805:– /person

Bil- eller mc-paket
Prisexempel Kastelholms gästhem

I priset ingår: person- och bilbiljett/
mc-biljett t/r med Eckerö Linjen, 
boende 2 nätter del i dubbelrum, 
2 frukost samt Ålandskarta (1 karta 
per bokat rum). Bokningskod 5BIL

På webben finns alla våra resepaket, 
upplevelser och boendealternativ 
samt mer info om båtresan.

Åland är behändigt till formatet. Det är cirka fem mil 
tvärs över och du når det mesta inom en timme. Ändå 
finns här över 90 mil landsväg som slingrar sig fram 
genom skogar, jordbrukslandskap, äppelodlingar och 
bokstavligen ut över havet på de vägbankar och broar 
som förbinder många av öarna med varandra. Det här 
gör Åland till ett perfekt land att bilsemestra i.
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bil- och trafikfrågor

Polisen har uppdaterat reglerna för vilka 
hjälpmedel som får användas för att stoppa 
fordon och när de får användas. de tekniska 
hjälpmedlen som polisen kan använda för 
att stoppa bilar är spikmatta, fordonsnät eller 
fasta hinder. dessutom finns metoder som 
att följa efter ett flyende fordon, att stänga in 
det under färd med hjälp av polisbilar eller att 
preja det. 

När polis ute på fältet på något sätt ska för-
söka stoppa ett fordon så ska insatsen rappor-
teras till vakthavande befäl. Om insatsen inte 
kan rapporteras inom vad som räknas som 
något som polisen kallar för ”tillfällig fördröj-
ning” ska den avbrytas. det gäller också om 
risken för att en olycka ska ske är stor, då ska 
insatsen avbrytas. 

Om en spikmatta ska användas för att stop-
pa ett fordon, ska det göras på en plats som 

gör riskerna för mötande och omgivande trafik 
så små som möjligt. Fasta hinder får bara 
användas om det är synnerligen angeläget att 
stoppa fordonet och andra metoder inte kan 
användas.

Innan spikmatta eller fasta hinder används 
måste föraren få möjlighet att själva stoppa 
fordonet. det ska också vara möjligt att upp-
täcka hindret i tillräckligt god tid för att hinna 
stanna och det ska finnas varningar med skyl-
tar och polisbilar med påslagna blåljus.

För tvåhjuliga fordon och motorfordon som 
saknar skyddande kaross, får polisen bara 
förfölja dem om det finns väldigt starka, syn-
nerliga, skäl.

Som synnerliga skäl räknas om den miss-
tänkte har begått eller är på väg att begå ett 
grovt brott. Spikmatta får inte användas mot 
de här typerna av fordon.

Hur mycket får du egentligen packa i tak-
boxen?

1. Snart är det sportlov och många packar bilen för 
att resa till fjällen, kanske med en box på taket, 
men hur mycket får du lasta inuti takboxen?
a. den vikt som anges som maxlast på taket 
i bilens instruktionsbok får lastas inne i tak-
boxen.
B. den vikt som anges som maxlast på taket i 
bilens instruktionsbok, minus vikten på själva 
takboxen.
C. den vikt som anges som maxlast på taket 
i bilens instruktionsbok, minus vikten på 
takboxen och vikten på takräcke eller annan 
fästanordning för takboxen.

2. Och hur många personer får åka inne i bilen?
a. Lika många som det finns säkerhetsbälten 
till.
B. Lika många som bilen är registrerad för.
C. Hur många som helst bara inte bilens tjäns-
tevikt plus angivna maxlast överskrids.

3. vad är tjänstevikt?
a. den sammanlagda vikten av fordonet i 
driftfärdigt skick, inklusive förare, verktyg, re-
servhjul, bränsle, oljor och vatten.
B. den sammanlagda vikten av fordonet inklu-
sive en förare som väger 75 kilo.
C. den vikt, inklusive förare, maximalt antal 
passagerare och maximal lastvikt, som fordo-
net är konstruerat för.

(Rätt svar på sidan 47.)

vOLvOcHEFER TILL 

AuDI OcH TESLA

Volvos senaste 
modeller i 90-serien 
har skapat intresse 
både från kunder och 
branschkonkurrenter. 
Under senhösten 
förlorade den Gö-
teborgsbaserade 
tillverkaren två chefer 
för områden som 
särskilt uppmärksam-
mats.

Utvecklingschefen 
Peter Mertens, med 
bakgrund hos bland 
andra Mercedes 
och General Motors, 
värvades till motsva-
rande position hos 
audi.

en tid senare 
meddelades att an-
ders Bell, som haft 
ansvaret för interiör-
erna hos Volvo, rekry-
terats till Tesla.

allt färre klarar att av att ta sitt körkort på för-
sta försöket. en anledning är att det finns en 
övertro på den egna förmågan och att provet 
upplevs som svårare än vad man har räknat 
med.

andra orsaker till att antalet omprov ökar, är 
bristen på förberedelse, avsaknad av översatt 
utbildningsmaterial och att man inte förstått 
varför provet blev underkänt.

det här visar en studie som Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort 
på beställning av Trafikverket. 

Under en längre tid har antalet godkända 
körkortsprov för behörighet B (personbil) 
stadigt sjunkit, det visar Trafikverkets statistik. 
antalet godkända kunskapsprov var 55,6 pro-
cent år 2010 jämfört med 47,7 procent 2015. 
Trenden var densamma när det gäller körprov, 
under 2010 var det 54,6 procent som klarade 
dessa prov medan den siffran hade sjunkit till 
49,8 procent fem år senare.

Studien visar att de som börjar övningsköra 
tidigt har en högre grad av godkännande än 
de andra. 

Nya regler för hur polisen får stoppa fordon

överskattad förmåga ger färre godkända körkortsprov

Snart är det 
slut på a-

traktorernas 
fribrev när 
det gäller 

kontrollbe-
siktning.

alla a-traktorer och epa-traktorer ska kon-
trollbesiktigas. det beslutade regeringen i 
december. Tidigare har en a-traktor eller en 
epa-traktor bara behövt göra en besiktning i 
samband med att fordonet registrerades.  

kontrollbesiktningen ska göras första gång-
en efter fyra år och därefter vartannat år. de 

nya reglerna införs den 20 maj i år, men tilläm-
pas först på besiktningar som görs från den 20 
maj 2018. de nya bestämmelserna gäller även 
för motorredskap klass 1, eG-mobilkranar och 
släpvagnar som dras av sådana fordon. 

För övriga fordon behålls i stort sett de be-
siktningsregler som finns sedan tidigare.

kontrollbesiktning införs för a-traktorer

FOTO: STR

ILLUSTRaTION: TRaNSPORTSTyReLSeN



MER 
SOPPA FÖR 
PENGARNA 

Med våra 240 stationer finns vi alltid nära till hands om du behöver fylla på 
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Under 2016 dödas 263 personer i 
vägtrafiken, vilket är fyra fler än året 
innan. 

– Oroväckande. Det visar att vi nu 
måste jobba hårdare och smartare 
för att komma vidare med Nollvi-
sionsarbetet, konstaterar Lars Olov 
Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF. 

ÅR 2016 OmkOm 263 personer i vägtrafiken 
att jämföra med 2015 då 259 personer föro-
lyckades. Det visar Transportstyrelsens preli-
minära statistik. 

Målet i Nollvisionen är att antalet om-
komna i trafiken i Sverige ska vara max 220 
stycken år 2020 och därför måste dödstalen 
minska med 6 procent per år. Vilket innebär 
att dödssiffran inte skulle ha överstigit 243 
personer under 2016. 

Hur ser du på 2016 – blev det ett negativt 

trendbrott i nollvisionen? 

– Jag vill inte övertolka siffrorna för ett 
enskilt år. Men ser jag på utvecklingen un-
der de fem senaste åren blir jag orolig, säger 
Lars Olov Sjöström. 

Regeringens initiativ ”Nystart för Noll-
visionen” förra året var ett bra och nödvän-
digt initiativ anser han. 

– Men för lite har hänt hos de myndighe-

Fler personer miste livet i trafiken 2016 
ter som ansvarar för trafiksäkerheten. Allvar-
ligast är situationen inom Polismyndigheten, 
men också Trafikverket har tappat fart och 
engagemang, reflekterar Lars Olov Sjöström. 

– Vi inom MHF måste också vara själv-
kritiska och fråga oss: Kan vi göra mer för 
trafiksäkerheten? Jobbar vi med rätt saker? 

Under 2016 omkom 149 personer i bilo-
lyckor, en minskning från året innan med 
tio personer. 37 motorcyklister dödades, att 
jämföra med 44 stycken under 2015. Förra 
året fick 19 cyklister sätta livet till, vilket 
var två personer fler än 2015. I de flesta av 
olyckorna omkom cyklisten i kollision med 
ett motorfordon. Under 2016 dödades 39 
fotgängare, det är en ökning från 2015, då 
antalet var 28 stycken. 

mARIA kRAFFT ÄR måldirektör på Trafikverket. 
Hon gör den här analysen av trafikåret 2016: 

– Innan vi klär oss i aska och elände, så 
måste vi backa perspektivet lite. Vi hade en 
fantastisk utveckling i Sverige när det gäl-
ler antalet döda i trafiken fram till år 2010, 
konstaterar hon. 

– Nu verkar det ha skett en stagnation. 
Men man får inte glömma att 2015 var det 
bästa året sedan 1947. 

Satsningar på mittseparering, säkrare bi-
lar och anpassning av hastigheten till vägens 

standard har gett Sverige en god utveckling 
fastslår Maria Krafft.

– Vi har plockat de lågt hängande fruk-
terna. Utmaningarna blir större när man har 
nått en viss nivå, säger hon. 

POLISEN GjORDE 963 427 utandningsprov 
under 2016. (Ej helt fastställda siffror.) Det 
är en markant minskning från 2015, då an-
talet nykterhetskontroller var 1 407 134 
stycken under samma period. 

Att polisen gör färre blås och har skurit 
ned på hastighetsövervakningen är proble-
matiskt menar Maria Krafft. 

– Det behövs en synlig polis ute i trafi-
ken. Polisens omorganisation har ställt till 
med problem. 

Maria Krafft tror att det behövs flera 
olika åtgärder för att få dödstalen att vända 
nedåt igen. 

– Vi behöver vända blicken från bilen och 
ha mer fokus på de oskyddade trafikanterna 
– som fotgängare, cyklister och motorcyk-
lister. Hur gör man trafikmiljön säkrare för 
de grupperna? reflekterar hon. 

Ansvariga myndigheter behöver jobba 
med att förändra människors beteenden. 

– Ta ökad cykelhjälmsanvändning till ex-
empel. Hur åstadkommer vi det? säger hon. 

Mari Haglund

”Det behövs 
en synlig 
polis ute i 
trafiken. Poli-
sens omorga-
nisation har 
ställt till med 
problem.”

TRENDbROTT. Fler personer miste livet i trafiken under 2016, än under året innan. FOTO: STeFaN NILSSON

Trafikverkets måldi-
rektör Maria Krafft 
tror att det kommer 
krävas många olika 
åtgärder för att få 
dödstalen i trafiken 
att vända nedåt igen. 

FOTO: TRaFIkVeRkeT



Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill 
att personalen ska vara nykter. Med 
våra arbetsplatsbaserade Alkolås-  
terminaler kan personalen snabbt 
testas innan påbörjat arbetspass.
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Det finns drygt 80 000 tunga lastbilar 
och drygt 14 000 bussar i Sverige.

Upp mot hälften av dem har al-
kolås idag.

– Om fler ställer krav på alkolås 
vid upphandlingar så skulle vi ha 
det i ännu fler fordon, säger Patrick 
Magnusson, trafiksäkerhetsansvarig 
på branschorganisationen Sveriges 
Åkeriföretag.

PÅ ÅkERIET EuROLINk i Ljungbyhed i nord-
västra Skåne finns 82 av de tunga lastbilarna, 
81 Scania och en Volvo.

– För oss var det en självklarhet att ha 
alkolås i alla våra bilar, säger Maria Jönsson, 
ansvarig för bland annat personal, miljö och 
trafiksäkerhet på Eurolink. 

– Säkerhet är viktigt för vårt varumärke 
och vi byter bilar vart tredje år. Det finns 
autobroms, trötthetsvarnare, körfältsvarnare 
och givetvis alkolås i alla.

Hon har inte hört någon av de svenska, 
tyska eller kroatiska chaufförerna, som kör 
för dem, protestera mot att de måste blåsa 
ett par sekunder innan bilen går att starta så 
att de kan ge sig ut på vägarna.

Maria Jönssons pappa Roy Hansson var 
en av de första i landet att satsa på alkolås i 
lastbilar, när han drev det numera nedlagda 
Nils Hansson Åkeri på samma plats som 
Eurolink, som han startade när han längtade 
tillbaka till åkeribranschen något år efter 
försäljningen av familjeåkeriet. 

ORSAkEN TILL ATT lastbilarna på Nils Hans-
son Åkeri utrustades med alkolås var den 
uppmärksammade, tragiska olyckan i okto-
ber 2004 vid Svedala. 

En berusad ungersk förare körde mot 
trafiken i 2,5 kilometer på E65 innan han 
upptäckte sitt misstag. 

När han då gjorde en sväng på motorvä-
gen hann två personbilar inte väja. 

I den ena bilen omkom en familj med två 
vuxna och två barn, i den andra en kvinna.

I lastbilens hytt hittades öppna och ur-
druckna flaskor. Chauffören, som hade 1,82 
promille i blodet, erkände också att han 
druckit fyra starköl på färjan mellan Sassnitz 
och Trelleborg.

Föraren dömdes för grovt rattfylleri, grovt 

”Krav på alkolås vid upphandling viktigaste påtryckningsmedlet”

vållande till annans död och grov vårdslös-
het i trafik till fyra års fängelse och 50 000 
kronor i skadestånd till anhöriga.

För Emil Åman, 33, en av de 125 chauf-
förerna på Eurolink, var den tragiska Svedala-
olyckan också en väckarklocka. Den inträf-
fade precis när han själv började som lastbils-
chaufför i dåvarande hemstaden Västerås.

– Jag tycker det är självklart att blåsa inn-
an jag får köra, säger Emil Åman, som nu 
jobbat ett halvår på Eurolink och kör mate-
rial för Finja Betong från norra Skåne och 
Strängnäs till olika platser i Norge.

– Det är klart att det går att fuska, att 
blåsa åt någon annan, men det gör man bara 
inte, säger Emil, som uppskattar att han kör 
runt 7 500 mil om året. 

Hans tre månader gamla, välutrustade 
Scania R580 kostar drygt 1,2 miljoner kro-
nor.

Alkolåset, som är kopplat till bilens start-
motor, går på 10 000 kronor exklusive 
moms.

– Alkolås är ingen kostnadsfråga, säger 
Maria Jönsson. Det handlar om förtroen-
det för vår verksamhet och kvaliteten på de 
transporter vi utför. Och ingen av våra killar 
har blåst positivt så att de inte kommit iväg.

Hur vanligt är då berusade förare i ut-

ländska fordon, som i allt högre utsträck-

ning trafikerar svenska vägar?

– Det händer säkert att en del dricker på 
färjorna till Sverige, men det är svårt att säga 
hur vanligt det är. Fast de finns säkert där 
ute på vägarna, både i personbilar, bussar 
och lastbilar, säger Emil Åman.

– Det finns ingen statistik på det, säger 
poliskommissarie Erling Andersson, ansvarig 
för trafikpolisen i den nya, omdiskuterade 
polisorganisationen. Det förekommer säkert 
och vi tar en och annan berusad förare då 
och då, men vi ser inte att utländska förare 
är överrepresenterade. Det är mest en myt.

Tomas Jonsson, alkolåsexpert på MHF 
och vd på MHF Test Lab, som testar och 
godkänner alkolås och alkomätare, är av en 
annan uppfattning:

– Tyvärr har vi sett att de utländska förar-
na är överrepresentade vid alkobommarna i 
Stockholms frihamn, säger han.

när ska alkotester kompletteras med 

drogtester?

– Vi har inte känt att frågan har varit ak-
tuell, men vi har pratat om att göra drogtes-
ter vid anställningar, säger Maria Jönsson på 
Eurolink. Fast först måste vi ta reda på om 
vi får göra det.

– Tyvärr finns ännu ingen utrustning, som 
alkolås, för att avslöja droger, säger Tomas 
Jonsson på MHF Test Lab. Forskning pågår, 
eftersom droger i trafiken är ett ökande pro-
blem. Frågan är bara vilka substanser man 

kÄRT bESvÄR. Lastbilschauffören Emil Åman har inget emot att blåsa i fem sekunder innan han får ge sig ut på vägarna 
med sin tunga Scania R580.

”Alkolås är 
ingen kost-
nadsfråga. 
Det handlar 
om förtroen-
det för vår 
verksamhet 
och kvali-
teten på de 
transporter 
vi utför.”

– Sverige är outstan-
ding på alkolås, säger 
Patrick Magnusson 
på Sveriges Åkerifö-
retag.

På åkeriet Eurolink i Ljungbyhed är samtliga 82 lastbilar försedda med alkolås
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NY STANDARD FöR ALkOLÅS

• Den 21 oktober infördes en ny standard för 
alkolås i europa och Sverige, FS-eN 50436.
• Nya alkolås som säljs och upphandlingar som 
görs efter 21 oktober 2016 måste svara mot 
den nya standarden, en teknisk uppdatering 
med bättre tillförlitlighet och användarvänlighet. 
• I Sverige testas alkolås – liksom alkomätare 
– endast av Swedac-ackrediterade MHF Test 
Lab i Tibro i Västergötland. 
• I fjol testades ett 80-tal olika alkomätnings-
produkter på MHF Test Lab. 20 procent un-
derkändes.
• De testade produkterna går igenom fem 
tuffa prov, bland annat tryck-, stöt- och tempe-
raturprover, från –40 till +85 grader som det 
kan bli i en lastbilshytt i stekande sol. Hela 
certifieringstestet tar ungefär 700 timmar.
• 2015 omkom 259 personer i trafiken i Sve-
rige. 30 procent var alkohol- och/eller drogpå-
verkade. 

”Krav på alkolås vid upphandling viktigaste påtryckningsmedlet”

vÄRNAR SÄkERHETEN. För Maria Jönsson, ansvarig för bland annat trafiksäkerhet på Eurolink i Ljungbyhed, är det en själv-
klarhet med alkolås i åkeriets 82 bilar.

ska gå på, utöver vanliga som kokain och 
amfetamin. 

– Nu är blandmissbruk med droger och 
alkohol rätt vanligt och då stoppas den föra-
ren med ett alkolås, men visst är ett sätt att 
stoppa droger viktigt.

om alkolås blir vanligare och vanligare i 

sverige, vad händer då i Europa?

– Det kommer sakta, men säkert. Diskus-
sionen är igång i allt fler länder om vikten 
av alkolås, till exempel i Norge, Finland, 
Belgien och Frankrike, säger Tomas Jonsson.

– Sverige är outstanding på alkolås, men 
det börjar komma även i andra länder, även 
om det går långsamt och EU har bromsat, 
säger Patrick Magnusson på Sveriges Åke-
riföretag. Förutom de 80 000 tunga lastbi-
larna och de 14 000 tunga bussarna rullar 
4,7 miljoner personbilar och drygt en halv 
miljon lätta lastbilar, ofta småföretagarbilar 
och oftast utan alkolås.

när blir alkolås vanliga i dem?

– Den dag de som köper deras tjänster 
kräver alkolås, säger Patrick Magnusson. 
Krav på alkolås vid upphandling och beställ-
ning av transporter och tjänster är det vikti-
gaste påtryckningsmedlet om utvecklingen 
ska fortsätta. Och det måste den. Vi ska inte 
ha några påverkade förare på våra vägar.

lassE HolMströM
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Om en person misstänks för rattfyl-
leri eller drograttfylleri tas ibland 
ett urinprov eller ett blodprov för 
att ta reda på om personen gjort 
sig skyldig till brott eller inte. Det är 
Rättsmedicinalverket som analyserar 
testerna. 

– Vi har ett avtal med polisen, vad 
vi ska göra och inte göra med de här 
proverna, säger Marie-Louise Hal-
lingström, kemist på Rättsmedicinal-
verket. 

RÄTTSmEDIcINALvERkET består av fyra gre-
nar – rättskemi, rättsmedicin, rättspsykiatri 
och rättsgenetik. Marie-Louise Halling-
ström jobbar som kundansvarig på avdel-
ningen Rättskemi i Linköping. Hon är ke-
mist och har jobbat på labbet i 23 år. Labbet 
är ackrediterat av den statliga myndigheten 
Swedac. 

– Ofta blandas vi ihop med NFC (Na-
tionellt forensiskt centrum, tidigare Sveriges 
Kriminaltekniska Laboratorium). Man kan 
säga att NFC analyserar det som är utanför 
kroppen och att vi mäter det som är inuti 
kroppen, förklarar hon. 

Rättskemi utför analyser av alkohol, nar-
kotika, läkemedel och gifter i biologiskt 
material, analysmaterialet består främst av 
urin och blod. Under 2015 hade labbet 
89 000 ärenden. 

– Vi analyserar även hårprover och ma-
terial från obduktionsärenden, exempelvis 
bitar av ett organ som en lever eller en mus-
kel, berättar Marie-Louise Hallingström.  

POLISEN ÄR rättskemiavdelningens största 
kund, 54 000 av ärendena 2015 var beställ-
ningar från polisen. 

När rättskemi gör analyser av narkotika 
gör man det i två steg. 

– Vi börjar alltid med en screeinganalys. 
Det är för att sålla ut om provet är positivt 
eller negativt. 

– Det krävs väldigt lite material för en 
sådan analys. Där tittar man på grupper, som 
amfetamingruppen eller opiatgruppen och 
inte på enskilda substanser. 

En nackdel är att i screeinganalysen kan 
man få utslag på amfetamingruppen, trots 
att personen inte har tagit amfetamin, detta 
för att screeingen kan korsreagera på ett lik-
nande ämne, exempelvis noraefedrin eller 

Så analyseras proven för drograttfylleri

DROGExPERT. Marie-Louise Hallingström är kemist på Rättsmedicinalverket i Linköping.

DROGEN cANNAbIS. Cannabisgruppen är en av drogerna som Rättsmedici-
nalverket letar efter i screeinganalysen. Här hampaplantor och en så kall-
lad haschkaka.   FOTO: LeIF WeTTeRSTRöM/NFC

DROGEN AmFETAmIN. Amfetamingruppen är ett av 
de ämnen som Rättsmedicinalverket letar efter i 
screeinganalysen.  FOTO: BO LUNdqUIST/NFC 
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Så analyseras proven för drograttfylleri
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efedrin. Ämnen som finns i vissa läkemedel 
som tas mot hosta och snuva. Det är först i 
nästa steg, verifikationsanalysen, som de en-
skilda substanserna skiljs ut. 

När man gör screeinganalysen använder 
sig man av ett baspaket med sju olika grup-
per. Baspaketet består av grupperna: amfe-
taminer, cannabis, kokain, opiater, metadon 
(mäts ej i blod), buprenorfin (mäts ej i blod) 
samt bensodiazepiner. 

– Om vi får ett positivt utslag på scree-
inganalysen, så går vi vidare med en ve-
rifikationsanalys. Då tittar vi specifikt på 
substansen, om personen verkligen har tagit 
amfetamin eller om screeingen har korsrea-
gerat på ett liknande ämne som noraefedrin, 
förklarar Marie-Louise Hallingström. 

PROvERNA FRÅN POLISEN delas in i tre 
grupper: r inga narkotikabrott och eget 
bruk, rattfylleri och drograttfylleri samt öv-
riga brott som exempelvis våldsbrott eller 
dopingbrott. Det är lagen som styr vad som 
behöver påvisas i bevisningen för att styrka 
brott. 

– Vid drograttfylleri måste man kunna 
visa att drogen finns i blodet. På det sättet 
skiljer sig brottet från ringa narkotikabrott, 
då polisen ska bevisa att det finns ett bruk, 
då räcker det med ett urinprov. 

Det är därför som det tas både blodprov 
och urinprov vid trafikärenden. För att un-
dersöka om det går att styrka narkotikabrott, 
inte för trafikärendets skull. Att det har hänt 
en trafikolycka ger inte polisen rätt att ta ett 
blodprov på en förare. Polisen måste först ha 
byggt upp en misstanke om drograttfylleri.

NÄR RÄTTSmEDIcIN GöR screeingen på poli-
sens prover så tittar de efter alla sju substan-
ser i baspaketet. 

– I nästa steg kan polisen välja – om flera 
substanser är positiva på screeingen, så kan 
de välja om vi ska verifiera en substans el-
ler alla. 

När man gör verifikationsanalysen så har 
man en prioriteringsordning, som är samma 
som ordningen i baspaketet, det vill säga först 
amfetamin, sedan cannabis och så vidare. 
Hur är det med internetdroger, som spi-

ce. går det att kontrollera med screeing-

testet? 

– Nej, det kan man inte. Spice är hundra-
tals olika substanser, förklarar Marie-Louise 
Hallingström. 

Under 2016 anmäldes 12 612 drograttfyl-
leribrott i Sverige, för rattfylleri och grovt 
rattfylleri var den siffran 12 039. Det visar 
Brottsförebyggande rådets statistik. rattfylleri 
och grovt rattfylleri. 

Under 2015 anmäldes 13 039 brott av 
rattfylleri och grovt rattfylleri. För drogratt-
fylleri var antalet brott 13 068 stycken. 

Rättsmedicin fick under 2015 in cirka 
15 800 rattfylleriärenden. Droger stod för 
73 procent av ärendena, alkohol för 16 pro-
cent och båda grupperna för 11 procent. 

– Det är vad polisen frågar efter i proven. 
Större delen av bevisproven för alkohol görs 
ju med polisens instrument Evidenzer, kon-
staterar Marie-Louise Hallingström. 

Polisen gör ungefär 17 000 tester med 
Evidenzer varje år. 

EN ANNAN vIkTIG arbetsuppgift som rätts-
medicin har är att skriva yttranden. 

– Polis och åklagare kan komma in med 
en skriftlig begäran när de har fått ett prov-
resultat ifrån oss. De kanske vill ha ett för-
tydligande. 

Rättsmedicin har en grupp på sju-tio 
personer som i huvudsak jobbar med att 
skriva yttranden. Representanter från labbet 
medverkar i cirka 50 rättegångar per år.  

– Det kan vara att åklagaren vill att vi ska 
förklara hur analysgången på labbet fungerar. 

Den vanligaste frågeställningen som de 
får svara på i yttrandena är om det är möj-
ligt att en misstänkt rattfyllerist ägnat sig åt 
eftersupning. 

– Då ska man ju helst ha tagit ett blod-
prov och ett urinprov vid samma tidpunkt 
och så ska man ju ha tagit ett urinprov en 
timme efter. Det är idealet för att man ska 
kunna säga något, förklarar Marie-Louise 
Hallingström. 
Hur lätt är det att svara på om det är 

möjligt att det var eftersupning eller 

inte? 

– Det är inte lätt att svara på. Men ibland 
går det att säga ”sannolikt så är det så här”. 
En annan vanlig frågeställning är om det 

är kan ha rört sig om ”passiv cannabis-

rökning”. Hur är det i praktiken? är det 

möjligt? 

– Ja, det kan vara så. Om man sitter i 
ett trångt utrymme och många människor 
röker i cannabis, konstaterar Marie-Louise 
Hallingström. 

Rättsmedicins experter måste göra en 
objektiv och rättssäker bedömning. 

– Ibland kan vi inte uttala oss och då får 
vi skriva det i yttrandet. 

Mari Haglund

kEmI SOm bEvISAR. 
Vid misstanke om 
rattfylleri eller dro-
grattfylleri tas ibland 
ett urinprov eller ett 
blodprov. Rättsmedi-
cinalverket analyse-
rar proverna. 

”Vid drog-
rattfylleri 
måste man 
kunna visa 
att drogen 
finns i blodet. 
På det sättet 
skiljer sig 
brottet från 
ringa nar-
kotikabrott 
... då räcker 
det med ett 
urinprov.”
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Vi börjar med att reda ut vad en 
självkörande bil är för något.

– Vi har redan den självkörande 
bilen på marknaden, säger Stewart 

Callegari, planeringsansvarig på Nissan 
med ansvar för självkörande bilar. Vi säljer 
Qashqai med den tekniken som tillval i 
Japan och då handlar det bland annat om 
att bilen kan följa framförvarande bil i en 
kösituation.

Stewart är mån om att understryka att 
det handlar om en successiv övergång som 
kanske kan betyda att alla bilar har teknik 
för att vara självkörande 2050.

– Det betyder inte att de måste vara 
självkörande hela tiden, säger han. Männis-
kor vill ha friheten att välja själva. Vårt mål 
är som alltid att hitta lösningar som kun-
den vill ha utan att det blir för dyrt.

NISSAN-RENAuLT-ALLIANSEN bedriver 
intensiv forskning inom området och då 
handlar det inte enbart om tekniken i for-
donen och datorlösningar.

– För att en självkörande bil ska kunna 
interagera med övrig trafik, och då menar 
jag från fotgängare till lastbilar och tåg, 
måste den kunna interagera med trafiken 
på ett sätt som upplevs som naturligt i den 

trafikmiljön, säger Dr. Maarten Sierhuis 
som är ledare för Nissans forskningscenter i 
Silicon Valley i USA.

Han menar att vi kan behöva ha olika 
programmering för olika länder eftersom 
trafikbeteendet varierar så mycket. Dr. Me-
lissa Cefkin är ansvarig forskare i antropo-
logi vid samma forskningscenter och hon 
beskriver hur viktigt det är att övrig trafik 
förstår den självkörande bilen för att trafi-
ken ska flyta. Hon forskar om interaktion 
mellan bil och människa och menar att det 
är avgörande för om man ska lyckas införa 
självkörande bilar att människor och bilar 
förstår varandra i alla trafikmiljöer.

EN ANNAN SOm jObbAR med framtidslös-
ningar inom Nissan-Renault-alliansen är 
Floris van de Klashorst, som är vice vd för 
avdelningen som sysslar med uppkopplade 
fordon och mobilitetslösningar. Han menar 
att vi redan har passerat den första fasen i 
övergången till helt autonoma fordon.

– Nyckeln till den självkörande bilen är 
ständig uppkoppling mot internet, säger 
han. Vi har det redan när det gäller info-
tainment och dagens bilar klarar enklare 
självkörande uppgifter. Steget till avance-
rade bilar som inte behöver mänsklig inter-
aktion är fullt möjligt att ta men det kräver 
snabb och säker uppkoppling.

Rachel Nguyen, filosofie doktor och vd 
Renault-Nissan Future Lab, ser helt nya 
sätt att använda bilen, eller den personliga 
mobiliteten, när självkörande bilar blir 
verklighet.

– Vi kan dela bil lokalt på ett smidigt sätt, 
vi kan utnyttja fordonsflottor mer effektivt 
och naturligtvis betyder den självkörande 
bilen en revolution för taxiverksamhet och 
biluthyrning.

I USA är det en veritabel hype kring 
Tesla som säljs med en liknande funktion 

som Nissans kopplad även till navigationen. 
En hype som lett till att Tesla-åkare filmar 
sitt åkande med den självkörande bilen och 
lägger ut det på Youtube. Tesla har dess-
utom gått ut och lovat helt självkörande 
bilar inom två år.

I SvERIGE muTTRAR Volvo om brister i 
Teslas teknik och pekar på ett par olyckor 
som hänt med självkörande Teslor. Volvo 

Kan själv!
Nu kommer bilarna som tar dig dit 
du vill – utan att du ens håller i ratten
utvecklingen av de självkörande bilarna går 
snabbt, tekniken är här och den används 
redan inom vissa områden som exempelvis 
lastbilar som körs i gruvor. 

förespråkarna talar om miljövinster, sä-
kerhetsvinster och komfortvinster. tvivlarna 
talar om färre arbetstillfällen och säkerhets-
risker.

En sak är dock klar: rätt använd erbjuder 
tekniken många fördelar och den revolutio-
nerar vardagen för många av oss.

”För att vi 
ska lyckas 
med den här 
tekniken är 
det direkt av-
görande att 
bilarna kan 
interagera 
med övrig 
trafik.”

FRAmTIDSvY. Det här är morgondagens självkörande bil. Den fungerar med trafiken på tyska Autobahn. Den slår på vindrutetorkare och blinkers när de behövs, byter fil och kör i upp till 130 km/h utan att någon håller i ratten.
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ligger långt framme när det gäller själv-
körande fordon och har ett samarbete 
med Uber om att ta fram en självkörande 
taxibil. Samtidigt argumenterar regeringens 
särskilde utredare, Jonas Bjelfvenstam, för 
specifika vägsträckor byggda för enbart 
självkörande fordon.

I Tyskland är Audi en av de aktörer som 
ligger allra längst fram när det gäller den 
här tekniken. De har redan idag testfordon 

som kan köra helt på egen hand 
på tyska Autobahn. Bilar som själva 
byter fil, visar tecken, accelererar och 
bromsar in i samverkan med övrig 
trafik.

– FöR ATT vI SkA LYckAS med den här tek-
niken är det direkt avgörande att bilarna 
kan interagera med övrig trafik, säger Klaus 
Verweyen, ansvarig för utvecklingen av 

självkörande bilar hos Audi. Våra 
kunder vill naturligtvis kunna an-
vända sina självkörande bilar i alla 
trafiksituationer. Dessutom är vi 
övertygade om att vi kan öka säker-
heten på det viset.

Audi presenterar utvecklingen mot den 
helt självkörande bilen som en process i 
flera steg. Teknik som hjälper föraren finns 
redan idag i Audis bilar. Det är autobroms, 

2019
Till dess har Tesla 
lovat att ha en helt 
självkörande modell 
på marknaden.

FRAmTIDSvY. Det här är morgondagens självkörande bil. Den fungerar med trafiken på tyska Autobahn. Den slår på vindrutetorkare och blinkers när de behövs, byter fil och kör i upp till 130 km/h utan att någon håller i ratten.
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avståndshållare, system som kan känna igen 
en fotgängare eller cyklist på väg ut, eller 
en bil som kommer när man är på väg ut 
ur en p-ficka och filhållare, som även kan 
styra emot om bilen är på väg ut ur filen 
utan att föraren visar tecken eller aktivt styr 
över bilen.

TEkNIkEN uTvEckLAS så att bilen läser av 
vägskyltar och anpassar hastigheten, läser 
av bilen framför och följer den i värsta 
dimman och så vidare. Just det här senaste 
är en viktig säkerhetshöjare på Autobahn 
som samtidigt betyder mycket för de som 
kör i snörök i norra Skandinavien. En ra-
dar ser genom dis, regn och snö och kan 
bromsa bilen långt innan föraren upptäcker 
att bilen framför bromsat. En fråga om liv 
och död där tekniken definitivt räddar liv 
i vardagen.

– Vi använder flera system för att kunna 
garantera säkerheten och funktionen, för-
klarar Klaus Verweyen. Vi har både radar, 
laser och ultraljudssensorer som samarbetar 
med flera kameror i bilen. Allt analyseras av 
bilens dator.

Det är här som även Audi blir kritiska 
till Teslas teknik.

– Vi ser det som direkt avgörande att 
vi har flera system som kan hantera olika 
situationer och tydligt signalera till datorn 
när de inte klarar en viss situation och då 
lämna över till annan teknik eller lugnt 
och fint ta ner hastigheten till en säker has-
tighet eller parkera bilen, säger Klaus. Det 
måste finnas ett backup-system som tar 
över om något sätter tekniken ur spel och 
det har vi löst i våra testbilar.

I nästa generation självkörande bilar, den 
teknik som idag testas i Tyskland, ska backup-
systemen gå in och ge föraren 15 sekunder 
på sig att ta över kontrollen om det behövs.

Audi testar tekniken på flera plan. Dels 
finns konceptbilar byggda på A7-modellen 
som rullar i verkliga trafiksituationer, dels 
finns konceptbilen ”Robby” som är en 
RS7, och så slutligen limousinen för röda 
mattan. En A8 som helt utan förare kan 
hämta VIP-gäster och köra dem till eventet 
och där släppa av dem. Robby testas på 
bana för att man ska lära sig hur systemet 
anpassar sig till olika vägunderlag och hur 

det kan styra bilens drivlina och chas-
sikomponenter till bästa väghållning. Här 
används en mycket exakt GPS-positione-
ring tillsammans med navigationen för att 
bilen ska kunna placera sig rätt på banan 
och köra så fort som möjligt.

EN INTRESSANT uTvEckLINGSFAS visades 
av Audi i samband med Consumer Elec-
tronics Show (CES) den 5–8 januari i Las 
Vegas. Under processortillverkaren NVI-
DIAS keynote visade Audi hur man kan 
använda artificiell intelligens i en bil och 
på så vis få bilen att själv lära sig vissa delar 
av trafikbeteendet.

I Audi Q7 Deep Learning Concept 
har Audi installerat en kraftfull dator med 
programmering som ger bilen kapacitet att 
orientera sig själv med hjälp av en frontka-
mera som i sin tur kommunicerar med en 
NVIDIA Drive PX 2-processor. Datorn 
styr bilen och anpassar styrningen med 
mycket hög precision med hjälp av en spe-
cialutvecklad styrenhet med mycket höga 
prestanda utvecklad för just självkörande 
fordon. stEfan nilsson

– Det krävs mycket datorkraft för att vår självkörande A7:a ska bete sig 
som vilken annan bil som helst, säger Klaus Verweyen, men utrustning-
en kommer att ta minimal plats i den serietillverkade bilen.

Rachel Nguyen, filosofie doktor och 
vd Renault-Nissan Future Lab, ser helt 
nya sätt att använda bilen, eller den 
personliga mobiliteten, när självkö-
rande bilar blir verklighet.

Floris van de Klashorst är vice vd för avdelningen som 
sysslar med uppkopplade fordon och mobilitetslösning-
ar inom Nissan-Renault-alliansen.

Dr. Melissa Cefkin, ansvarig forskare i antropologi vid Nissans forsk-
ningscenter i Silicon Valley i USA, forskar om interaktion mellan bil 
och människa.

– Vi har redan den självkörande 
bilen på marknaden, säger Stewart 
Callegari, och vår målsättning är en 
målmedveten utveckling där kundens 
behov är viktigast och kostnaderna 
kan hållas nere.

Dr. Maarten Sierhuis, ledare för Nissans forskningscenter 
i Silicon Valley i USA, talar om hur olika körbeteende runt 
om i världen förmodligen leder till att man kan behöva olika 
programmering av självkörande bilar i olika länder.

”Vi använder 
flera system 
för att kunna 
garantera 
säkerhet och 
funktioner. 
Vi har både 
radar, laser 
och ultra-
ljudssensor 
som samar-
betar med 
flera kame-
ror i bilen.”
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Med självkörande bilar kommer både 
nya möjligheter och nya utmaningar. 
Vem ska bära ansvaret om en tra-
fikolycka sker? Jonas Bjelfvenstam 
jobbar med en utredning som tittar 
på hur reglerna för en försöksverk-
samhet med autonoma fordon skulle 
kunna se ut. 

– För mig är det en viktig utgångs-
punkt att alkohol och trafik inte hör 
ihop, säger han. 

REGERINGEN TILLSATTE 2015 en utredning 
om självkörande fordon på väg. Jonas Bjelf-
venstam är särskild utredare. I uppdraget in-
går att titta på vilka regelförändringar och 
villkor som behövs för att göra försök med 
självkörande fordon i trafik och för att in-
troducera sådana fordon i allmän trafik. 

– Själva poängen med försöksverksamhe-
ten är samla in kunskap, säger Jonas Bjelf-
venstam. 

Ett första delbetänkande lämnades in i 
april 2016. Senast den 28 november ska hela 
utredningen skickas till regeringen.

När det gäller självkörande fordon delas 
nivån av automation in i fem steg (se fakta-
ruta), det vill säga hur stor del av körningen 
som är självkörande och hur stor del som 
styrs av föraren. 

HuR FRÅGAN ALkOHOL och självkörande for-
don ska behandlas i en försöksverksamhet 
resonerar Jonas Bjelfvenstam kring i delbe-
tänkandet. Han skriver att ”jag har övervägt 
om ett särskilt nykterhetskrav för förare och 
passagerare bör införas i lag och om detta i 
så fall ska gälla i situationer då ett fordon är 
i självkörande läge.” Vidare resonerar han: ”I 
nivå fem finns aldrig en fysisk förare. For-
mellt ser jag att gällande lagstiftning täcker 
de fall där en fysisk förare av ett självkö-
rande fordon är alkoholpåverkad.” 

Frånvaron av alkohol i samband med för-
söksverksamheter i trafiken har ett stort sig-
nalvärde menar Jonas Bjelfvenstam. I Trafik-
förordningens tredje kapitel, första stycket, 
finns en skrivning om att en förare inte får 
köra ett fordon om den inte kan göra det på 
ett betryggande sätt. Det kan vara på grund 

Vad händer med alkoholfrågan 
när bilarna blir självkörande? 

av sjukdom, utmattning, alkoholpåverkan 
samt intag av andra stimulerande eller be-
dövande ämnen. 

Jonas Bjelfvenstam överväger i delbetän-
kandet om den bestämmelsen ska gälla för 
förare i högt automatiserade fordon även 
under den tid som fordonet är i självkö-
rande läge. Hans bedömning är att det är 
något som Transportstyrelsen får behandla i 
villkoren för försöksverksamheten. 

FöR ATT FÅ bEDRIvA försöksverksamhet med 
självkörande fordon kommer det att finnas 
vissa villkor. Ett sådant villkor skulle kunna 
vara att alkolås ska användas vid försöks-
verksamheten enligt Jonas Bjelfvenstam. 

vilka problemsituationer skulle kunna 

uppstå när det gäller alkohol och själv-

körande fordon? 

– För mig är en viktig utgångspunkt att 
alkohol och trafik inte hör ihop. Huruvida 
särskilda problem relaterat till just alkohol och 

självkörande fordon behöver adresseras utöver 
den nu gällande lagstiftningen kan jag i nu-
läget inte bedöma, säger Jonas Bjelfvenstam. 

Hur resonerar ni kring kombinationen al-

kohol och droger ihop med självkörande 

fordon och straffrättsligt ansvar? 
– Det resonemanget finns i delbetänkan-

det. Eventuella ytterligare resonemang kring 
detta får i första hand föras i slutbetänkandet 
som avlämnas i november, säger han. 

Det är inte helt okomplicerat vem som 
ska ha ansvaret om en trafikolycka sker med 
ett självkörande fordon, om det är föraren 
eller körsystemet. 

Hur ser ni på det straffrättsliga ansvaret 

vid en trafikolycka för ett självkörande 

fordon?

– Upp till och med nivå 3 är föraren an-
svarig enligt gängse regler, förklarar Jonas 
Bjelfvenstam. 

– Vid nivå fyra eller fem bör enligt vårt 

DE OLIkA AuTOmATISE-

RINGSNIvÅERNA

nivå ett: Föraras-
sistans – inga fötter. 
Exempel: Farthållare.
nivå två: Partiell 
automation – inga 
händer. Inga fötter 
på pedalerna och 
inga händer på rat-
ten. Föraren måste 
ha ögonen på vägen 
och kunna ta kontroll 
ögonblickligen. Ex-
empel: kökörnings-
stöd. 
nivå tre: Villkorad 
automation – inga 
ögon. Inga fötter, 
inga händer och 
blicken ej på vägen. 
Föraren måste kunna 
återta kontrollen 
snabbt. Exempel: 
Highway autopilot. 
nivå fyra: Hög au-
tomation – ingen 
hjärna. Föraren be-
höver inte kontrollera 
trafikförhållandena 
och har inget ansvar 
då fordonet är satt i 
automatläge. Exem-
pel: Highway autopi-
lot. körning i kontrol-
lerade miljöer som 
gruvor och hamnar. 
nivå fem: Full auto-
mation – ingen fö-
rare. Föraren behöver 
inte vara närvarande i 
fordonet. 

uTREDAREN. Jonas Bjelfvenstam utreder vilka 
regelförändringar och villkor som behövs 
för en försöksverksamhet med självkörande 
fordon. 

mHF:S ExPERT. Lars Olov Sjöström är trafiksä-
kerhetschef på MHF. Han förespråkar en strikt 
linje när bestämmelserna för självkörande 
fordon ska dras upp.

kORTFAkTA
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förslag för försöksverksamheten föraren be-
frias från det straffrättsliga ansvaret när for-
donet är i självkörande läge. Är fordonet i 
manuellt körläge blir dock (den fysiske) fö-
raren ansvarig. Det gäller också om föraren 
på något sätt manipulerat det automatiska 
körsystemet.

vilka problem när det gäller straffrätts-

ligt ansvar kan uppstå i sådan situation? 

– Ett nytt moment i utredningen av en 
trafikolycka blir att fastställa huruvida kör-
systemet var i självkörande läge eller inte. 
Data bör enligt förslaget därför sparas i svart 

låda eller liknande, säger Jonas Bjelfvenstam. 
Kan verkligen ett kollektivt körsystem 

fungera utan några problem? MHF:s trafik-
säkerhetschef Lars Olov Sjöströms farhåga 
är att så inte är fallet. 

– Att ett sådant kollektivt system skulle 
kunna fungera felfritt, det tror jag inte på, 
reflekterar han. 

– Tänk om det blir fel på 2 000 fordon 
samtidigt. Hur allvarliga kan konsekvenser-
na bli vid ett fel? Och vad kan man göra för 
att eliminera riskerna? 

MHF:s hållning är alla som rör sig i tra-
fikmiljön ska vara nyktra. 

– Det bör även gälla för autonoma for-
don, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

I ETT FöRSökSPROjEkT med självkörande 
fordon anser han att regeringen borde vara 
ganska restriktiv i nykterhetsfrågan. 

– Jag tycker att det är bättre att man är li-
te striktare i början. Och att man då kanske 
hellre lättar upp lagstiftningen längre fram, 
när man bättre vet hur de olika automatise-
ringsnivåerna fungerar. 

– Det är positivt att utredaren verkar vilja 
se en nykter försöksperiod, säger Lars Olov 
Sjöström.  Mari Haglund

”Jag tycker 
att det är 
bättre att 
man är lite 
striktare i 
början.”

STYR SjÄLv! Audi är en av de biltilverkare som ligger långt fram när det gäller självkörande bilar. Nu är det hög tid att klarlägga det juridiska ansvaret vid eventuella olyckor.

Namnlöst-3   1 2016-10-12   15.32
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Säkrare 
med alkolås
Volvo Cars Alcoguard är ett integrerat alkolås som är enkelt att 
använda och ger ett exakt resultat. Systemet består av en trådlös 
handenhet med munstycke och en laddningsvagga till bilen.

Alcoguard bygger på  bränslecellteknik – den 
mest exakta och tillförlitliga tekniken som även  
uppfyller CENELEC-standarden. Visar 
utandningsprovet över alkoholgränsen på 
0,2 promille kan man inte starta bilen.

använda och ger ett exakt resultat. Systemet består av en trådlös 
handenhet med munstycke och en laddningsvagga till bilen.

Alcoguard bygger på  bränslecellteknik – den 
mest exakta och tillförlitliga tekniken som även  
uppfyller CENELEC-standarden. Visar 
utandningsprovet över alkoholgränsen på 
0,2 promille kan man inte starta bilen.

Föraren ser på handenhetens 
kontrollampa om provet är 
godkänt eller inte. Utandnings-
provet sparas i 30 minuter efter att 
motorn stängts av så att föraren inte 
behöver blåsa vid kortare stopp.

VOLVOCARS.SE

Om ett fordon är i trafik så 
måste fordonets registrerade 
ägare teckna en trafikförsäkring. 
Även om en bil är helt självkö-
rande kommer försäkringsbo-
lagen kräva att det finns någon 
som kan hållas ansvarig om 
en olycka sker. Bengt Ek, chefs-
jurist på Trafikförsäkringsföre-
ningen, reder ut frågan. 

ALLA FORDON SOm ÄR i trafik måste 
ha en trafikförsäkring som tecknas av 
den registrerade ägaren. Trafikförsäk-
ringen ger ersättning vid vissa typer 
av skador i trafiken. 

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, 
är ett samarbetsorgan för trafikför-
säkringsbolag i Sverige. Föreningen 
arbetar bland annat med att ge ersätt-
ning till de personer som blivit ska-
dade i trafiken eller fått något förstört 
av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt 
fordon.

– Som lagen ser ut i dag så måste 
en trafikförsäkring alltid tecknas av 
den registrerade ägaren eller av en 
juridisk person, om det handlar om 
ett företag. Det finns undantag för 
exempelvis leasing, säger Bengt Ek, 
chefsjurist på TFF. 

– Även när det gäller körsystemen 
för autonoma fordon måste det fin-
nas en ansvarig part. 

En fråga som skulle kunna bli ak-
tuell i samband med självkörande 
bilar är om det visar sig att det är 
körsystemet som har orsakat en tra-
fikolycka tror Bengt Ek och ger ett 
exempel: 

– Låt oss säga att ett försäkrings-
bolag betalar ut ersättning till föraren 
för en trafikolycka som har inträffat. 
Sedan visar det sig att skadan orsakats 
av ett fel eller en brist i de tekniska 
system, då kan det bli så att man rik-
tar ett regressansvar mot tillverkaren 
av systemet, förklarar Bengt Ek.

– Förutsatt att det går att bevisa. 
Regressrätt innebär rätten att kräva 

tillbaka en ersättning från den part 
som egentligen bör stå för den. 

ATT DATA FRÅN DET självkörande sys-
temet lagras på något sätt, anser Bengt 
Ek är viktigt. Om en trafikolycka 
skulle inträffa behöver information 
från körsystemet finnas dokumenterat. 

– När det sker en trafikolycka är 
det betydelsefullt att kunna ta reda 
på vad som är orsaken, konstaterar 
Bengt Ek. 

– Därför är det viktigt att data 
lagras på något sätt och att alla be-
rörda parter, både fordonsägaren och 
försäkringsbolaget, kan få tillgång till 
den nödvändiga informationen. 

 Mari Haglund

Trafikförsäkringsjuristen: 
”Det är viktigt att data lagras 
i fordonet på något sätt”
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Många bilister tittar på mobilen när 
de borde ha ögonen på vägen. Ett 
ögonblicks ouppmärksamhet och de 
är en trafikfara. 37 procent av förarna 
använder sms och 16 procent använ-
der sociala medier medan de kör. Det 
visar en nyligen avslutad undersök-
ning som genomförts på uppdrag av 
Transportstyrelsen.

SEDAN 2013 ÄR DET förbjudet att använda 
kommunikationsutrustning i bilen på ett 
sätt som gör dig okoncentrerad och farlig 
i trafiken.

Begreppet kallas rattsurfning och handlar 
inte bara om mobilpratande och sms. Det 
handlar om allt du gör som flyttar fokus från 
körningen. Det kan vara att delta i sociala 
medier som Facebook, Instagram, Twitter, 
spela spel eller söka musik.

– Vanligt är att förare gärna ser fel och 
brister hos andra, men inte hos sig själva, sä-
ger Therese Malmström, utredare på Tran-
sportstyrelsen.

TRANSPORTSTYRELSEN HAR under hösten 
avslutat en enkätundersökning om rattsurf-
ning som konstaterar att 86 procent av de 
medverkande förarna förstår att rattsurfning 
påverkar deras uppmärksamhet i trafiken.

– Trots vissa skillnader i landet så visar vår 
undersökning att rattsurfning är utbrett. Jag 
tror att många upplever risken att det ska 
hända något som liten. Därför fortsätter de 
att rattsurfa, säger Therese Malmström.

Begagnade bilar helt enkelt

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

”Många 
upplever att 
lagtexten är 
luddig och 
det är upp 
till polisen 
att göra en 
bedömning 
från fall till 
fall.”

Hon tror att beteendet handlar mycket 
om normer. Att använda mobilen vid ratten 
är något många upplever som ganska tillåtet. 
Det är inte som med alkohol eller trötthet 
vid ratten.

mEN ÄvEN I EN SITuATION där man upple-
ver att man har kontroll på trafiken och att 
risken att det ska hända något upplevs som 
liten kan förutsättningarna snabbt ändras.

Det kan vara en bil som hastigt bromsar 
in framför dig, eller en person eller ett djur 
som plötsligt dyker upp.

– Om du ägnar alltför mycket fokus på 
annat än själva bilkörningen, ökar riskerna 
för en olycka, säger Therese Malmström.

Det är svårt att idag veta hur många 
olyckor som varit en direkt följd av ratt-
surfande. I databasen STRADA, dit polisen 
rapportar trafikolyckor som leder till per-
sonskador, finns ingen information om detta 
eftersom det inte är en obligatorisk uppgift 
som polisen ska rapportera. Det är också en 
uppgift som polisen sällan har information 
om och även om de skulle veta att mobil-
telefon har använts så säger det inget om 
den avgörande orsaken till olyckan, då det 
är mycket svårt att avgöra.

– DET FINNS mÅNGA ORSAkER till att du kan 
bli distraherad. Man tittar för länge i hand-
väskan, hjälper barn eller tittar länge på has-

var tredje
sms-ar 
när de kör

 Therese Malmström 
på Transportstyrelsen 
har utrett svensk-
arnas mobilvanor 
bakom ratten.
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Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

WWW.G I L LAB I L EN . S E gilla oss på

SÅ SuRFAR SvENSkEN 

bAkOm RATTEN

• de skriver mest 

sMs: Bilförare i 
Jönköpings län – 43 
procent.
• de använder fliti-

gast sociala medier:

Bilförare i Jämtlands 
län – 23 procent.
• de använder mest 

musiktjänster:

Bilförare i Gävleborgs 
och östergötlands 
län – 43 procent.
• Undersökningen 
genomfördes av 
Nordstat mellan den 
14 september och 3 
oktober 2016. Totalt 
genomfördes 6 014 
webbintervjuer.

”Män och 
yngre ratt-
surfar mest. 
Just den 
gruppen bru-
kar generellt 
också sticka 
ut i olycksta-
tistiken.”

tighetsmätaren till exempel, säger Therese 
Malmström.

– Vi vet dock att rattsurfandet kan leda 
till längre reaktionstider, ett förändrat kör-
beteende och att man missar saker som sker 
i trafikmiljön och det påverkar ju körför-
mågan på ett sätt som kan innebära en ökad 
olycksrisk. Hur mycket riskerna ökar beror 
bland annat på din erfarenhet som bilförare 
och hur komplex trafiksituationen är säger 
Therese Malmström.

vAR TREDjE FöRARE uppger att de har 
mycket låg kunskap om lagen och ställer sig 
frågan: Får jag prata i handsfree? När kan jag 
använda telefonen?

– Många upplever att lagtexten är lud-
dig och det är upp till polisen att göra en 
bedömning från fall till fall, säger Therese 
Malmström.

ÅRLIGEN HAR mELLAN 70 och 80 förare böt-
fällts som en direkt följd av lagen. 

– Generellt verkar det som om polis 
och åklagare har utarbetat någon form av 
rättspraxis. Så de har lättare nu än för tre 
år sedan att avgöra om rattsurf inverkat 
menligt på bilkörningen, säger Therese 
Malmstöm.

Det förvånade henne att så många i stu-
dien uppgav att de rattsurfar. Hälften i ål-
dersgruppen 18 till 30 år medger att de 

även skriver textmeddelanden samtidigt 
som de kör.

– Män och yngre rattsurfar mest. Just den 
gruppen brukar generellt också sticka ut i 
olycksstatistiken, säger Therese Malmström.

6 procent uppgav att de även kollat film 
under körning.

De flesta säger dock att de aldrig eller säl-
lan gör det, men så finns det ett fåtal som 
uppger att de alltid eller ofta tittar på film 
när de kör.

kAmPANjEN ”SLuTA RATTSuRFA” har nu 
genomförts i tre omgångar och enligt The-
rese Malmström har intresset för kampan-
jen varit stort och den har nått målgruppen 
yngre bilförare genom film, Youtube och 
Facebook.

Hon hoppas kampanjen ska leda till att 
man börjar prata med sin familj, sina vänner 
och arbetskamrater om riskerna som man 
utsätter både sig själv och andra för när man 
använder mobiltelefonen när man kör och 
att man ändrar sitt beteende och tar avstånd 
från rattsurfandet.

FöRuTOm ATT Transportstyrelsen nu ge-
nomför kampanjen Sluta rattsurfa har myn-
digheten även fått ett regeringsuppdrag 
som handlar om användandet av bland an-
nat mobiltelefon under körning. Uppdraget 
syftar till att utvärdera nuvarande lagstift-
ning och att lämna förslag på ytterligare åt-
gärder för att minska rattsurfandet.

Enligt Therese Malmström säger forsk-
ningen att det är viktigt att kombinera olika 
typer av åtgärder som täcker in flera områ-
den för att få god effekt. Enbart en lagstift-
ning eller enbart informationsinsatser kom-
mer inte att lösa problemet med att många 
rattsurfar. För att få effekt av en skärpt lag-
stiftning krävs till exempel också en effektiv 
övervakning.

 – vI bEHövER OckSÅ titta på vad man kan 
göra inom till exempel körkortsutbildning-
en och hur man med tekniska lösningar kan 
minska rattsurfandet. Uppdraget ska vara 
klart i april 2017, säger Therese Malmström.

jan vEjstad

kORTFAkTA

FOTO: STeFaN NILSSON
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Svenskön Saint Barthelémy välkomnar alla

DRömvANDRING. Saint Barthelémy lockar med flera fina vandringsleder, där stigen ner till stranden Anse de Flamands bjuder på vida vyer.
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Svenskön Saint Barthelémy välkomnar alla
saint barthelémy är en ka-
ribisk paradisö med franska 
förtecken, perfekt att upp-
täcka med bil och till fots. 
ön har också en rik svensk 
historia, som ömt vårdas av 
öborna.

Visst är St Barthelémy en exklusiv 
mötesplats för resenärer med väl-
fylld plånbok. Här är det kändis-
tätt så det förslår. David Rockefel-

ler byggde en villa vid en av stränderna 
redan i slutet av 50-talet. Harrison Ford, 
Tom Cruise, Richard Gere och Naomi 
Campbell är några av skådisarna som nu-
förtiden regelbundet brukar söka sig hit, 
till lugnet och avskildheten. Men här finns 
också goda alternativ för budgetresenärer.

Ön är perfekt för den som gillar att köra 
bil, med härligt slingrande vägar längs både 
kust- och bergsland.

FöR SvENSkAR ÄR DET extra speciellt att 
anlända till St Barth, som ju var en del av 
Sverige under drygt 90 år.

Jag kommer med flyget från grannön 
Sint Marteen, en drygt 15 minuter lång 
flygtur som avslutas med en spektakulär 
landning på Aeroport Gustav III, där den 
enda start- och landningsbanan slutar i 
ett turkosblått hav med grönklädda berg i 
fonden.

Direktflyget från Paris tajmar väl med 
det karibiska bolaget Winairs förmiddags-
flyg till ”svenskön”. Här ska jag tillbringa 
en vecka med hyrbil, för att både vandra, 
cykla och snorkla.

PÅ vÄG mOT cOLOmbIER på den västra 
delen av den drygt två kvadratmil stora 
ön, passar jag på att stanna till en stund i 
Gustavia. Den svenska flaggan vajar stolt 
vid det lilla stadshuset, tillsammans med de 
franska färgerna och EU-flaggan.

Högt ovanför hamnen tronar lyxhotel-
let Carl Gustaf, som fått sitt namn efter vår 
nuvarande kung.

Gustav III bytte till sig St Barthélemy 
från Frankrike 1785, som i utbyte fick han-
delsrättigheter med Göteborg. Det dröjde 

ända fram till 1878 innan kung Oscar II 
sålde tillbaka ön.

Nu är det god tid för lunch och inne 
på anrika Le Select bar strax ovan hamn-
promenaden njuter jag av fiskburgare och 
färskpressad mangojuice.

Jag får också en pratstund med Marius 
Stakelborough, som öppnade sin omskriv-
na bar redan 1949.

Han är slavättlingen som blivit något av 
svensk ambassadör på ön och vars efter-
namn tros härröra från den dåtide svenske 
guvernören.

På ena väggen hänger ett fotografi med 
Marius själv och det svenska kungaparet, 
som besökte ön och Gustavia 1987.

– De stortrivdes och sa att baren var 
mysig, minns Marius, som besökt Sverige 
ett otal gånger och även tilldelats Nord-
stjärneorden.

Här finns också en annan bild inom ram, 
där Marius lämnar över en St Barth-tröja 
till kungen under ett av sina Sverigebesök.

Det har blivit hela tolv Sverigeresor för 
honom, där han odlat kontakterna med 
svenska St Barth-sällskapet, och för att 
besöka vänorten Piteå. För några år sedan 
tilldelades han även ”Pitemedaljen” för sitt 
ambassadörsarbete.

– Jag har dessutom en dotter som är 
gift med en svensk och bor i Nyköping. 
De träffades här på min bar för många år 
sedan.

DET uNIkA SOm gör att Sverige fortfarande 
finns kvar i öbornas medvetande är kung 
Oscar II:s kungörelse att ön skulle vara ”a 
free port” – ett skattefritt område. Något 
som fortfarande gäller.

Efter lunchen guidar Marius mig genom 
staden, längs gator med idel svenska namn 
som Kungsgatan, Västra Strandgatan och 
Piteågatan.

Den svenska kyrkogården i Gustavia 
ligger dold bakom den gamla industriham-
nen. Att flytta från Sverige till den exotiska 
kolonin var tufft för många och flera St 
Barth-svenskar dog vid ung ålder, berättar 
han.

Det blir en minnesvärd tur, som slutar 
vid det svenska museet timmen senare. 
Marius vinkar farväl. Siestan väntar i hans 

Lunchdags vid Shell 
Beach.

Stadsvandring med 
känsla av Stockholm.

Nyttig frukost som 
får ta sin goda tid.

Gustavia har bevarat 
de svenska influen-
serna.

Karibisk sallad med 
granatäppeljuice 
smakar mums.

FOTO: INGeLa STeINHOLTz
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hus nära Shell Beach – Gustavias finaste 
strand.

Själv fortsätter jag resan mot Colombier. 
Vägen är slingrande smal, så det gäller att 
ha fokus. Långt nedanför ligger Anse de 
Flamands – en av många inbjudande sand-
stränder runt ön.

Restaurangen på Hotel Francois Planta-
tion, granne med det lilla hus jag hyrt, har 
klar kolonialkänsla, med palmträdgård samt 
jakaranda, teak och rotting i matsalen. En 
smått sofistikerad stämning, där middagen 
består av gazpacho med kokosnötskum, 
halstrade pilgrimsmusslor och jätteräkor 
samt vaniljyoughurt med färska bär till 
dessert.

TIDIGT NÄSTA mORGON är det dags för en 
heldagsvandring i naturreservatet vid Poin-
te à Colombier – en av öns mer dramatiska 

kustremsor. Först genom snårig buskter-
räng, med inslag av tamarindträd samt en 
och annan bitsk kaktus.

Det är vindstilla och mer än 25 grader 
varmt redan klockan tio på morgonen. Ha-
vet ser förföriskt lockande ut, med segelbå-
tar och yachter som ankrat till och som på 
håll mer liknar små leksaksmodeller.

Från den högsta klippformationen är 
vyn än mer spektakulär, med panoramavy 
över Colombier. Härifrån kan man också 
se grannöarna Sint Marteen och Anguilla.

Väl nere på stranden ägnar jag ett par 
timmar åt god snorkling, och får skåda 
muränor, papegojfisk och babyhajar, till-
sammans med skimrande koraller. Matsäck-
en njuter jag av i skuggan under en palm 
och kan konstatera att livet på den gamla 
svenskön är gott.

CEnnEtH sParby
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vILD NATuR. Den gamla svenskön har bergigt inre och en handfull vackra sandstränder.

SLAvÄTTLING. Marius driver anrika La Select 
och älskar Sverige.

cHARmIGT. Gustavia lockar med öns minsta 
sandstrand.

FÄRGmOSAIk. Kolonialhusen bjuder på färg-
prakt och rik historia.

FLYGSTRAND. Sint Marteens flygplats är närmsta granne med stranden.
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ST bARTH

• St Barthélemy ligger i mellersta 
Västindien (karibien) nära öarna Sint 
Marteen, Guadeloupe, anguilla, antigua 
samt St kitts och Nevis.
• Klimatet är tropiskt året om. St 
Barthélemy är endast 24 kvadratkilome-
ter stor och har närmare 8 000 invånare.
Tidsskillnaden är minus sex timmar och 
valutan är euro.
• För den vandringssugne finns flera 
goda leder att välja mellan. Möjlighet att 
hyra cykel också. Turistinformationen i 
Gustavia hjälper mer än gärna till.
• För vidare info om ön och kontakterna 
med Sverige:
www.saintbarth-tourisme.com
www.stbarthsallskapet.com

PRISNIvÅ

• Undvik att resa till ön under jul, nyår 
och påsk då priserna är skyhöga och 
då det är svårt att finna logi. Under fe-
bruari–mars samt september–november 
är priserna avsevärt lägre.
• Räkna med dryga tusenlappen för 
ett dubbelrum med frukost under låg-
säsong. Maten håller hög klass med 
en god mix av franskt och kreolskt. en 
trerättersmiddag med dryck kostar från 
500 kronor per person och uppåt. en 
lättare lunch går på hundralappen på 
enklare ställen.

ATT ÄTA OcH umGÅS

• Baren Le Select är ett måste vid be-
söket i Gustavia. Cheeseburgarna är ett 
måste. Lunch för under hundra kronor 
och enklare middag för 200 kronor.
• Wallhouse restaurant är en klassisk 
fransk krog i Gustavia, som har riktigt 
prisvärda luncher för en hundring, och 
middagsmenyer från drygt 300 kronor.

PRISvÄRT bOENDE

le P’tit Morne

• Mysigt lägenhetshotell i Colombier, 
nära paradisstranden några av öns vack-
raste stränder.
• Rum med kök och terrass mot havet 
från 1 000 kronor per natt för två pers.
www.timorne.com

SEvÄRDHETER OcH uTFLYkTER

• Den svenska kyrkogården i Gustavia, 
och alla svenska gatuskyltar och min-
nesmärken, väl värt en längre stads-
vandring.
• Missa inte heller den betydligt vildare 
östra delen av kusten, vid anse de 
Grand Fond och Petit Cul de Sac. Här är 
havet, som bytt skepnad från karibiska 
sjön till atlanten, mer oberäkneligt och 
naturen kargare. det är visserligen inte 
mer än knappt sex mil körbara vägar på 
ön men det tar sin grundliga tid, för det 
är slingrigt, smalt och backigt.

RESA HIT

• Du tar dig smidigast dit med flyg från 
Paris med air France till holländsk/fran-
ska Sint Marteen/St Martin – pris från 
7 600 kronor t/r. därefter vidare med 
Winair direkt till St Barthélemy, från 550 
kronor enkel resa. 
• Se vidare: 
www.fly-winair.com

HYRA bIL

• För att resa smidigt runt ön är hyrbil 
att föredra, i och med att det inte finns 
någon utbyggd buss-service. Räkna 
med priser från 240 kronor per dygn 
under lågsäsong.
• För mer info om att resa runt ön, bo, 
äta, göra med mera kolla:
www.st-barths.com

LITE mER Om
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PANORAmAvY. Att vandra i bergen ger belöning för mödan.

Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

■	Alkolås 
■	Taxametrar 
■	Fleet Management
■	Körjournaler 
■	Billarm
■	Belysning 
■	Bränsle- och elvärmare 
■	Dragkrokar. 

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

Nordic Auto El säljer, monterar 
och ger service till godkända 
alkolås för både yrkestrafikanter 
och privatbilister.

Vi erbjuder effektiva och kundan-
passade tekniska lösningar i alla 
fordon. 

Vågögatan 8 - 164 40 KISTA - Tel.: 08 35 00 99

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

Swanson´s erbjuder ett unikt resekon-
cept, DRIVE AMERICA, med färdigpla-
nerade bilturer där motell är förbokade, 
bilhyra med obegränsad körsträcka och 
nödvändiga försäkringar ingår. En över-
gripande färdmanual, kartor och bro-
schyrer. Vi erbjuder ett 30-tal olika bil-
paket i Amerika och Kanada. 
I FLY & DRIVE-paketen ingår även fl yg.

Drive America 
Fly & Drive 

fr   7.680:-
fr 12.380:-

GOLDEN CALIFORNIAGO WEST

9 dagar från Los Angeles. Koppla av i 
Scottsdale, upplev Arizonas natur inkl 
Grand Canyon och nöjesstaden Las Vegas.

12 dagar från San Francisco. Bila Kali-
forniens berömda kustväg till LA. Även 
besök i Las Vegas och San Diego.
Drive America 
Fly & Drive 

fr 10.150:-
fr 14.750:-

Upptäck 
Amerika med bil! 

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

* Cirkapriser 
från Stockholm.

* *
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Opel, hallå!

Ge oss 20 minuter 
och få besked om 
bilen fungerar 
som den ska.

Ska du ut på bilresa eller är i färd att köpa 
eller sälja en bil? Gör en Bilkontroll innan! 
Inom 20 minuter får du besked om bilen 
fungerar som den ska. Resultatet är endast 
rådgivande och rapporteras inte till 
Transportstyrelsen. 

Åk till närmaste station och säg till på 
stationen så gör de kontrollen. Vill du hellre 
boka en tid ringer du 0771-600 600.

Läs mer om kontrollen på vår webb
www.bilprovningen.se/bilkontroll.

Bilkontroll drop-in

* Bilkontroll personbil max totalvikt 3 500 kg. 
Läs mer på www.bilprovningen.se/stationer.

Med ett knapptryck i Opeln ringer vi 
upp OnStar – en personlig service 
som kan bistå till med många saker. 
Fordonsdiagnos, hjälp med adress 
till navigatorn eller larm om olyckan 
skulle vara framme är ett par av funk-
tionerna.

PÅ DEN LILLA PANELEN ovanför backspegeln 
sitter tre knappar. Till vänster en sekretess-
knapp som avbryter positioneringen bilen, 
till höger en larmknapp märkt SOS. Ge-
nom att trycka på den mittersta, den blåa 
OnStar-knappen, hör vi en signal gå fram. 
När en yngre man svarar och hälsar väl-
kommen till Opel OnStar förstår vi att vi 
har kommit rätt.

– Vad kan jag hjälpa till med?
I det digra tjänsteutbudet är vi mest ny-

fikna på fordonsdiagnosen, så en sådan får 
det bli den här januarimåndagen. Lugnt och 
metodiskt går OnStar-rådgivaren – det är 
så den specialutbildade operatören kallas – 
igenom steg för steg. Som väntat står allt rätt 
till, bilen är ju så gott som fabriksny. Sam-

talet rundas av med att OnStar-rådgivaren 
undrar om det är något mer han kan hjälpa 
till med. Inte i dag, men kanske en annan 
gång, blir svaret.

ONSTAR ÄR EN Gm-TjÄNST som funnits 
i USA sedan 1996 och varit standard på 
samtliga koncernens bilar i Nordamerika 
sedan 2007. För fyra år sedan utvidgades 
territoriet till Mexiko och för drygt ett år 
sedan inleddes den stegvisa introduktionen 
i 31 europeiska länder. Till Sverige kom 
OnStar i höstas. Samtalen i Europa går till 
ett callcenter i Luton, England, där personal 
finns dygnet runt året om.

Genom gps-teknik kan personalen på 
Opel OnStar se exakt var bilen befinner 
sig och via internetuppkopplingen i bilen 
kan de dessutom utföra en hel del funktio-
ner. Utöver fordonsdiagnosen kan de även 
skicka adresser till bilens navigator, om den 
är utrustad med en sådan.

FöR OPEL ÄR ONSTAR en viktig funktion, nå-
got som i dagsläget skiljer märket från de 
närmsta konkurrenterna.

– Vi vet att de andra märkena kommer, 
men vi är redan där, säger Martin Jonsson 
på Opel Sverige.

– BMW Connected Drive har concierge, 
det har inte vi i dagsläget. Det kommer till 
nya Insignia. Vi kommer också att få start av 
motorvärmare genom appen.

På den svenska marknaden har generala-
genten valt att skicka med funktionen i ut-

FAkTA
ONSTAR I SIFFROR

• 5 miljoner samtal 
per år
• 5 000 automatiska 
svar vid kollisioner
• 156 000 distans-
upplåsta dörrar
• 3,6 miljoner förfråg-
ningar från appen

kOSTNADER

• Opel OnStar för ett 
år ingår i nybilspriset. 
därefter går det att 
köpa till tjänsten för 
89 kronor per månad 
för enstaka månader 
eller ett årsabonne-
mang för 890 kronor.
• En framtida till-
valsfunktion blir wifi 
i bilen.

rustningsnivåerna Enjoy och Dynamic, det 
vill säga majoriteten av försäljningen.

För att maximera nyttan i funktionen 
bör man använda både en särskild portal på 
Opels hemsida, dels en app till telefonen.

Martin Jonsson framhåller dock att själva 
basfunktionen, att använda OnStar-knappen 
i bilen sänker tröskeln för att använda sys-
temet.

– Telefonfunktionen gör att fler kan an-
vända OnStar, inte bara de som kan hantera 
en smarttelefon.

vIA APPEN GÅR DET bland annat att se om 
bilen är låst, hur lång räckvidden är med 
aktuell bränslenivå och var bilen står. En 
annan funktion är att OnStar-teamet kan 
kontaktas genom appen, om bilen skulle 
vara låst eller stulen.

Om olyckan är framme ringer bilen au-
tomatiskt upp OnStar-centralen och får de 
inget svar skickas räddninspersonal till plat-
sen. Det här är inget unikt eller nytt och det 
pratas om att det ska bli obligatoriskt i EU 
framöver. Skulle du vara först på plats vid en 
olycka går det också bra att ringa OnStar.

Oavsett vilket land med OnStar-teckning 
du befinner dig i, kopplas du till en rådig-
vare på det språk du valt i bilens inställning. 
Har du valt svenska kommer du till en 
svenskspråkig person – oberoende om du 
befinner dig i Bulgarien eller Island.

– Det är en trygghet att prata på sitt eget 
språk när något händer, understryker Martin 
Jonsson. gustav liljEbErg

SvAR DIREkT. Opels OnStar-rådgivare svarar på 
kundernas frågor.

kONTAkT! Opelägare 
kan ringa tillverka-
ren direkt och få 
sina frågor om bilen 
besvarade. Första 
året ingår tjänsten i 
nybilspriset. 



Ge oss 20 minuter 
och få besked om 
bilen fungerar 
som den ska.

Ska du ut på bilresa eller är i färd att köpa 
eller sälja en bil? Gör en Bilkontroll innan! 
Inom 20 minuter får du besked om bilen 
fungerar som den ska. Resultatet är endast 
rådgivande och rapporteras inte till 
Transportstyrelsen. 

Åk till närmaste station och säg till på 
stationen så gör de kontrollen. Vill du hellre 
boka en tid ringer du 0771-600 600.

Läs mer om kontrollen på vår webb
www.bilprovningen.se/bilkontroll.

Bilkontroll drop-in

* Bilkontroll personbil max totalvikt 3 500 kg. 
Läs mer på www.bilprovningen.se/stationer.
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Yonk yoonk yooonk … bilen startar 
inte. Så typiskt just när man behöver 
den! Ja, så är det oftast. För inte sät-
ter man sig i bilen bara för att, utan 
sätter man sig i bilen är man på väg 
någonstans.

bATTERIET I bILEN har en avgörande roll. Att 
köra omkring med en halvtaskig tempgivare 
som visar något förhöjd kyltemp eller att ha 
pyspunka på ett däck kan man leva med och 
åtgärda när man har tid. Men är bilbatteriet 
på upphällningen är det inte mycket att göra. 
Att ladda det kan gå men har batteriet börjat 
säcka så är nog den enda lösningen att byta 
till ett friskt och fulladdat batteri.

Att köpa batteri över disk går som tidi-
gare men det är faktiskt enklare att köpa 
det på nätet där man kan jämföra kapaci-
tetsdata och priser och där det senare ofta 
är lägre än då man köper i butik. Köper 
man på nätet är det ofta bara att knappa in 
bilens regnummer så kan man få ett antal 
batteriförslag att välja mellan – bra, bättre 
eller bästa batteri. Sedan är det bara att be-
stämma sig för vilket batteri man vill ha och 
så kommer batteriet ett par dagar senare till 
uthämtningsstället. 

Fixar du ditt nya batteri själv så se till att 
batteriet får plats i det utrymme som batte-
riet är ämnat för och att de båda batteripo-
lerna är riktade åt samma håll som tidigare.

vILkET bATTERI ska man då välja? Här bör 
man tänka på faktorer som körförhållande, 
klimat och om bilen har någon elkrävande 
utrustning. Radio, kupéfläkt, elbakruta och 
sätesvärme får sin ström från generatorn då 
motorn är i gång. Men innan motorn startas 
är det bilens batteri som ser till att centrallå-
set och till exempel innerbelysningen får 
ström. staffan swEdEnborg

I princip alla startbatterier för person-
bilar är av typen blybatterier. Idag 
finns det flera sorters bilbatterier men 
också olika kvalitéer på batterierna 
från lågprisbatteri till bästa sorten.

PRISET ökAR mED storleken och kapaciteten 
men också batteriets teknologi. För att få 
maximal starteffekt till bästa pris så kolla ef-
ter CCA/Kr om den uppgiften finns. Kolla 
också efter Kr/Laddningscykel. Bara för att 
ett batteri har ett högre inköpspris behöver 

det inte betyda att det blir dyrast i längden. 
Tvärt om kan det bli det billigaste då bat-
teriets teknologi kanske ger fler laddnings-
cykler.

• De enkla bly-syrabatterierna där man 
kan fylla på batterivatten är ofta lämpade till 
småbilar med få elektriska komponenter. En 
del av dessa batterier kallas även underhålls-
fria men man bör hålla koll på batteriets 
vätskenivå. Här bör man också vara upp-
märksam på när temperaturen börjar falla 

Undvik batteritorsk i vinter

”... det är 
faktiskt 
enklare att 
köpa batte-
riet på nätet 
där man kan 
jämföra ka-
pacitetsfata 
och priser.”

Hitta rätt batteri till rätt pris
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Undvik batteritorsk i vinter

FOTO: STaFFaN SWedeNBORG

ner under minusstrecket då dessa batterier 
är temperaturkänsliga.

•• ett snäpp upp hittar vi de bättre och 
dyrare batterierna – så kallade Maintenance 
Free (MF) som är anpassade för de medel-
stora bilarna med dagens mått mätt normal 
elektrisk utrustning. Dessa batterier är också 
underhållsfria på riktigt. Det är egentligen 
ett öppet batteri där man gjort batterilådan 
så tät att eventuella gaser håller sig på plats. 
Genom att ha i mycket syra så räcker väts-

kan hela batteriets livstid utan någon påfyll-
ning.

••• Mer avancerat är det så kallade Cal-
cium-Calcium-batteriet. Fördelarna med 
dessa batterier är bland annat att de kan stå 
oanvända längre tid utan att tappa så mycket 
laddning. Bland de bästa är också AGM-
batterierna. AGM-tekniken innebär att 
batterivätskan är bunden i en glasfiberväv 
vilket också gör att batteriet kan monteras 
liggande. Batteriet är helt underhållningsfritt 

och är tåligt mot värme och frysgrader och 
kan också lätt laddas efter total urladdning. 
AGM-batterier är avsedda för större bilar, 
taxi och limousiner som har mycket elek-
tronisk utrustning.

Start- & stopp-tekniken har satt nya krav 
på bilbatterier – EFB-batteri. EFB-batteriet 
är en variant av AGM-batteriet och är ett 
batteri som klarar skiftande spänningar, 
många laddcykler men också kraftiga ur-
laddningar.

staffan swEdEnborg

”Start- & 
stopp-tekni-
ken har satt 
nya krav på 
bilbatterier.”

TRE PuNkTER FöR DIG SOm 

vILL vETA LITE mER

1. På batteriet kan man lä-
sa en hel del. Starteffekt 
visas med tre siffror och 
bokstaven a. Bokstäverna 
”CCa” betyder att bat-
teriet testats i minus 18 
grader Celsius. det bat-
teri du köper måste ha ett 
CCa som matchar din bils 
kravspecifikation (finns 
att läsa i bilens handbok) 
för att orka starta bilens 
motor. Mitt gamla batteri 
var på 570 a och det nya 
något bättre med 600 a.
2. ah står för ampe-
retimmar eller den 
förbrukningskapacitet 
som batteriet har. Var det 
gamla batteriet på 70 ah 
så måste det nya vara på 
minst lika mycket – gärna 
lite mer.
3. Spänningen – volt 
måste vara på detsamma 
som tidigare. de flesta 
moderna personbilar har 
12 volt medan en lastbil 
kan ha 18 eller 24 volt 
och veteranbilar ett eller 
kanske två 6-voltsbat-
terier.

FAkTA

FOTO: STeFaN NILSSON
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Ett fulladdat batteri klarar kyla bra 
och fryser först vid cirka minus 67 
grader Celsius. Värre blir det om bat-
teriet är urladdat, då det kan frysa 
redan vid några grader under noll. 
Ett skäl nog att hålla batteriet laddat 
under vintern. 

SITTER bATTERIET i motorrummet är det 
ofta utsatt för smuts och vägdamm. Då 
finns det risk för att det kan drabbas av så 
kallad ”krypström” vilket till sist leder till 
självurladdning. Se till att hålla batteriet rent 
och att de båda batteripolerna är rena och 
ordentligt åtdragna och stryk gärna på ett 
lager polfett på de båda batteripolerna.

Att ställa undan bilen inför vintern be-
höver inte betyda att man måste koppla 
bort batteriet. Man kanske till och med inte 
bör göra det då moderna bilar har en massa 
elektronik som kan bli störd som radio, da-
ta- och styrboxar och kanske navigations-
utrustning.

Vissa av oss kör mindre och kanske an-
vänds bilen inte mer än någon gång per 
månad. Andra använder bilen dagligen till 
och från jobbet som kanske bara är ett par 
mil enkel resa där sedan bilen står under da-
gen innan det är dags att köra hem samma 
sträcka. Men den sträckan är inte tillräcklig 
för att batteriet ska få tillbaka sin spänning 
som det gick åt att starta bilen. Det är här 
som batteriet kan ta skada och kortar batte-
riets livslängd då det aldrig blir fullt återlad-
dat. En lösning kan då vara att man köper 
en batteriladdare och underhållsladdar bat-
teriet då och då.

Sedan flera år tillbaka finns det smarta, själv-
tänkande batteriladdare, som sköter om hela 
processen med att ladda och underhållsladda 
batterier. Det gör också att ett batteri som 
normalt sett har en livslängd på fyra till fem år 
kanske kan få den dubbla livslängden.

Här gäller det att välja rätt laddare för 
rätt behov. En liten laddare tar längre tid 
att ladda (cirka tolv timmar till full spän-

ning), något som ibland inte är så praktiskt. 
Ett batteri i en elrullstol – typen permobil 
har kanske bara åtta timmar på sig att bli 
fulladdad innan man behöver använda ut-
rustningen igen och då vill användaren ha 
full kapacitet i sina batterier. Och det säger 
sig själv att en kraftfull laddare laddar bat-
teriet snabbare.

ELEkTRIcITET ÄR AbSOLuT inte att leka 
med och ibland kan det bli fel. Vanligast är 
att man kopplar laddklämmorna fel. Men 
många laddare har den funktionen att ladda-
ren själv säger ifrån om så skulle vara fallet. 
Många laddare har också temperaturskydd. 
De nya laddarna är också ofta godkända att 
användas i fuktig och dammig miljö som 
utomhus, i garage, husvagn och husbil el-
ler ombord på en båt. Ännu en smart funk-
tion är att då batteriet är fulladdat övergår 
laddningen till pulsunderhållsladdning som 
sedan kan vara ansluten i månader.

staffan swEdEnborg

Slarva inte med underhållet av ditt batteri

Fax 08-27 87 67Tel 08-735 81 60

Vi säljer våra produkter över hela landet via bilelektriker, reservdelsbutiker och auktoriserade verkstäder.
På vår webbplats kan ni se vårt produktsortiment och söka i våra kataloger.

www.yourex.se

Bilelektriska, A/C 
och Dieselreservdelar

för fordon, lastbilar,
entreprenad och marina mm.

Vi marknadsför det mesta inom

Nytt i sortimeNtet !LED konverteringskit 

TPMS sensor
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NYA bATTERITEkNIkER 

• Batteriet är nyckeln till det moderna fordonet. Krav 
på lägre utsläpp (CO2) börjar bli så skarpa att det 
börjar krävas elektrifiering i någon form för att öka 
totalverkningsgraden.
• Oavsett om det gäller elbil eller en förbrännings-
motor är en utveckling som ligger nära tillhands att 
bilarna i större omfattning får två elsystem, som 12 
V+ 48 V eller 12 V + högspänning (cirka 400 V, eldrift). 
Litium-jon är en teknik under utveckling, i elbilar med 
batterier på uppåt 100 kWh är det nödvändigt med 
Li-jon. 
• För mindre batterisystem som ska leverera höga 
effekter i de mest skiftande klimat och situationer är 
den säkra och robusta blybatteritekniken svårslagen. 
Sett ur ett resursperspektiv finns även ett slutet 
kretslopp med bly där närmare 100 procent återvinns 
och kan användas till nya batterier.
• Li-jonbatteriet har attraktiva prestanda men i app-
likationer där man inte drar full nytta av Li-jontekni-
kens fördelar som lägre vikt och snabbare laddning är 
det svårt att motivera det betydligt högre priset och 
större komplexitet.

Slarva inte med underhållet av ditt batteri
LITE mER Om

SE uPP mED 
kYLAN! Under 
vintern är det 
extra viktigt att 
hålla batteriet 
laddat. I bilen 
såväl som mop-
pen. Ett urladdat 
batteri fryser re-
dan vid några få 
minusgrader,
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Den svenska bilmarknaden gick på 
högvarv 2016. Ett nytt registreringsre-
kord noterades för andra året i rad då 
372 318 nya bilar sattes i trafik, enligt 
statistik från branschorganisationen 
Bil Sweden. För första gången sedan 
1962 var det dessutom en Volkswa-
gen som toppade försäljningslistan.

DET vAR FORTSATT högtryck i de svenska 
bilhandlarna under förra året. 2015 överträf-
fades det tidigare registreringsrekordet från 
1988 och 2016 var det dags igen. När året 
sammanställts landade registreringarna av 
nybilar på 372 318 stycken. Därtill var det 
ett rekordår för lätta lastbilar med 51 669 
registreringar.

– Den mycket starka bilmarknaden under 
2016 förklaras av den starka konjunkturen, 
köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, en sta-
bil arbetsmarknad med historiskt sett låga 
varsel och en snabbt växande marknad för 
privatleasing. Utöver detta kan nämnas låga 
begagnatlager med hög omsättningshastig-
het, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén i 
en kommentar.

PÅ TOPPLISTAN bLEv DET även ett skifte på 
tronen då en Volkswagen tog hand om för-
staplatsen. Det har inte hänt sedan 1962.

− Vi gläds förstås väldigt mycket över 
att se en Volkswagen i försäljningstopp när 
2016 summeras. Vi har haft det på känn då 
Golf har toppat listan flera gånger under 
året. Golf är unik på marknaden genom att 
erbjudas i versioner för bensin, diesel, for-
donsgas, etanol, laddhybriddrift eller ren 
eldrift, kommenterar Volkswagen Sveriges 
chef Sten Forsberg.

I SAmbAND mED presentationen av statisti-
ken passade Bil Swedens vd på att belysa 
såväl skillnader i miljö som säkerhet mellan 
nya och gamla bilar.

– Nya bilar är betydligt trafiksäkrare än 
gamla bilar. Risken att dö i en trafikolycka 
har minskat med 90 procent om man jäm-
för de modernaste bilarna idag med en bil 
från tidigt 80-tal. Exempel på trafiksäker-
hetshöjande system är krockkuddar och 
antisladdsystem, som idag är standard på nya 
bilar. Ett annat exempel är automatiska nöd-
bromsningssystem, som enligt färska siffror 

Bilåret 2016 blev historiskt när  VW Golf klättrade till toppen

från BIL Sweden finns på 73 procent av de 
nya bilar som registrerades under 2016, sä-
ger Bertil Moldén.

PÅ DRIvmEDELSSIDAN noterades att die-
selandelen gick ner från 58,0 till 52,6 
procent. Andelen miljöbilar sjönk något, 

från 17,5 till 16,5 procent. De så kallade 
supermiljöbilarna ökade från 8 582 bilar 
till 12 995.

Den första prognosen för registreringarna 
2017 ligger på 360 000 personbilar och och 
52 000 lätta lastbilar.

gustav liljEbErg

bÄSTA PERSONbILSÅREN

Plac År antal nyregistreringar

1 2016       372 318
2 2015       345 103
3 1988       343 963
4 1987       315 950
5 1976       312 880
6 1989       307 104
7 2007       306 794
8 2011       304 984
9 2014       303 948
10 1999       295 249

bÄSTA ÅREN LÄTTA LASTbILAR

Plac År antal nyregistreringar

1 2016       51 669
2 2011       46 337
3 2015       44 798
4 2007       44 084
5 2014       41 933
6 2006       39 398
7 2012       39 301
8 2008       39 175
9 2010       37 902
10 2013       37 342

Bertil Moldén, vd Bil 
Sweden.

HISTORISk vINNARE. VW Golf körde om Volvo och blev årets mest sålda bildmodell. 1962 var senaste året Volvo inte toppade.

”Nya bilar 
är betydligt 
trafiksäkrare 
än gamla.”
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Bilåret 2016 blev historiskt när  VW Golf klättrade till toppen
Plac bil registreringar förändring

1 VW Golf  22 084 -3,05
2 Volvo V70, S/V90 21 321 -25,48
3 Volvo S/V60 16 755 +13,99
4 Volvo XC60 16 266 +9,65
5 VW Passat 15 716 +9,19
6 Volvo V40  12 691 +22,82
7 Toyota auris 7 423 +8,08
8 VW Polo  7 091 +54,65
9 kia Cee’d  6 778 +0,77
10 Skoda Octavia 5 889 +6,70
11 audi a4  5 684 +19,31
12 audi a6  5 580 +1,52
13 Skoda Fabia 5 482 +7,19
14 BMW 5-Serie 5 435 +22,43
15 Nissan qashqai 5 145 +8,15
16 Toyota yaris 5 129 +6,96
17 BMW 3-Serie 4 977 -5,39
18 kia Sportage 4 625 +41,09 
19 VW Tiguan  4 492 +30,27
20 Fiat ducato 4 174 +25,38
21 Mercedes e-klass 4 146 +51,64
22 Volvo XC90 4 058 +85,29
23 Renault Clio 4 033 -3,28
24 audi a3  3 972 +8,34
25 Opel astra  3 694 +59,91

Plac bil registreringar förändring 

26 Ford Focus 3 612 -1,79
27 Renault Captur 3 576 +5,26
28 Toyota RaV4 3 465 +36,41
29 Peugeot 308 3 266 -16,55
30 Mercedes C-klass 3 258 +2,67
31 Seat Leon  3 138 +22,38
32 Toyota avensis 3 103 -1,30
33 kia Rio  3 100 +14,68
34 Hyundai i30 2 885 +40,38
35 Peugeot 208 2 823 +12,64
36 Skoda Superb 2 755 +47,16
37 dacia duster 2 729 +16,62
38 Mitsubishi Outlander 2 660 -35,48
39 BMW 1-Serie 2 467 +4,22
40 Ford Mondeo 2 279 -4,20
41 Peugeot 2008 2 274 +108,62
42 Renault kadjar 2 252        +158,25
43 Renault Mégane 2 129 +30,93
44 Mercedes CLa 2 111 +8,42
45 Mazda CX-3 2 006 +115,46
46 BMW X1  1 995 +120,44
47 Hyundai i20 1 993 +18,98
48 kia Picanto 1 930 -2,03
49 Mini Hatch  1 874 -3,15
50 BMW 2-Serie 1 854 +20,62

TOPP 10 LÄTTA LASTbILAR

Plac Märke  reg förändring

1 Volkswagen 15 205    +21,1
2 Ford    8 664    +23,2
3 Renault    5 271      +7,1
4 Mercedes    4 602    +19,9
5 Peugeot    4 181    +36,5
6 Nissan    2 960    +14,3
7 Citroën    2 700      –3,2
8 Toyota    1 821    +18,7
9 Opel    1 577    +22,2
10 Fiat    1 396    –32,5

TuNGA LASTbILAR 16 TON OcH övER

Plac Märke reg förändring

1 Volvo 2 470 +29,4
2 Scania 2 417 +11,3
3 Mercedes 591 +42,8
4 MaN 263 +28,3
5 daF 134 +27,6
6 övriga 30 +87,5
7 Iveco 8 +14,3

buSSAR

Plac Märke                   reg förändring

1 Volvo  376 -14,0
2 Scania  241 +66,2
3 Mercedes  129 -20,4
4 övriga  101 -5,6
5 MaN  95 +15,9
6 kässbohrer-Setra 87 +29,9
7 Neoplan  10 -28,6

mILjöbILAR

Plac    bil   typ registreringar

1        Volvo V40  diesel       5 200
2        Toyota auris HSd Hybrid       5 196
3        Volvo V60  diesel       4 330
4        VW Passat GTe Laddhybrid      3 804
5        Volvo V40 CC  diesel       2 740
6        Toyota yaris  Hybrid       2 480
7        Volvo V70  diesel       2 437
8        Mercedes e-klass diesel       2 138
9        Mitsubishi Outlander Laddhybrid      1 819
10       VW Golf TGI  Gas       1 729

SuPERmILjöbILAR

Plac      bil                typ registreringar

1           VW Passat GTe          Laddhybrd      3 804
2           Mitsubishi Outlander Laddhybrid         1 819
3           Volvo V60              Laddhybrid         1 239
4           Volvo XC90              Laddhybrid            983
5           Tesla Model S             el                   838
6           Nissan Leaf               el                    836
7           BMW 330e               Laddhybrid            615
8           VW Golf GTe               Laddhybrid            440
9           Renault zoe               el                    418
10          Tesla Model X             el                    290

50 i topp 2016

Mazda CX–3 – formskön uppstickare.
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bengt swahn, ordförande 
i MHf ljungby, är en av de 
verkliga eldsjälarna i MHf-
rörelsen. trafik är ett av de 
ämnen som han verkligen 
brinner för. varje vecka sän-
der han programmet MHf-
signalen i närradion och 
skriver även en trafikruta i 
tidningen smålänningen. 

– jag är en föreningsnörd 
och det skäms jag inte för, 
säger han med ett leende.

Varje vecka spelar Bengt Swahn in 
programmet MHF-signalen som 
sänds i Ljungby Närradio. 

– Det jag gjort sedan närradion 
startade 1985, berättar han.   

– Förr körde vi alltid direkt, nu är allt 
inspelat. 

Bengt slår sig ned i studion bakom mik-
rofonen och går igenom sina papper inför 
inspelningen. Innehållet i MHF-signalen 
kretsar kring ett av de ämnen som ligger 
Bengt varmast om hjärtat – trafik. Den här 
måndagen börjar han programmet med att 
prata om MHF:s 90-årsjubileum. Bengt 
pratar om vinterdäck och tipsar om hur 
man kollar mönsterdjupet på däcken. Re-
flexer är ett annat ämne han tar upp. 

Varje program avslutas med en trafik-
fråga som lyssnarna får klura på. 

– Den här veckan lyder frågan: Vem räk-
nas som gångtrafikant? säger Bengt. 

DET HAR bLIvIT mÅNGA program genom 
åren. 

– Om jag har räknat rätt är det här mitt 
1 261:a program. Det blir 40 program per 
år, konstaterar Bengt. 

– Jag tror att det är ganska unikt inom 
MHF att en lokalavdelning kör närradio. 

Bengt är född 1937 i Karlstorp socken 
i Vetlanda kommun. Han blev medlem i 
MHF i början av 1960-talet. 

– Jag ville ändra min livsstil kan vi säga, 
det var en av orsakerna till att jag gick 
med, minns han. 

– Senare kom min hustru Marianne in i 

bilden och hon var MHF:are, så också min 
svärfar. Och så började jag med bilorientering. 

Bengts äldste bror omkom i en trafiko-
lycka, endast 22 år gammal. Då var Bengt 
bara tio år. 

DET ÄR EN HÄNDELSE som har påverkat 
Bengt hela livet. Hans reflektion är att det 
har bidragit till hans stora engagemang i 
trafikfrågor. 

– Det har präglat mig hela livet, säger 
han. 

Bengts bror jobbade som lastbilschaufför. 
Vägförvaltningens bil hade fått motorstopp 
och därför fick Bengts bror väja och köra 
över på andra sidan av vägen med sin 
lastbil. Vägförvaltningen hade skruvat bort 
järnräcket på den nya vägen och därför 
gled Bengts bror i lastbilen ned för en slänt 
och in i ett stenblock. 

– Den olyckan var onödig. Om bara 
vägräcket hade varit kvar, då hade han 
glidit mot vägräcket, för det var inga höga 
hastigheter på den tiden, reflekterar Bengt. 

NOLLvISIONEN ATT INGEN ska dö eller ska-
das allvarligt i vägtrafiken kom 1997.

– Då tänkte jag som alla andra, det här är 
ingenting att bry sig om, minns Bengt.

– Men när jag satte mig in i vad Nollvi-
sionen innebar, så tänkte jag: det här måste 
jag göra någonting åt. 

Orsaken till detta var tankarna på olyck-
an som drabbade hans bror. 

– Nollvisionen kröp innanför skinnet på 
mig. För är det någonting jag ska jobba för 
så är det att vi inte ska ha en massa onödiga 
trafikolyckor. 

– Då tog jag till mig ett motto som jag 
har kört med sedan dess: ”jag måste begära 
av mig själv, vad jag kräver av andra”, säger 
Bengt och förklarar: 

– Jag kan inte bryta mot trafikreglerna 
själv och samtidigt kräva att andra ska följa 
dem. 

uNDER HELA SITT YRkESLIv arbetade Bengt 
som polis. Han började vid Stockholmspo-
lisen 1958 och jobbade där i nio år. 

– Min fru Marianne var en av de första 
kvinnliga poliserna i Sverige. Hon arbetade 
som polis i Stockholm, berättar Bengt. 

Bengt – en eldsjäl med hjärta för trafikfrågor

Familjen flyttade till Ljungby 1967. Till 
en början var hans hustru Marianne hem-
ma med parets barn och senare jobbade 
hon inom skolan. 

Under sitt yrkesliv som polis så jobbade 
han på olika avdelningar. Mellan 1968 och 
1985 arbetade han på krimavdelningen i 
Ljungby. Från 1985 till att han gick i pen-
sion i mitten på 90-talet jobbade han på 
ordningsavdelningen. 

Kort efter att familjen flyttat till Ljungby 
blev Bengt engagerad i MHF-avdelningen. 
I dag är han ordförande i lokalavdelningen 
som har drygt 100 medlemmar. Bengt har 
även varit ordförande för distrikt Krono-
berg, innan MHF delades in sju regioner. 
Därefter satt han under ett antal år som 
ledamot i regionstyrelsen. Han har också 
suttit i MHF:s förbundsstyrelse. 

SvERIGES mOPEDmÄSTARE är en aktivitet 
som MHF-Ungdom har kört i många år 
och som nog många minns. 

”Nollvisionen 
kröp innan-
för skinnet 
på mig.”

Bengts bror omkom 
i en trafikolycka bara 
22 år gammal. En 
händelse som har 
präglat Bengt hela 
livet.

HöRS vIDA OmkRING. Bengt Swahn 
spelar in MHF-signalen varje vecka, 
programmet sänds i Ljungby Närra-
dio. Han har gjort det sedan 1985.
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Bengt – en eldsjäl med hjärta för trafikfrågor

– Våren 1985 körde jag Mopedmästaren. 
Vi hade skolverksamhet på dagarna och på 
eftermiddagen hade vi en tävling för elev-
erna, berättar Bengt. 

Bengt besökte nästan varje skola i Kro-
nobergs distrikt. Under Mopedmästaren 
färdades han i en gammal brandbil, i ekipa-
get fraktade han mopederna och banan. 

– När jag skulle starta upp den första 
dagen, så körde jag motorstopp i en kors-
ning i Ljungby. Sedan var jag tvungen att få 
hjälp med att bli bogserad därifrån. 

År 1985 var det Kronobergsdistriktet 
som arrangerade MHF:s kongress, den 
hölls i Växjö. 

– Vi skulle gå i kortege till Folkets park. 
På den tiden var man tvungen att ha polis-
eskort före en kortege, berättar han. 

– Och vi väntade och väntade, men det 
kom ingen polis. 

Då tog Bengt saken i egna händer. 
– Jag sa: ”Nu går vi”. Så då hade vi en 

polis som ledde kortegen. Vi var ju tvungna 

att gå, för det stod 200 kongressdeltagare 
och väntade på torget i Växjö. 

Bengt gjorde då något han egentligen 
inte fick göra. 

– Jag fick inte leda en kortege utan uni-
form, även om vi hade tillstånd till kortege 
från polisen. 

ATT bENGT HAR ÄGNAT en stor del av sitt liv 
åt sitt MHF-engagemang råder det ingen 
tvekan om. 

– Den här är jag stolt över, säger han och 
plockar fram en medalj.

– MHF:s medalj i guld, för trafiksä-
kerhetsfrämjande insats. Den fick jag på 
MHF:s kongress i Bollnäs 2000.  

Bengt är ute och pratar om trafik i olika 
sammanhang. Ibland så kör han en liten 
enmansteater. Bengt växlar mellan två olika 
personer genom att ta av och på en keps 
förklarar han och demonstrerar: 

”Vi säger välkommen till Ljungbys egen 
mister Besserwisser i trafik”. 

”Men jag vet inte vad du ska kunna lära 
mig om trafik som jag inte redan vet. Jag 
vill påstå att jag kan det här med trafik. 
Och jag har ju haft mitt körkort i 60 år.

”Så jag vill påstå att jag kan det här med 
att köra bil, men det finns ju andra som 
behöver lära sig”. 

var kommer ditt engagemang ifrån? 

– Jag tycker om att jobba ideellt. Och 
hade jag inte haft den här MHF-verksam-
heten, så tror jag att jag hade gått i väggen. 
Mitt jobb på krim speciellt, var så krävan-
de. Det var ett sätt att kunna koppla av från 
jobbet, säger Bengt. 

Varje vecka skriver Bengt om trafikfrå-
gor i lokaltidningen Smålänningen i en 
krönika med titeln Trafikrutan. 

– Mitt intresse för trafik grundar ju sig 
i egentligen i den onödiga trafikolyckan 
som min bror råkade ut för, reflekterar 
Bengt. 

Mari Haglund

40
Så många radiopro-
gram om året har 
Bengt gjort sedan 
hans MHF-avdelning 
började sända när-
radio.

Bengt Swahn fick 
MHF:s medalj i guld, 
för trafiksäkerhets-
främjande insats år 
2000. 

Bengt Swahn skriver varje vecka 
om trafikfrågor i lokaltidningen 
Smålänningen sedan år 2000. 

Bengt Swahn körde Mopedmästa-
ren 1985. I den gamla brandbilen 
fraktade han banan och mope-
derna.

Bengt Swahn har varit medlem 
i MHF i över 50 år. Bilden tagen 
hos MHF i Kalmar län.

vISAR vÄGEN. Bengt Swahn dirigerar trafik som ung polis i Stock-
holm. ”Det sista året hos Stockholmspolisen kom jag in på trafi-
ken. Då stod jag på Stureplan och dirigerade trafik. Då fanns det 
en uppbyggd kur. Den kallade man Swahneborg, efter mig.”
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Suzuki fortsätter att bredda och för-
nya sitt utbud när dammar av det 
gamla modellnamnet Ignis. Den 370 
cm korta nykomlingen bjuder på 
både nytta och design. Dessutom går 
den att få med allhjulsdrivning.

FöRRA ÅRET LANSERADE SuzukI sin nya tek-
niska plattform i och med introduktionen 
av Baleno. Andra bilen ut på samma bas är 
Ignis, en modell som tillverkaren väljer att 
kalla för marknadens minsta suv. Huruvida 
det är en suv eller inte låter vi andra dis-
kutera. Det intressanta här är att markfri-
gången mäter 18 cm och att bilen går att få 
med automatisk allhjulsdrivning.

Designen har inspirerats av andra model-
ler från märket – allt från 1970-talets Cervo 
till senare kreationer som Swift och Vitara. 
Särskilt fronten och C-stolpen med sina 
distinkta räfflor ger Ignis en egen profil i 
trafikmiljön.

Trots sin korta längd har Ignis förvånans-
värt lång hjulbas. Det ger dels korta över-
häng, dels rymlig kupé. Insteget fram är 
bekvämt och här finns gott om utrymme 
även för längre personer. Instrumenteringen 
är enkel och lätt att lära känna, vilket in-
kluderar funktionerna på mittkonsolens 
pekskärm. Även baksätet överraskar posi-
tivt, åtminstone så länge det är placerat i sitt 
bakersta läge.

Lastutrymmet mäter 260 liter i framhjuls-
drivet utförande, drivning på alla hjulen de-
cimerar volymen till 204 liter.

IGNIS ERbjuDS mED ett motoralternativ. Det 
är en bensinfyra på 1,2 liter och 90 hästar. 
Tack vare en låg tjänstevikt – blott 923 kg i 
enklaste utförandet – räcker prestanda mer 
än väl till. Motorn har en pigg karaktär och 
låter sig gärna varvas för lite extra knuff. Ett 
mildhybridsystem erbjuds också på toppver-
sionen. Tyvärr är Suzukis fina 3-cylindriga 

turbomotor, som sitter i Baleno, inte aktuell 
för Ignis i dagsläget. En lättarbetad manuell 
5-växlad låda är standard och till den fram-
hjulsdrivna varianten erbjuds en robotiserad 
låda för den som önskar att slippa växlings-
momentet.

NYA IGNIS bjuDER PÅ fina vägegenskaper 
och kan kort och gott benämnas som lätt-
körd. Komforten får också godkänt med 
tanke på bilens storlek och typ.

Vad gäller säkerheten har bilen genom-
gått Euro Ncaps krocktest – med två olika 
betyg. Med säkerhetspaketet, som inkluderar 
autobroms, filbytesvarnare och trötthetsvar-
nare, fick bilen fem stjärnor. Utan nämnda 
paket blev betyget endast tre stjärnor. Sä-
kerhetspaketet är standard på högsta versio-
nen High Executive och borde givetvis ingå 
även på Exclusive, men är i stället tillval för 
8 900 kronor. 

 gustav liljEbErg

Kompakt och mångsidig

Fällbart baksäte men 
inget plant lastut-
rymme.

EGEN PROFIL. Suzuki Ignis har hela 18 cm i markfrigång och kan beställas med allhjulsdrivning. Bilden visar High Executive som har kromdetaljer.   

SuzukI IGNIS 1,2

ExcLuSIvE

Pris: 137 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl, 
1 242 cm3.
Effekt: 66 kW/90 hk 
vid 6 000 varv/min.
Prestanda: Toppfart 
170 km/h, 0–100 
km/h: 12,2 sek.
Max vrid-

moment: 

120 Nm 
vid 4 400  
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
370/169/159,5/
243,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

923/407/1 000 kg.
garantier: Nybil
3 år/10 000 mil. 
Vagnskada 3 år. Lack 
3 år. Rostskydd 12 år. 
Vägassistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

4,6 l/100 km.
Co2-utsläpp: 104 g 
CO2/km.
___________________
• autobroms (tillval 
exclusive)
• alkolås
______________

Format
Vägegenska-
per 

autobroms 

standard en-

dast på High 

             executive    

kORTFAkTA
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k
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När Skoda till slut presenterar en suv 
på Volkswagen-koncernens MQB-
arkitektur, är det som om man sparat 
det bästa till sist. Modellen kallas 
Kodiaq och är givetvis nära släkt med 
både Volkswagen Tiguan och Seat 
Ateca. Här kombineras fina utrym-
men med en rikhaltig utrustning – 
dessutom till ett tilltalande pris.

Suv-TRENDEN TYckS NÅ nya höjder så det 
enda förvånande med Skodas mellanklass-
suv är att den dröjt så länge. Visst, det är 
klart att koncernen måste sprida ut sina 
introduktioner och den här gången fick 
Skoda vänta till sist. Samtidigt upplevs Ko-
diaq som det kanske starkaste kortet i trion 
som presenterats under 2016. Jämfört med 
sina kusiner är den här betydligt längre – 
cirka 21 cm längre än Tiguan och 33 cm 
längre än Ateca – vilket öppnar upp för så-
väl större utrymmen som en tredje sätesrad. 
Samtidigt har teknikerna varit smarta med 

förpackningen. Nya Kodiaq är bara margi-
nellt längre än Octavia Combi.

När Skoda äntrar ett nytt segment känns 
mycket igen. Designen är märkestypisk och 
naturligtvis finns de finurliga finesserna där. 
Isskrapan i tanklocket har blivit ett känne-
tecken, precis som paraplyerna i framdör-
rarna. Kodiaqs bidrag är ett dörrkantsskydd i 
plast som fälls ut när dörrarna öppnas.

Kupén är rymlig och det är ovanligt lätt 
att kliva i och ur både fram och bak. Sto-
larna är komfortabla och baksätets dyna ger 
ovanligt bra stöd, även för längre passage-
rare. Sikten är god åt alla håll och föraren 
kan glädjas åt tilltagna backspeglar.

Den tredje sätesraden, tillval för 5 900 
kronor, lämpar sig bäst för barn. Kunderna 
som väljer till de två extraplatserna får även 
göra ett litet avkall på lastutrymmet. I nor-
malläget, det vill säga med fem sittplatser 
och tredje raden nedfälld, minskar bagage-
utrymmet från 720 till 630 liter.

Motorprogrammet känns igen från kon-

cernen och omfattar bensin- och diesel-
motorer från 150 till 190 hästkrafter. Den 
svenska generalagenten satsar på allhjuls-
drivning över hela programmet. Ett par av 
motorerna har 6-växlad manuell låda, men 
den väntade storsäljaren är en nyutvecklad 
7-växlad dubbelkopplingslåda.

mOTORFöRAREN FIck TILLFÄLLE att köra dieseln 
på 150 hk i kombination med 6-växlad ma-
nuell växellåda. Motorn är mer än tillräckligt 
stark och köregenskaperna är både förutsäg-
bara och trygga. Komforten övertygar också.

Kodiaq erbjuds i utrustningsnivåerna 
Ambition och Style. Den senare är mer på-
kostad men båda kommer med samma sä-
kerhetsutrustning, däribland autobroms och 
sidokrockkuddar i baksätet.

Priserna börjar på 265 900 kronor och 
sträcker sig till 328 900. I sammanhanget får 
det ses som prisvärt, för nog luktar det lite 
succé om Skoda Kodiaq. 

 gustav liljEbErg

Skodas nya suv övertygar

Förarmiljön känns 
igen för dig som är 
bekant med Skoda.

FEm ELLER Sju? Skodas nya mellanklass-suv Kodiaq kan beställas med två extra stolar längst bak. Bilen övertygar.   

SkODA kODIAq TDI 150 

STYLE

Pris: 305 900 kr. 
(Från 265 900 kr.)
Motor: diesel, 4 cyl, 
turbo, 1 968 cm3.
Effekt: 110 kW/150 
hk vid 3 500–4 000  
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
195 km/h, 
0–100 
km/h: 9,8 
sek.
Max vridmoment: 

340 Nm vid 1 750–
3 000  varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
469,7/188,2/167,6/
279,1 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 753/561/2 000 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil (2 år 
utan milbegräns-
ning). Vagnskada 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år. Vägassistans 
förlängs vid märkes-
service.
förbrukning blandad 

körning: 

5,5 l/100 km.
Co2-utsläpp: 144 g 
CO2/km.
___________________
• alkolås
• Autobroms
______________

Pris
Utrymmen
Utrustning  

Backkamera 
tillval 
Inget ”miljö-

             alternativ”
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Toyota C-HR ser ut att komma direkt 
från designstudions framtidsavdel-
ning – och gör det nästan. I formgiv-
ningen är det ovanligt lite som skiljer 
mellan konceptbil och färdig produkt. 
Under det vågade skalet återfinns 
teknik från senaste Toyota Prius.

mED EN DESIGN SOm sticker ut är nya Toyota 
C-HR inget för blyga. De ovanligt drama-
tiska linjerna ger ett närmast futuristiskt in-
tryck, men hänger ändå samman på ett bra 
sätt. Modellnamnet är för övrigt detsamma 
som användes internt under utvecklingsar-
betet. C-HR, utskrivet Coupe High Rider, 
stämmer bra in på bilen – det är en slags 
crossover med coupéinfluenser. Sitt utfö-
rande till trots ska det här inte vara någon 
nischmodell. Toyota har stora ambitioner 
och hoppas sälja omkring 2 500 bilar i Sve-
rige under året.

C-HR är baserad på samma plattform 
som fjärde och senaste generationen Prius. I 
det här utförandet är bilen dock kortare och 

bredare. Jämfört med det mer traditionella 
syskonet Auris skiljer det bara ett par cen-
timeter här och där i dimensionerna. Det 
betyder bra innerutrymmen, särskilt fram. 
Sikten framåt och åt sidorna är god medan 
den lilla bakrutan kompenseras av bra back-
speglar.

Eftersom C-HR är en så kallad livsstilsbil 
har baksätet inte haft högsta prioritet, även 
om det är bättre än förväntat. Sikten åt si-
dorna är dock begränsad på grund av den 
höga midjelinjen.

Bagageutrymmet mäter fullt godkända 
377 liter.

INTERIöREN ÄR DET område som den nya 
modellen övertygar mest på. Designen är 
genomtänkt och kvalitetskänslan i materia-
len är jämn på ett sätt som Toyota inte visat 
upp tidigare.

I Sverige erbjuds C-HR med två olika 
drivlinor. Den förväntade storsäljaren är hy-
bridversionen där tekniken är direkt hämtad 
från senaste generationen Prius. Systemef-

fekten anges till 122 hk och det ger bilen 
fullgoda prestanda. Med lätt gasfot går det 
nog att köra riktigt snålt, men som alltid 
kräver det viss karaktär.

Som alternativ finns en 1,2-liters ben-
sinturbo på 116 hk. Det intressanta här är 
att den kommer med allhjulsdrivning. Båda 
motoralternativen har en steglös transmis-
sion, så kallad CVT, och kostar på kronan 
lika mycket.

vÄGEGENSkAPERNA ÄR snarare trygga än 
underhållande, men även på det här områ-
det har Toyota utvecklats positivt på senare 
år. Styrningen är exakt och bilen följer med 
bra runt svängarna. Ljudnivån upplevs vid 
provkörningen som något hög. Såväl väg-
ljud som vindbrus gör sig påminda, trots 
spansk asfalt.

Med C-HR tar Toyota ett nytt grepp på 
sitt hybriderbjudande. Det här är ett annor-
lunda alternativ till Prius, för den som vill 
sitta lite högre men ändå visa sitt medvetna 
bilval. gustav liljEbErg

Vågad design för lilla familjen
FuTuRISm. Toyota C-HR ståtar med teknik från senaste Prius och snart kommer modellen med allhjulsdrift, som dock inte finns på hybriden.

TOYOTA c-HR 1,8 HSD

Pris: 244 900 kr.
Motor:  Bensin, 4 cyl, 
1 798 cm3, perma-
nent magnetsynkron-
motor.
Effekt: 90 kW/122 hk 
(systemeffekt).
Pre-

standa: 

Toppfart 
170 km/h, 
0–100 km/h: 11 s.
Max vridmoment: 

142 Nm bensinmo-
tor, 163 hk elmotor.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
436/179,5/155,5/264 
cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 455–1 535/325–
405/725 kg.
garantier: Nybil 3 
år/15 000 mil. Hybrid-
garanti 5 år/10 000 
mil. Vagnskada 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år. Vägassistans 
3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

3,8 l/100 km.
Co2-utsläpp: 86 g 
CO2/km.
___________________
• alkolås
• Autobroms
______________

annorlunda 
kvalitets-
känsla

Baksäte 
Ljudnivå
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Genomtänkt inre.
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Efter fyra år på marknaden var 
det i höstas dags för en ansikts-
lyftning av Opel Mokka. En ny 
front, omarbetad instrumentering 
och ett X i modellnamnet är några 
av nyheterna.

DET FINNS mYckET att gilla hos Opel 
Mokka X. Inte minst är det lätt att 
vänja sig vid den högbyggda karossen 
som ger ett bekvämt insteg och bra 
blick över trafiken. På plats bakom rat-
ten är det därtill lätt att hitta en mycket 
bekväm sittställning. Testbilen, som är i 
det mer påkostade utförandet Dynamic, 

har särskilt fina stolar med omfattande 
inställningsmöjligheter och bra stöd för 
hela kroppen. Även baksätet får mer än 
godkänt men som på många andra mo-
derna bilar är midjelinjen i högsta laget.

Under huven sitter en 1,4-liter ben-
sinturbo på 152 hästkrafter. För första 
gången i Mokka-sammanhang går den 
att kombinera med såväl automatlåda 
som allhjulsdrivning. Det är ytterligare 
två skäl att bli lite bortskämd i bilen. 
Den lite högre markfrigången och driv-
ning på samtliga hjulen uppskattas sär-
skilt så här på vintern. Motorn bjuder på 
fullt tillräckliga prestanda och chassit mer 

än godkänd komfort. Provexemplaret är 
kanske i törstigaste laget, men så är ma-
skinen knappt inkörd ännu.

I PROvköRT uTFöRANDE springer notan 
iväg en aning – från 263 900 kronor, 
exklusive metalliclack. Då ingår förvisso 
Opel OnStar (läs mer på sidan 28 i det 
här numret av Motorföraren), led-strål-
kastare och mycket annan utrustning.

På minuskontot noteras att garan-
tierna är på en miniminivå, men fram-
för allt att bilen saknar autobroms. Den 
utrustningen hade varit att vänta på en 
bil modellår 2017. gustav liljEbErg

Sätt dig i en varm bil med frostfria rutor varje morgon! 
DEFA WarmUp förvärmer motorn och kupén och ser till 
att batteriet alltid är fulladdat. Du styr bilvärmen direkt 
från din mobil, så enklare blir det inte.

Beställ DEFA WarmUp hos din bilförsäljare eller på 
närmaste verkstad. Läs mer om miljöfördelarna* 
med WarmUp på defa.com.

Biltjuvarna härjar i Sverige.  
WarmUp GPS Link har  
stöldlarm & spårning!

Få en varmare och säkrare start  
på dagen med DEFA WarmUp!

Varm bil och frostfria rutor varje morgon

Alltid fulladdat batteri och säker start

Upp till 24 % lägre bränsleförbrukning

Enkel styrning via app

Upp till 71 % lägre hälsoskadliga utsläpp

Med DEFA WarmUp får du:

Trött på frostiga rutor och en kall bil? 

Finslipad Mokka

OPEL mOkkA x DYNAmIc 1,4 TuRbO 4x4

Pris: 263 900 kr. (Från 183 900 kr.)
Motor:  Bensin, 4 cyl, turbo, 1 399
Effekt: 112 kW/152 hk vid 5 600 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 193 km/h, 
0–100 km/h: 9,7 s. 
Max vridmoment: 245 Nm vid 
2 000–4 000 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
427,5/178,1/165,8/
255,5 cm.
tjänstevikt/max last/släp: 

1 481/434/1 500 kg.
garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 
år. Lack 2 år. Rostskydd 12 år. Väg-
assistans 1 år.
förbrukning blandad körning: 

6,5 l/100 km.
Co2-utsläpp: 148 g CO2/km.
___________________
• alkolås
• Autobroms
______________

Insteg 
Stolar

Ingen autobroms 
Garantier

kORTFAkTA
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Mc-trial – en riktig familjesport
MHF-Ungdom Partille Trialklubb kör 
mc-trial. Sporten är en riktig familje-
sport. På tävling kör alla generationer 
tillsammans. 

– Inom trialen är alla kompisar med 
varandra, vi har en bra gemenskap, 
berättar Max Sundberg, en av de 
unga talangerna i klubben. 

PARTILLE TRIALkLubb HAR ett 50-tal med-
lemmar som aktivt kör mc-trial. Ungdo-
marna i klubben är 15–20 stycken. Antalet 
tävlingsförare inom sporten i Sverige är un-
gefär 250–300 stycken. 

Axel Gerle, 13 år, och Max Sundberg, 12 
år, kör mc-trial i MHF-Ungdom Partille 
Trialklubb. 

– Det är roligt, man blir kompisar med 
alla, säger Axel. 

– Jag har kört sedan jag var tre–fyra år. 
Min pappa har tävlat i trial och junior-SM, 
berättar Max. 

– Ofta blir hela familjen engagerad i 
sporten, inflikar Axel. 

Mc-trial är ingen hastighetssport. I spor-
ten kör du på en terrängbana där du inte får 
sätta ned fötterna, ramla eller köra utanför 
banan för då får du en prick. Varje prick ger 
ett poängavdrag. På en tävling så kör du en 

viss mängd sektioner. Varje sektion består av 
en inhägnad i vilken du ska ta dig från start 
till mål genom att följa pilarna för den klass 
du kör i. Du har en viss tid på dig att köra 
varje sektion.

På tävling har föraren ofta en ”minder” 
med sig. Axel Gerle förklarar begreppet: 

– Man måste inte ha en minder. Min-
dern hjälper föraren. Om den till exempel 
ska upp för ett hinder eller en brant, så tar 
mindern tag i framgaffeln på cykeln, så att 
föraren inte trillar baklänges och drar upp 
cykeln, säger han.

– Min pappa brukar vara minder. 

DET FINNS OckSÅ NÅGONTING som kallas för 
”dödare”. Axel Gerle förklarar uttrycket:  

– Dödaren drar du i så att strömmen 
bryts om du är på väg att trilla eller lik-
nande. 

En sak Axel Gerle gillar med att köra mc-
trial är att man får välja sin egen utmaning 
och sin egen svårighetsnivå. 

– Det är väldigt kul. Jag rensar huvudet 
när jag kör, för man måste fokusera och 
koncentrera sig och kan inte hålla på med 
annat, säger han. 

När Motorföraren är på besök den 8 ok-
tober är det dags för SM-final. MHF-Ung-

dom Partille Trialklubb arrangerar mästerska-
pet. Den unga talangen Max Sundberg har 
haft en mycket fin säsong och har vunnit alla 
tävlingar i Västtrial-cupen, som består av åtta 
tävlingar. Han kör i 80-kubiksklassen. 

– Jag har fått 160 poäng. Roligt, det har 
gått väldigt bra, konstaterar han. 

mc-TRIAL ÄR EN liten sport och de flesta ut-
övarna känner varandra. Axel Gerle har flera 
förebilder, men Eddie Karlsson, Kungsbacka 
Trial Klubb, är den störste. 

– Eddie är Sveriges bästa förare i mc-trial. 
Han är åtta eller nia i världen. Eddie är min 
idol, säger Axel. 

Oktobervädret bjuder på en rå, bitande 
kyla och några plusgrader. Tävlingen pågår i 
fyra-fem timmar. Åskådaren Annika Svens-
son har med sig vovven. 

– Min son Emil Svensson tävlar, berät-
tar hon. 

André Johansson och hans lillebror Noel 
gör Annika sällskap. 

– Pappa är minder till Emil, säger André.
– Det blir en hel del tävlingar och det 

är jätteroligt att se när de tävlar, konstaterar 
Annika Svensson. 

– Och det bästa med trial är att se alla 
åldrar som tävlar tillsammans. Far och son 

Max Sundberg, MHF-
Ungdom Partille Trial-
klubb, är en av bästa 
trialåkarna i Sverige 
i sin klass. Här till-
sammans med sin 
minder under finalen 
i USM. 

Christer Börjesson 
var domare under 
SM-finalen. Han är 
en av veteranerna i 
MHF-Ungdom Partille 
Trialklubb. 

”Jag rensar 
huvudet när 
jag kör, för 
man måste 
fokusera och 
koncentrera 
sig och kan 
inte hålla på 
med annat.”
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kan tävla i samma tävling, fast i olika klasser. 
– Det är trevlig stämning, inflikar André. 
Tjejerna är inte många inom trialsporten, 

men de finns. 
– Min dotter Linnéa är svensk mästare 

i damtrial, säger Clas Björkdahl, Ale Trial-
klubb MHF-Ungdom.

– Linnéa är 20 år och hennes bror Fred-
rik är minder. Det är inte så många tjejer 
som kör trial, det vore roligare om det vore 
någon mer tjej. 

cHRISTER böRjESSON ÄR domare på SM-
finalen. Han är en av de riktiga veteranerna 
i MHF-Ungdom Partille Trialklubb. 

– Klubben bildades 1964. Själv har jag 
varit med sedan 1969, då var jag 14 år, be-
rättar han. 

– Jag brukar jämföra trial med oriente-
ring, på det sättet att hela familjen ofta är 
engagerad. 

Framtiden när det gäller återväxten inom 
sporten ser ljus ut. 

– Något som är jätteroligt, är att det ald-
rig har varit så mycket aktivitet som nu, 
konstaterar Christer Börjesson. 

– Vi hade över 100 startande på Västtrial-
cupen förra helgen och på SM-finalen 50 
tävlande. 

Partille Trialklubbs prova-på-verksamhet 
för barn och ungdomar tror han är en viktig 
del i att säkra återväxten. 

– Den verksamheten är en bra investe-
ring. Intresset i den yngre generationen är 
större än någonsin, säger Christer Börjesson. 

Max Sundberg var nöjd med USM-fina-
len: 

– Det har gått jättebra. Jag blev trea. Och 
så vann jag den totala västtrial-cupen, sum-
merade han. Mari Haglund

Lucas Hammarvik, Axel Gerle och Max Sundberg är tre av ungdomarna i MHF-
Ungdom Partille Trialklubb. 

Linnéa Björkdahl, Ale Trialklubb 
MHF-Ungdom, är bäst i Sve-
rige på damtrial. Det är få tjejer 
som utövar sporten. 

Det finns olika svårighetsgra-
der inom trialen. Färgen på 
pilen symboliserar svårighets-
graden.

Urban Claesson är mc-sek-
tionsledare för MHF-Ungdom 
Partille Trialklubb. Här i klubb-
lokalen. Han leder klubbens 
ungdomsverksamhet. 

I trygga händer

LE
N

N
A

N
D

IA

Lämna din bil i  
noggranna händer

Hos verkstäder som använder MRF:s symbol har vi rätt utrustning för att gå 
igenom din bil in i minsta detalj. Det är en av många orsaker till att vi kan 
säkra kvaliteten och ge dig garanti på service och våra reparationer.

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD
Det är bra att välja en bilverkstad som är 
kvalitets kontrollerad. KBV-verkstaden har 
anslutit sig frivilligt och följer konsument-
lagstiftning samt branschens frivilliga överens-
kommelser om pris uppgift, leverans etc. I 
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV 
kvaliteten på verkstadens arbete. 

På vår hemsida www.kbv.nu kan du se vilka 
verkstäder som är ansluta till KBV och även 
tycka till om just din verkstad.
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lös krysset och vinn!

c De fem först dragna lösningarna belönas med två 

bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motor-

föraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm 

före 13/2, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 1/17”.

c Namn........................................................................................................................................................

c Adress.......................................................................................................................................................

c Postadress................................................................................................................................................

Foto: steFan sund



Dina medlemsförmåner!

MHF – Medlemstidningar
Åtta gånger om året får du Motorföraren. Läs utförliga biltester, resereportage och mycket 
mer. Vi erbjuder även en gratis radannons per utgivning. Från 2017 ingår MHF Camping 
Clubs medlemstidning Kultrycket i Motorföraren. Du får också en regional medlemstidning 
med fyra nummer per år. 

TANKA – Drivmedel
Vårt avtal med Tanka-kedjan innebär fina rabatter på drivmedel.

SCANDIC – Hotell
10 procent rabatt för rum och 15 procent rabatt för konferens.

TT-LINE – Färjor  
TT-Line erbjuder upp till 15 procent rabatt på Travemünde-, Rostock- och Swinoujscielinjen.

HOLIDAY AUTOS – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i 80 länder och 5 000 platser över hela världen.

MABI – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i Sverige.

SEB – Lån   
Förmånliga medlemslån. Ingen uppläggningsavgift.

Taxi Kurir – Taxi
Upp till 10 procent rabatt på resor med Taxi Kurir. 

Som medlem är du med och stöttar vårt arbete för en säkrare 
trafik. Men vi ser också till att du får förmånliga rabatter och 
erbjudanden. Nya tillkommer hela tiden. Här är de aktuella.

SV. PORSLINS & GLASVARU AB – Presenter
Upp till 25 procent rabatt på till exempel Orrefors, Rörstrand, Höganäs, Arabia, Iittala, Stelton.

OKQ8 – Villaolja   
75 kr rabatt per kubikmeter på villaolja från OKQ8.

Svenska pärlor – Böcker   
55 kronor per bok.

MekoPartner – Verkstadstjänster
10 procent rabatt.

AGA – Gasol   
25 procent rabatt på gasolfyllningar via AGAs egna försäljningsställen.

RASTA – Restaurang och hotell  
10 procent rabatt i restaurang och på hotellen hos Rasta.

MHF – Internationellt körkort
100 kr rabatt på utfärdande av internationellt körkort. 

MHF – Logi i Sälenfjällen 
MHF Bergslagen lämnar 10 procent rabatt på hyran för sina stugor i Tandådalen i Sälen.

Läs mer här: 
mhf.se/bli-medlem/

Scandic

Nya förmåner som har tillkommit 2016: 
Vianor – Däck och verkstadstjänster
10 procent rabatt.

Interhome – Semesterhus & lägenheter
10 procent rabatt. Upp till 43 procent på sista-minuten.
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Motorföraren i backspegeln
Nyåret 2009 inleddes med Volvos 
jakt på lägre förbrukning, presen-
tation av resultaten ur Vägverkets 
trafiksäkerhetsenkät och lagning 
av stenskott i vindrutan. Dessutom 
var dubbdäcken uppe till diskus-
sion.

tEXt: gustav liljEbErg

Omslag
Jakten på låga för-
brukningssiffror – och 
därmed optimeringen 
av bilarna – hade bör-
jat ta fart i slutet på 
förra decenniet. Så-
väl Audi som BMW 
hade fullstora bilar 
med ett CO2-utsläpp 
på 139 gram per ki-
lometer. Nu gällde det för Volvo att 
hänga med, annars fanns risken att 
viktiga marknadsandelar skulle gå till 
de tyska konkurrenterna.

Volvo ville inte 
ba r a  ma tcha  u t -
släppssiffrorna, sik-
tet var inställt på att 
gå ännu lägre. Den 
valda motorn var 
initialt 2-litersdieseln 
på 136 hk. Enligt 
Motorföraren skulle 
en 138-grammare 
presenteras på bilsa-
longen i Genève.

Tillvägagångssättet hade Volvo ar-
betat fram året innan: ”Receptet är 
detsamma som vid omvandlingen av 
Volvo V50 i slutet av förra året: chas-

sit sänks, grillen täcks delvis igen för 
att minska luftmotståndet, hjulen 
får heltäckande fälgar för att minska 
luftvirvlar, vindavvisare och spoilers 
ska förbättra aerodynamiken, utväx-
lingen ändras och så vidare.”

Volvos koldioxidchef Peter Ewer-
strand underströk betydelsen av den 
bränslesnåla V70-modellen:

– Nu har vi hamnat på kartan. Nu 
står vi inför lanseringen av vår volym-
bil V70. Vi strävar efter att komma ned 
till 120 g per kilometer, men det kla-
rar vi inte till 2010 års modell. Men vi 
måste klara av att vinna över Audi och 
BMW, som båda ligger på 139 g. 

Motorföraren besökte en verkstad där 
stenskott i vindrutan lagades i stället för 
att byta ut hela rutan. Metoden var till-
lämplig så länge stenskottet var upp till 
en viss omfattning – eller att rutan blivit 
lagad ett antal gånger.

– Rutan blir lika stark som en ny 
framruta, lovar Samuel Petterson, som 
lagar stenskott på löpande band i cen-
trala Stockholm. 

Processen genomfördes i fyra steg:
1. Första steget är att värma upp ska-

dan så att all fukt torkar ur. Därefter frä-
ses hålet upp med en liten slipmaskin för 
att få bort skräp och smuts.

2. Sedan monteras en liten maskin 
ovanpå skadan. Först skapar maskinen 
vakuum i hålet, därefter sprutas ett slags 
lagningsmedel in som fyller ut stenskot-
tet.

3. Med hjälp av ultraviolett ljus härdas 
lagningsmedlet. Därefter förseglas hålet.

4. Sista momentet innebär att skadan 
slipas av. 

Den verkliga kostnaden för ett byte 
angavs till 800 kronor men beroende på 
försäkringsbolag var självrisken 100–200 
kronor, att jämföra med ett traditionellt 
byte av framruta med en självrisk på 
1 500–2 000 kronor.

Resultatet från Vägverkets årliga 
trafiksäkerhetsenkät presenterades i 
Motorförarens första utgåva för 2009. 
Den här gången hade 9 600 personer 
svarat och nu uppmärksammandes 
särskilt att trötta förare var vanligt 
ute på vägarna.

”I Vägverkets undersökning upp-
ger 9,3 procent av alla tillfrågade att 
de somnat eller varit nära att falla i 
sömn i samband med bilkörning. 

I den åldersgrupp som orsakar de 

flesta dödsolyckorna, finns också den 
största andelen trötta och sömniga 
bilförare: 22,7 procent av 20–24-åri-
ga män säger att de kört bil när de 
varit övertrötta. 

Även kvinnliga förare i den ålders-
gruppen tar större risker än genom-
snittet – 12,1 procent av kvinnliga 
förare i åldern 20–24 år uppger att 
de har kört sömndruckna.”

Ur ett MHF-perspektiv noterades 
att trafiken blivit nyktrare över tid: 

”Var tjugonde har kört bil efter att 
ha druckit alkohol. Siffran har sjunkit 
något på senare år. För 20 år sedan – 
1988 – låg den nästan tre gånger så 
högt som idag. 

Även här utmärker sig de unga, 
manliga förarna i åldern 20–24 år. 
Var tionde (9,2 procent) uppger att 
de kört bil trots att de druckit alko-
hol. Kvinnor i samma ålder är mer 
försiktiga. Bara 4,1 procent säger att 
de kört alkoholpåverkade.”

Dubbdäckens vara eller icke vara var 
som brukligt under debatt. Vid tiden 
hade Vägverket på regeringens upp-
drag utrett vilka vinterdäcksregler 
som borde gälla i Sverige. För att 
förbättra luftkvaliteten i vissa större 
städer fanns ett antal återgärder på 
förslag. Till exempel att kommuner 
med luftkvalitetsproblem skulle kun-
na förbjuda fordon med dubbdäck 
på vissa gator. Enligt utredningen 
skulle färre dubbdäck på vägarna ge 
”minskade hälso- och miljöeffekter 
orsakade av partiklar, buller, koldi-
oxidutsläpp och bränsleförbrukning 
samt minskat vägslitage.”

Generaldirektören Ingemar Skogö 
framhöll att inte bara däcken var vik-

tiga att ta hänsyn till, han framhöll 
också betydelsen av såväl väghållning 
som modern teknik i bilarna.

– Med en ökad användning av 
dubbfria däck anpassade för nord-
iska förhållanden och en förbättrad 
vinterväghållning, liksom en kon-
sekvent introduktion av tekniska 
stödsystem som antisladd, kan trafik-
säkerheten säkerställas. 

Ett annat område som Vägver-
ket åtgärder på var sådant som dels 
minskar problemen med stopp i tra-
fiken, dels förbättrar trafiksäkerhe-
ten. Kostnaderna för stopp i trafiken 
uppskattades till cirka 250 miljoner 
kronor per år och av den summan 
orsakades en betydande del av den 

tunga trafiken. En minskning av 
stoppen skulle enligt utredningen 
åstadkommas genom att krav införs 
på att tunga fordon ska ha vinter-
däck på drivaxeln och minst fem 
millimeters mönsterdjup på däcken, 
samt genom en förbättrad vinterväg-
hållning. 

Laga stenskott utan 
att byta rutan

Första steget mot att slopa dubbdäck

var tionde förare sover bakom ratten
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SÄLjES

FORD mONDEO GHIA –03,
kombi. 20 000 mil, ny-
skick. Pris: 19 000 kr.
Tel: 070–940 14 91. 

kASSASkÅP,
 65H ”diplomat”. 50X50. 
Tel: 0140–211 17.

mATSALSSTOLAR, 4 ST. 
av äldre modell, välvår-

dade. Pris: 800 kr. 
Tel: 0505–448 66, 070–
526 19 94. 

TORGET: RADANNONSER

c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 13 februari. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

1c. allt på taket räknas in i det som 
kallas taklast. det vill säga vikten av tak-
räcket eller annan fästanordning, själva 
takboken och innehållet i takboxen. Of-
tast är den angivna maxvikten på taket 
75-100 kilo på personbilar. 

2b. Maximala antalet passagerare 
utöver förare finns angivet i bilens re-
gistreringsbevis. ett undantag är att vid 
kortare färd i samband med kortege, 
uppvisning eller motsvarande får ytterli-
gare passagerare tas med i en person-
bil. Passagerare måste då färdas på ett 
annat lämpligt fast monterat säte. Bilens 
totalvikt får dock inte överskridas.

3A. Svarsalternativet C anger totalvikt. 
det vill säga den högsta vikt som fordo-
net är konstruerat för att klara av (tjäns-
tevikt plus maxlast). Fordonets totalvikt 
avgör vilken körkortsklass som krävs.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

c Vi önskar fem nya vinnare 

grattis! Två bingolotter vardera 

är priset. Lycka till!

  Zofia Wikner,

  Götene

    Gulli Carlsson,

    Köping

    Kennerth Törnkvist,

    Ingelstad

Gudrun & Lennart Welander,

Åsenhöga

Tommy Harrysson,

Motala

mEDLEmSFöRmÅN: ANNONSERA

vinnare krysset nr 8
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POSTTIDNING b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

Spara pengar – köp biljetter online på www.caravanstockholm.se 
Öppettider: torsdag 11-19, fredag & lördag 10-17, söndag 10-16

STOCKHOLM

2017

HUS
BILEN

Test

Officiell mässtidning & 
artistsponsor

Samarbetspartners Artistsponsor Organiserad av

Rivstarta campingsäsongen på Kistamässan 
den 16-19 februari

• Nyheter 
• Erbjudanden 
• Resmål

• Husbilsskola 
• Underhållning

Fyra  fullspäckade  
dagar på mässan!

Scenprogrammet på Caravan Stockholm är 
ett samarbete mellan Caravan Stockholm, 
tidningen Husvagn på Väg och Däckteam.

Foto: Robert Eldrim

 Fredag 17/2
David Batra 

Foto: Peter Knutson 

Lördag 18/2
Pernilla 

Wahlgren 


