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EN EGEN VÄG  
TILL HAVET. 
MED SCOUT  
ADVENTURE  
EDITION.

ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition TDI 150 hk DSG 4x4 för 289 900 kr  
(Ord. pris 323 900 kr)

Nya ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition tar dig dit du vill, när du vill. Säkert, snabbt, bekvämt  
och med plats för allt du vill ha med dig. Erbjuds med tre motoralternativ TSI 180 hk, TDI 150 hk och  
TDI 184 hk. Alltid med fyrhjulsdrift. Boka provkörning idag. Välkommen!

skoda.se

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km, CO2 135 g/km. ŠKODA Leasing 36 mån (exkl. moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld. VWFS rörlig basränta (3,30% sep 2017). 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-01-31 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
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Svensk trafikadel 
möttes i Tylösand

300 personer deltog i årets upplaga 
av Tylösandsseminariet. På fyra sidor 
ger vi dig överblick från de viktigaste 
händelserna. Sidan 11

Campingdröm 
från insidan
Motorföraren ger en rapport 

från campingbranschens årliga 
mönstring på Elmia i Jönköping dit 

tusentals entusiaster vallfärdade. 
 Sidan 21

Här däcktestas 
det för glatta livet
Ett stort seriöst däcktest är ovär-

derligt när du ska välja nya vinter-
däck. Läs vår testrapport och undvik 
att göra ett dåligt köp. Sidan 24

Bilresa genom 
Alaskas vildmark
Av USA:s delstater är det bara Hawaii 

som ligger längre bort från oss, men 
för den som inte räds avstånd ger den 
storslagna naturen rik belöning. Sidan 32
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Tungt skäl att 
bli nostalgisk
När Skånes Truckshow ställde 
ut en helg på flygfältet i 
Ljungbyhed var MHF också 
representerat.

FoTo: MARi HAgLUNd

3



LEDAREMOTORFÖRAREN NuMMER 7 20174

göran sydHage
vd och stolt  

medlem i MHF 
goran.sydhage@

mhf.se

mOTORFÖRAREN

Utges av Motorförarnas

Helnykterhetsförbund

Motorföraren

Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

ÖPPET:  9.00–11.00, 13.00–16.00

(fredag 13.00–15.30)

TEL: 08–555 765 55

E-POST: motorforaren@mhf.se

wEbb: www.motorforaren.se

ADRESSÄNDRINg 

KuNDTjÄNST: 08–555 765 55

E-POST: medlem@mhf.se

REDAKTION

CHEFREDAKTÖR: Mikael Lindberg

mObIL: 0765–48 97 16

E-POST: mikael.lindberg@mhf.se

REPORTER: Mari Haglund

TELEFON: 08–555 765 63

E-POST: mari.haglund@mhf.se

REPORTER: Micke Valier

TELEFON: 08–555 765 62

E-POST: micke.valier@mhf.se

ANSvARIg uTgIvARE:

Göran Sydhage

TEL:  08–555 765 56

E-POST: goran.sydhage@mhf.se

ANNONSAvDELNINg ADRESS: 

MHF Annonsavdelning

B-G Werner

Box 16 

433 21 Partille

TeL:  031–44 75 25

e-PoST: annonser@mhf.se

Hela tidningen finns tillgänglig 

på www.motorforaren.se – även 

tidigare utgåvor!

 

LAYOuT & PRODuKTION: ©thoms

TRYCK: V-TAB, Vimmerby 2017

iSSn: 0463–6678

uPPLAgA

TS-UPPLAGA: 20 600 ex (2016)

Insatser mot 
alkohol vid körning
nästan 30 procent av det 

totala antalet omkomna i 
vägtrafikolyckor är alko-
hol- eller drogpåverkade. 

I trafiksäkerhetsarbetet är det därför 
viktigt att göra insatser mot just så-
dant beteende i trafiken.

Folkhälsomyndigheten fick i reg-
leringsbrevet för 2017 i uppdrag att 
vara samordnande myndighet för 
Samverkan mot alkohol och droger 
i trafiken (Smadit).

Nu beslutar regeringen också att 
införa automatiserade anläggningar 
för nykterhetskontroller i hamnar 
och på andra strategiska platser, 
som utökar polisens möjligheter 
till kontroller med alkoholutand-
ningsprov.

SOm ETT FÖRSTA STEg ska relevanta hamnar förses med 
automatiserade nykterhetskontroller, men i arbetet 
ingår även att undersöka hur mobila, automatiserade 
nykterhetskontroller kan utvecklas och användas på fler 
strategiska platser. Regeringen föreslår en satsning på 
78 miljoner kronor under 2018–2020.

– Vi vet att synliga anläggningar för automatisk has-
tighetsövervakning har en hög förebyggande effekt. Vi 
bedömer att automatiska nykterhetskontroller har mot-
svarande effekt och att det blir en åtgärd som i verklig 
mening räddar liv, sa infrastrukturministern. 

Det här är inte mina ord. Det är vad vår nye infra-

strukturminister Tomas Eneroth sa 
i Tylösand och direkt hämtad från 
regeringens hemsida.

MHF har länge väntat på ett 
genombrott i frågan. Infrastruk-
turministrar har kommit och gått, 
men inte mycket har hänt i frågan 
förutom att försöksverksamhet har 
tillåtits och genomförts.

FINNS DET FORTFARANDE risk för 
käppar i hjulet?

Javisst är det så. Nu ska först 
budgeten passera genom riksdagen 
där dessa 78 miljoner finns med. 
Sedan ska ju allt genomföras – det 
vill säga projekteras, upphandlas 
och därefter byggas upp. 

Vilka som får dessa uppdrag läg-
ger jag mig inte alls i utan det viktiga är 

nu att det genomförs och att det är utrustning som inte 
påverkas av värme, kyla eller andra yttre faktorer. Inget 
skulle vara så förödande som att oskyldiga fångas eller 
för den delen också – skyldiga släpps igenom.

Förhoppningen är givetvis att det blir slut på fyl-
lekörningar i trafiken och vi vet redan nu att dessa 
körningar är mer vanligt förekommande i trafiken som 
anlöper våra hamnar.

Målet är alltså inte att fånga en massa rattfyllerister 
utan målet är att få bort dem från trafiken. Där kom-
mer dessa anläggningar att ha en starkt förebyggande 
effekt. 

”Förhopp-
ningen är 
givetvis att 
det blir slut 
på fylle-
körningar i 
trafiken och 
vi vet redan 
nu att dessa 
körningar är 
mer vanligt 
förekomman-
de i trafiken 
som anlöper 
våra ham-
nar.”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth.



 Vi byggde din bil.
Låt oss berätta vilka

 däck du ska ha.

Ungefär som fyra handflator. Det är all kontakt bilen har med vägen. Med rätt däck

kör du både säkrare och tryggare. Vi som byggt din bil vet vilka som är bäst för just

den och dina körförhållanden. Välkommen till din Volvohandlare.

Vinterdäck från ca 1 295:–/st , monterat och klart .*

 *Prisexempel avser: 195/65R15. Volvo V90 Cross Country kostar från ca 378 000:– (D4 AWD). Bränsleförbrukning blandad körning: 5,1–7,7 l /100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 134–176 g/km (D4 AWD man–T6 AWD aut).  
Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se

B170718_218x280_Vinterdack_V90.indd   1 2017-09-19   08:14
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mINA HObbYbILAR LIggER mig varmt om 
hjärtat. Fast sedan några år tillbaka borde jag 
nog snarare säga hobbyfordon. Det senaste 
tillskottet är nämligen ingen bil och den 
saknar också hjul närmast marken.

Transportstyrelsens något torftiga be-
skrivning i registreringsbeviset lyder kort 
och gott: terrängvagn.

Själv skulle jag snarare kalla tillskottet för 
något av en svensk kulturskatt. Det handlar 
naturligtvis om den svensktillverkade snö-
vesslan Snow Trac. Produktionen av dessa 
slutade för snart 37 år sedan och bara ett 
fåtal finns fortfarande kvar i drift.

Förra vintersäsongen gav lite att sätta upp 
på att-göra-listan. Under huven sitter en 
liten luftkyld VW-motor som behöver en 
ny startmotor och växellådan ska få ett par 
fräscha packboxar för att hålla tätt.

DET HÄR ÄR NÅgOT Av perfekt terapi att 
pyssla med på fritiden. Det är nämligen när-
mast sagolikt trångt att komma åt det som 
ska bytas och sannolikheten för verktyg som 
försvinner utom synhåll är överhängande.

Smuts under naglarna och oljiga fingrar 
är andra självklarheter, liksom någon fi-
karast.

Hur kan nu detta ses som terapi?
Kanske beror det på att vi lever i ett slit-

och-slängsamhälle. Är telefonen ett år gam-
mal, ska den bytas. Saknas bild eller ljud i 
den stora platt-tv:n, åker man och handlar 
en ny och någonstans på vägen undrar jag 
när jag sist såg en tv-reparationsfirma.

Här kommer istället startmotorn, som 
inte längre går att renovera, att bytas ut. 
Den har gjort sitt, men det innebär inte att 
hela snövesslan behöver slängas. Istället byts 
bara den utslitna delen och det går sedan 
att fortsätta njuta av den smått historiska 
maskinen.

Det är något särskilt att då och då få göra 
något handgripligen med händerna, och i 
mitt fall pyssla om något av hobbyfordonen. 
Det håller om inte annat fingrarna i trim.

FÖR ÖvRIgT, Nu NÄR mörkret kommer allt 
tidigare om dagarna, borde fler fotgängare 
lära sig att bära reflex. Varför inte lagstadga 
att reflex ska bäras vid mörker under samma 
tid som vinterdäckslagen gäller?

Terapi för tangentbordsfingrar

mIKAEL LINDbERg

cHEFREdAKTöR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Det är något 
särskilt att 
då och då få 
göra något 
handgrip-
ligen med 
händerna ...”

KRÖNIKA: FRÅN FÖRARSÄTET

Den 16 augusti var det premiär för 
dokumentärfilmen om racerföraren 
Ronnie Peterson.

FILmEN INLEDS mED bilder över en öde 
racerbana, Monza i Italien, där en ensam 
kvinna kommer in i bild och förklarar:

– För hela världen var han Ronnie Pe-
terson eller Superswede. För mig var han 
pappa. 

Kvinnan heter Nina Kennedy och är 
dottern som miste sin far redan som tvåår-
ing och blev helt föräldralös när hon fyllt 
tolv. Nina Kennedy har engagerat sig så 
att filmen om hennes pappa ska bli så bra 
som möjligt.

EFTER INLEDNINgEN med Ninas promenad 
samt rörliga arkivbilder på den dramatiska 
kraschen, backar man till Ronnies barn-
dom och tittar i det gamla familjealbumet 
innan filmen tar fart.

Man har grävt rejält i arkiven och hit-

tat mängder med rörliga bilder som följer 
Ronnies framfart på racerbanan och även 
privat. Ronnies forna kolleger i Formel 
1 berättar om hur de levde och var som 
en enda stor familj. Tittarna får möta ex-
empelvis Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, 
Jackie Stewart med flera.

Filmen visar Ronnie Petersons karriär 
i kronologisk ordning och avslutas med 
Ronnies begravning där Örebros gator 
kantades av tusentals människor som ville 
ge en sista hälsning. Men den allra sista 
hälsningen får han i filmen då hans forna 
kollegor höjer honom till skyarna.

FILmEN ”SuPERSwEDE” får en fyra i en 
skala av fem i betyg och är ett måste för 
dem som har det minsta intresse för mo-
torsport, inte bara racing.

”Superswede” är i skrivande stund fort-
farande bioaktuell och något datum för 
dvd-release är därmed ännu inte fastställd.

lasse Jansson

”Superswede” – en film 
om Ronnie Peterson

bIOAKTuELL. 
Svenske 
racinglegen-
daren Ronnie 
Petersons liv 
(1944–1978) 
har blivit 
film.

FILmRECENSION



PREMIÄR
2018 Nu är 2018 års modellprogram här och 

Knaus presenterar ett flertal nyheter 
som gör semestern unik.

FinansieringspartnerFölj oss på facebook och läs gärna vårt 
livsstilsmagasin på vaknadarduvill.se

Importör:

Knaus L!ve Ti

Knaus husbilar är det självklara valet för dig som letar efter ett husbilsprogram med stor bredd, 
från campingbilen Box Star till den största helintegrerade Sun I. Ett alternativ för alla tillfällen!

Komplett kampanjinformation och din närmaste återförsäljare hittar du på bergholm.com
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bil- och trafikfrågor

1. vilket påstående är rätt?
A. du måste alltid ge tecken – med körrikt-
ningsvisare (blinkers) på motorfordon eller 
med en utsträckt arm om du cyklar – när du 
ska svänga, byta körfält, köra ut från en väg-
kant eller före och efter en omkörning.
B. du behöver bara ge tecken om det finns 
fordon i närheten.
c. Reglerna om ge tecken gäller bara bilförare 
och förare av andra motorfordon.

2. När ska du som kör bil eller cyklar alltid ge 
tecken i en cirkulationsplats (rondell)?
A. När du kör in i cirkulationsplatsen.
B. När du kör ut ur cirkulationsplatsen.
c. det finns inga regler om att ge tecken i 
cirkulationsplatser.

3. vad kostar det i böter för en bilförare respektive 
en cyklist som inte ger tecken på rätt sätt när han 
eller hon måste göra det?
A. Max 10 dagsböter för bilisten, 500 kronor 
för cyklisten.
B.1 000 kronor för bilisten, 400 kronor för 
cyklisten.
c. 500 kronor för både bilisten och cyklisten.

(Rätt svar på sidan 45)

Suv-DÄCK FÖR SNÖ 

OCH IS

goodyear Ultragrip 
ice Arctic SUV är ett 
dubbdäck och som 
namnet antyder, är 
det avsett för suvar. 
däcket är framtaget 
för att klara kalla vin-
terdagar med tem-
peraturer under – 15 
grader, men också 
för att frigöra mönst-
ret från slask och 
väta under varmare 
perioder. 

dubbarna i slit-
banan hjälper till vid 
riktigt isigt väglag, 
samtidigt som de 
är framtagna för att 
minska vägslitage. 
Ultra grip ice Arctic 
SUV finns i 34 stor-
lekar mellan 15 och 
20 tum och din när-
maste däckhandlare 
an berätta mer.
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Körkort med CSN-lån 
möjligt nästa år
Från den 1 juli nästa år kan den som är arbets-
sökande ta körkort med hjälp av cSN-lån, det 
skriver TT. 

Regeringen satsar 600 miljoner kronor på 
det här de första tre åren i sitt budgetförslag. 
de som har rätt till lånet är inledningsvis unga 
arbetslösa i åldrarna 18–24 år som inte har 
gått färdigt gymnasiet och personer mellan 
25 och 47 år som varit arbetslösa i minst sex 
månader uppger TT. Från 2019 kommer även 
unga mellan 19 och 20 år som har en gymna-
sieutbildning att omfattas.

2017 års mottagare av MHF:s pris för Årets 
polisinsats mot rattfylleri är Lasse Johans-
son och Per Törnlöf, som båda arbetar inom 
polisens trafikenhet i Stockholms län. Syftet 
med utmärkelsen är att uppmärksamma och 
uppmuntra polisens viktiga arbete med att fö-
rebygga rattfylleribrott, att upptäcka och gripa 
rattfyllerister samt att förmå dessa personer 
att frivilligt gå in i rehabilitering. 

– Vi är hedrade och mycket tacksamma, 
säger Lasse Johansson. 

– det känns verkligen positivt att vi blir 
uppmärksammade för vårt jobb. det har varit 
mycket negativ kritik mot polisen på senare 
tid, inflikar Per Törnlöf. 

– Man förstår inte att man är värd det. Att 
få det här priset är liksom ”grädden på mo-
set”, tillägger Lasse Johansson. 

Ur motiveringen: 
”Årets pristagare har visat stort engage-

mang och professionalitet i sitt arbete mot 
rattfylleri. i sin kontakt med rattfyllerister age-
rar de lugnt, respektfullt och professionellt. 
de skapar därmed det förtroende som är en 
förutsättning för ett framgångsrikt Smadit-
arbete och frivilligt deltagande i rehabilitering 
för missbruksproblematik från rattfylleristens 
sida i de fall då det kan vara aktuellt. 

deras engagemang i samarbete med för-
söken med automatiska nykterhetskontroller 
i Stockholms Frihamn är därför en viktig del i 
vårt beslut att utse Lasse Johansson och Per 
Törnlöf till pristagare. Lasse har tidigare också 
på ett förtjänstfullt sätt arbetat med förebyg-
gande insatser mot rattfylleri i kontakt med 
olika gymnasieskolor.”

När måste bilister och cyklister ge tecken? 

Trafikpoliser prisas av mHF

mHF leder ny 
standardiserings- 
kommitté för drogtester
det har startats en standardiseringskom-
mitté för snabbtester för droganalys. Swedish 
Standards institute, SiS, driver och samordnar 
standardisering i Sverige. 

Kommitténs uppdrag blir bland annat att 
utforma kvalitetskrav som ett stöd till exempel 
vid upphandling, göra anvisningar för olika 
typer av analysutförare och annat för att få ett 
säkert och strukturerat användande av dessa 
tester. 

i augusti hade kommittén sitt första möte. 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars olov Sjöström 
valdes till ordförande. 

Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, drä-
ger, ALNA, MHF, Trafikverket och Securetec 
detektions-Systeme Ag ingår i kommittén. 

det handlar om snabbtester för droganalys 
som görs inom företagshälsovården, skolan, 
polisen, beroendemottagningar, psykiatrin och 
även i akutvården. 

MHF gävle bildades den 25 
augusti 1927 och var den sjunde 
MHF-avdelningen att startas. På 
90-årsdagen firade MHF gävle 
födelsedagen med fest i Betle-
hemskyrkans lokaler i gävle. Ett 
50-tal MHF:are deltog. 

MHF gävles ordförande ove 
Sandert hälsade gästerna välkom-
na och läste upp avdelningens 

första protokoll och verksamhets-
berättelse från 1927. Foton och 
filmer från 1930-talet och framåt 
om MHF gävles verksamhet vi-
sades upp i en utställning. 

i MHF gävles första protokoll 
går det att utläsa att den första 
årsavgiften bestämdes till fem 
kronor. det motsvarar ungefär 140 
kronor i dagens penningvärde. 

mHF gävle firade 90-årskalas



Premicr fur vdra helt nya laddhybrider  med klassledande 62
respektive 58 km pd el  som uppnar en vcrld av  furmdner. Du 
 kommer ncrmare naturen med eldriftens tystnad och  minskade 
 utslcpp. Fdr mer uver till fritidsintressen tack vare ldgt furmdns-
vcrde och ldga pendlingskostnader. Dessutom fdr du  furmdnen 
att kura en familjebil eller en crossover utrustad utuver det  vanliga 
 med en total rcckvidd som tar dig riktigt ldngt ncr det behuvs. 

Vclkommen till furmdnsvcrlden. 

 Helt nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid 
och Niro Plug-In Hybrid 

Klassledande 
rcckvidd pd el 
 upp till 62 km!

kia.com

*Erbjudandet gcller levererade bilar t.o.m 31/10 2017 eller sd ldngt lagret rccker. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, samt CO₂-utslcpp 33g/km, Kia Niro 
Plug-In Hybrid; 1,3l/100km, CO₂-utslcpp 29g/km, enligt den kombinerade kurcykeln, NEDC. **Furmdnsvcrde: kostnaden fur furaren motsvarar den skatt denne fdr betala per mdnad fur bilfurmdnen baserat 
pd en marginalskatt pd 50% 2017. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

ADVANCE PLUS  REK. CA PRIS FRDN  404.900 KR*  

FURMDNSVCRDE FRDN 1.304 KR/MDN **

ADVANCE  LANSERINGSPRIS FRDN 298.900 KR*  ADVANCE  LANSERINGSPRIS FRDN 298.900 KR*

FURMDNSVCRDE FRDN 817 KR/MDN **



Kör säkert med nya vinterdäck. Varje dag.
Köp dina däck och fälgar hos oss.
Kom in till någon av våra 90 bilverkstäder så får du hjälp med  
vinterdäcken. Vi kollar dem och skiftar däck åt dig. Behöver du  
nya vinterdäck så har vi rubb och stubb med eller utan dubb.  
Mer information hittar du på okq8.se
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Nye infrastrukturministern Tomas 
Eneroth presenterade en efterlängtad 
nyhet för alla MHF:are när Tylösands-
seminariet fyllde 60 år. En satsning på 
automatiska nykterhetskontroller på 78 
miljoner kronor under tre år.

– Alkobommar räddar liv. Jag tycker 
att det är viktigt att vi kommer ihåg det, 
poängterade ministern i sitt tal. 

ÅRETS TYLÖSANDSSEmIARIum hölls den 12-
13 september och temat var ”Nollvisionen 
– ett säkert system”. I år fyller Tylösandssemi-
nariet 60 år och 300 deltagare fanns på plats.

Nytillträdde infrastrukturministern Tomas 
Eneroth (S) presenterade regeringens satsning 
– 78 miljoner kronor på automatiska nykter-
hetskontroller under tre år i sitt budgetförslag.

– Den här satsningen innebär att vi instal-
lerar alkobommar i hamnar, i fasta och i mo-
bila stationer, säger han till Motorföraren.

– Det kommer att var en viktig insats för 
att se till att vi inte får ut alkoholpåverkade 
förare i trafiken. 
När kommer de första enheterna att finnas 

på plats?

– Förhoppningsvis är de första installatio-
nerna på plats under nästkommande år, säger 
Tomas Eneroth.

I uppdraget till Trafikverket skriver reger-
ingen att införandet ska ske stegvis och att 
målet är att minst en anläggning ska vara i 
drift senast den 1 juli 2018. 

INFRASTRuKTuRmINISTERN berättade i sitt 
tal, att han i somras gick förbi MHF:s mon-
ter i Almedalen och fick en presentation av 
MHF:s försöksprojekt med automatiska nyk-
terhetskontroller. 

– Försöksverksamheten med alkobommar 
har varit otroligt framgångsrik. Både för att 
avlasta polisen och som en förebyggande in-
sats för att visa, här kommer du inte in som 
onykter chaufför, utan du måste först passera 
en nykterhetskontroll, konstaterade Tomas 
Eneroth. 

En fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken 
kan relateras till alkohol. I våras startade Po-
lisen och Trafikverket tillsammans Nyktra-
projektet och i samband med det bildades en 
projektgrupp. Tanken är att skapa ett system 
med automatiserade nykterhetskontroller som 
ska kunna användas i hela trafikmiljön, inte 

bara i hamnar. Det ska underlätta polisens ar-
bete och kräva så lite närvaro som möjligt av 
Polisen, Tullen och Kustbevakningen. Nyktra-
projektet ska avslutas under år 2020. 

Anders Wiman är projektledare. Han är en-
treprenör och ledde projektet med att utveckla 
och införa trafiksäkerhetskameror i Sverige 
mellan 2004 och 2006. Anders Wiman berät-
tade om sitt uppdrag på Tylösandsseminariet. 

– Vi har en spännande resa framför oss i 
Nyktra-projektet. MHF:s fantastiskt fina ut-
vecklingsprojekt med alkobommar är egent-
ligen startskottet, konstaterade han.

– Nu ska vi ta med oss den erfarenheten 
och tänka större – hela vägtrafikmiljön.

TRAFIKvERKET HAR LÄmNAT ett förslag till en 
nationell plan för transportsystemet för 2018-
2029 till regeringen. I den lyfts automatiska 
nykterhetskontroller fram som en viktig tra-
fiksäkerhetsåtgärd. MHF:s vd Göran Sydhage 
ser mycket positivt på regeringens budgetför-
slag med 78 miljoner kronor under tre år till 
alkobommar i hamnar. 

– Fantastiskt bra och roligt att vårt jobb har 
gett resultat. MHF har bedrivit ett långsiktigt 
påverkansarbete, säger han. 

– Det är ett arbete som har pågått på både 
lokal och regional nivå, exempelvis genom 
alkobomsturnéerna. Men även på central nivå 
med kontakter och uppvaktning av beslutsfat-
tarna. 

MHF har drivit två försöksprojekt med 
alkobommar i hamnar, ett i Göteborg 2013 
och ett i Stockholm under 2014 och 2015. 
Projektet i Frihamnen i Stockholm inleddes 
hösten 2014 och avslutades i november 2015. 
Då hade 50 724 förare kontrollerats och 268 
misstänkta rattfyllerister stoppats.

– MHF:arna har visat ett stort tålamod och 
varit med och bekostat påverkansarbetet. Det 
har kostat mycket pengar för förbundet att 
bedriva försöksprojekten med alkobommarna 
i hamnarna, säger Göran Sydhage. 

– Nu hoppas vi att riksdagen säger ja till 
regeringens budgetförslag och att den här 
satsningen kan bli verklighet. 

Mari Haglund

Fotnot: Trafikverket la tidigare i år fram 
ett förslag om ett införande av automatiska 
nykterhetskontroller i 23 hamnar och vid 
Öresundsbron. 

FoTo: MiKAEL LiNdBERg

Storsatsning på alkobommar i hamn
Klara besked på Tylösandsseminariet

TÅRTKALAS. Hotell Tylösand bjöd konferensdeltagarna på jubileums-
tårta och kaffe för att fira att Tylösandsseminariet fyller 60 år. 

jubILAR. Tylösandsseminariet fyller 60 år i år. Antalet deltagare var 
300 personer på årets seminarium. 

STORSATSNINg. Infrastrukturminister Tomas 
Eneroth kom med nyheten att regeringen 
lägger 78 miljoner kronor under tre år i sitt 
budgetförslag. 

”Fantas-
tiskt bra 
och roligt 
att vårt 
jobb har 
gett resul-
tat. MHF 
har be-
drivit ett 
långsiktigt 
påver-
kansar-
bete.”

göran

sydHage

MHF:s, vd
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Tackade för 60-årigt 
samarbete 
Tylösandsseminariet fyller 60 år. En av ägarna 
till Hotell Tylösand är Björn Nordstrand. MHF:s 
förbundsordförande Maria Bergström tackade 
Björn Nordstrand för ett gott 60-årigt samar-
bete och överlämnade en blombukett. 

– Tack för allt arbete ni lägger ned på trafik-
säkerheten, sa Nordstrand. 

– Jag är oerhört tacksam. MHF har verkli-
gen hjälpt till att sätta Tylösand på kartan. 

Hotell Tylösand bjöd konferensgästerna på 
jubileumstårta och kaffe.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon lyfte 
problemet med att 70 procent av den tunga 
yrkestrafiken kör för fort.

– Vi behöver jobba med den här frågan och 
tittar nu på geofencing som ett alternativ. 
den nya tekniken ger nya möjligheter, kon-
staterade Lena Erixon. 

geofencing är ett virtuellt staket som 
skapas med en programvara och sätter villkor 
för ett fordon inom ett begränsat område. Ett 
exempel på användning är att bara tillåtna for-
don kan köras inom ett avgränsat geografiskt 

område. Ett annat exempel är hastighets-
reglering, till exempel 10–20 kilometer per 
timme, gäller inom ett geografiskt begränsat 
område.

Trafikverket fick uppdraget att titta på 
det här efter terrordådet i Stockholm i april. 
därför leder nu Trafikverket ett uppdrag om 
geofencing i stadskärnor där Stockholm 
och göteborg samt fordonsindustrin ingår. 
Arbetet har precis dragit i gång. Nästa år ska 
Trafikverket se över möjligheterna att starta 
ett försöksprojekt.

Nya etappmål för 
dödstalen i trafiken
Brita Saxton, generaldirektör 
på Trafikanalys, berättade 
att myndigheten på upp-
drag av regeringen har 
tagit fram nya etappmål 
för antalet döda och allvar-
ligt skadade i trafiken. Under 
2016 omkom 270 personer i vägtrafiken. 

– Vi har sett att utvecklingen har stagnerat 
när det gäller att få ned dödstalen under de 
senaste åren, sa Brita Saxton i sitt tal.

delmålet för Nollvisionen ligger på 220 
döda år 2020. Trafikanalys föreslår att det nya 
etappmålet för antalet döda i trafiken ska vara 
en halvering mellan 2015 och 2030. Ett förslag 
som skulle innebära att antalet omkomna ska 
minska från 259 personer till 130 personer.

Ett svenskt körkort är för många nyanlända 
en väg in i samhället, men det finns personer 
som är beredda att ta genvägar dit.

– det finns exempel på personer som köpt 
sig ett svenskt körkort för 3 000 kronor, berät-
tar Lennart Svensson på Murtans Trafikskola i 
Falkenberg. 

– det här är naturligtvis inte bra och skickar 
helt fel signaler till våra nyanlända.

Ett annat problem är de så kallade svarta 

körskolorna. Eleverna får inte rätt utbildning 
och det slutar oftast med att eleven kuggar 
på uppkörningen. På Murtans Trafikskola en-
gagerar man eleverna genom att exempelvis 
skapa egna ordlistor och att lära sig svenska, 
förutom att naturligtvis köra bil.

– det är en utmaning för trafikskolorna att 
visa nyanlända medborgare den rätta vägen till 
ett svenskt körkort. Fler behöver så att säga 
slå in på den smala vägen.

Förare i åldern 18–24 år sitter 
bakom ratten vid mer än var 
tredje singelolycka i trafiken. 
Även när det gäller körkortsåter-
kallelser är den åldersgruppen 
och då särskilt unga män över-
representerade. 

Under 2016 var det i 16 procent 
av alla återkallelser, en ung man 
mellan 18 och 24 år som fick sitt 
körkort återkallat, trots att grup-
pen bara utgör 4,3 procent av alla 
körkortsinnehavare. 

– Vi ser att den här gruppen är 
en stor risk i trafiken, säger Trans-

Risken att vålla en trafikolycka är som lägst 
vid 75, med 20 procent lägre än snittet, visar 
försäkringsskadestatistik. Efter 75 ökar ris-
ken stadigt. 

– Jag tycker att det är viktigt att konstatera 
att äldre generellt sett inte är ett problem i 
trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam, general-
direktör för Transportstyrelsen till Motorfö-
raren. 

Förra året tillsatte Transportstyrelsen en ut-
redning för att se om det finns ett samband 
mellan ålder och medicinsk förmåga. 

– innan vi tar ställning till lämpliga åtgärder 
måste vi veta att hypotesen stämmer, säger 
Bjelfvenstam. 

Ett alternativ skulle kunna vara att införa 
obligatoriska hälsokontroller vid en viss ålder, 
ett annat en utökning av läkarnas anmäl-
ningsplikt. Utredningen beräknas vara klar 
under våren 2018. 

– demenssjukdom är väl det tydligaste 
exemplet. det blir vanligaste desto äldre man 
blir, säger Jonas Bjelfvenstam. 

– Vi har statistik som visar att antalet kör-
kortsåterkallelser av medicinska skäl, som 
beror på demens, de är 8 000 årligen. Medan 
antalet personer som får demensdiagnos, är 
25 000 personer per år.

– Här finns det en avvikelse som är intres-
sant att fundera över vad det beror på. 

idag krävs det en eller 
flera skyddsbilar, så kallade 
TMA-fordon, när vägrenar 
utmed exempelvis motor-
vägar ska röjas. Till detta 
kommer även traktorer 
med klippaggregat och de 
behöver en fil av vägen för 
att kunna arbeta. 

På Tylösandsseminariet 
visades prototypen EMTW 
(Environmental Multi-
Terrain Wheeler) upp, en 
maskin som istället röjer 
vägarna utan att befinna 
sig på dem. Tack vare sex, individu-
ellt drivna hjul som kan höjas och 

sänkas, kan EMTW klättra över höga 
vägräcken och sedan arbeta innanför 
dessa. 

Uppfinningen ska där-
med inte hindra trafiken, 
och samtidigt arbeta effek-
tivt tack vare tre klippag-
gregat. Utöver klippaggre-
gat, kan maskinen utrustas 
med olika redskap som 
tvätt av vägskyltar, räckes-
arbeten med mera. 

Fordonet, som är ett 
forskningsprojekt initierat 
från bland annat Trafikver-
ket, avtäcktes under semi-
nariet och nu söker teamet 
bakom EMTW investerare 

för att kunna serieproducera den av-
ancerade gräsklipparen.

Är äldre förare en risk i trafiken? bjelfvenstam vill skärpa systemet för körkortsåterkallelser

bästa vägen till svenskt körkort – en utmaning

Premiär för terränggående gräsklippare

geofencing ska stoppa tunga fortkörare
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mats förlorade sin son 
i en rattfylleriolycka
Mats Sjöö, MAdd, berättade om det värsta som kan hända en 
förälder – att förlora sitt barn. Mats son Rickard, 17 år, omkom när 
han åkte med en rattfull förare. 

– Man bär sitt barn första gången det föds. Tänk er känslan när 
man bär sitt barn i kistan, man bär honom en sista gång. det är 
det värsta jag har gjort i hela mitt liv, berättade Mats Sjöö för en 
mycket rörd Tylösandspublik. 

– Vi hade ett liv före den 2 oktober 2011 och ett helt annat liv 
efter. 

Rattfylleristen hade 1,23 promille alkohol i blodet och hade kört 
100-–150 kilometer i timmen på en 30-sträcka.

mobilens plats i bilen
Sedan 1 december 2013 är det förbjudet att 
rattsurfa i bilen – om det gör dig ouppmärk-
sam i trafiken. Sedan dess har endast ett 
80-tal bilförare per år fått ett strafföreläggande 
gällande rattsurfning. den låga siffran beror 
dels på att polisen har svårt att kontrollera 
rattsurfning och dels på att kontrollen är re-
surskrävande – den måste vidarerapporteras 
till åklagare.

Nu har Trafikverket tagit fram ett lagförslag 
där man istället siktar in sig på mobilen i bilen 
– den ska vara okej att använda, så länge den 
inte hålls i handen. 

– Vi ska inte ha för högt ställda förväntning-
ar på lagförslaget, utan snarare se det som 
ett hjälpmedel, säger Therese Malmström på 
Transportstyrelsen. 

– det behövs även åtgärder som rättstil-
lämpning, övervakning och finansiella incita-
ment för att få det att fungera, avslutar hon.

dagens vajerräcken mellan kör-
banorna är inte tillräckligt kraftiga 
för att stoppa en lastbil – ändå 
finns de över en stor del av det 
svenska vägnätet.

– Turligt nog är det sällan en 
svensk lastbil kommer över på fel 
sida och krockar med mötande 
bilar. Vajerräckena är gjorda för att 
stoppa personbilar på omkring 
1,5 ton, vilket är ett vanligare 
olyckstillbud, säger Johan gran-
lund, vägexpert och konsult på 
WSP.

– Problemet, 
menar Johan, är nu-
mera de så kallade 
EU-tradarna som kommer hit. 
Alltså korta, tvåaxliga dragbilar 
med semitrailer.

– Själva konstruktionen av dem 
gör att de vid halt väglag viker sig 
som fällknivar när de är olastade. 
Ett sådant ekipage väger omkring 
15 ton. Vi behöver nya standar-
der för mitträcken som klarar av 
dessa vikter på särskilt utsatta 
sträckor.

det är inte bara Tylösands-
seminariet som jubilerar i år. 
Även Nollvisionen fyller jämt, 
20 år. 1997 fattade riksdagen 
beslutet om att ingen ska dö 
eller skadas i trafiken. det var 
på Tylösandsseminariet 1995 
som claes Tingvall höll det tal, 
som blev fröet till Nollvisionen, 
ett helt nytt synsätt på trafiksä-
kerheten. 

Årets Tylösandsseminarium 
avslutades med att claes 
Tingvall kom upp på scenen. 
På 1990-talet skedde det en 
allvarlig trafikolycka där fem 
ungdomar omkom i höjd med 
Kungens kurva. Han berättade 
att den olyckan blev startskot-
tet för de tankar som sådde 

fröet till Nollvisionen. 
– det var en förfärlig hän-

delse, som inte borde ha fått 
ske, sa claes Tingvall. 

Riksdagen fattade beslutet 
om Nollvisionen 1997. Årets 
moderator catharina Elmsäter-
Svärd var då riksdagsledamot 
(M). 

– Vi var rätt många i riks-
dagen som då tänkte: vad är 
det här för något? Noll döda i 
trafiken, hur tänker man nu? sa 
Elmsäter-Svärd till claes Ting-
vall på Tylösandsscenen. 

– det spännande med det 
beslutet du var med och tog 
i riksdagen, var att politiken 
vågade utmana, konstaterade 
Tingvall.

vAD TAR Du mED DIg FRÅN 

ÅRETS SEmINARIum? 

rolf bromme,

MHF Mälardalen: 
– Jag tyckte att punk-
ten som handlade om 
suicid i vägtrafiken var 
jätteintressant. det är 
ett viktigt ämne. Även 
det om mobil i bil och 
lagförslaget att det ska 
bli förbjudet med hand-
hållen mobil tyckte jag 
var bra. 

Vicky sandert,

MHF Mitt: 
– det är första gången 
jag är på Tylösands-
seminariet. Jag tycker 
att seminariet har varit 
bra på alla vis. det har 
överträffat alla mina för-
väntningar. infrastruktur-
minister Tomas Eneroth 
var jättebra och mycket 
roligt att han kom med 
en konkret satsning på 
alkobommar. 

gunnar Wärmedal,

MHF Bergslagen: 
– Hela seminariet har 
varit mycket intressant. 
det som lämnade star-
kast intryck var när Mats 
Sjöö berättade om sin 
son Rickard som omkom 
i en trafikolycka, när han 
åkte med en rattfyllerist. 
Jag tyckte också att An-
ders Wimans föredrag 
om Nyktra-projektet var 
bra och avslutningen 
med claes Tingvall. 

ENKÄT

Nollvisionens 
grundare
avslutade
Tylösand

bjelfvenstam vill skärpa systemet för körkortsåterkallelser
portstyrelsens nytillträdde gene-
raldirektör Jonas Bjelfvenstam till 
Motorföraren. 

Som ett led i att öka säker-
hetsmedvetandet bland körkorts-
tagare infördes 2009 ett krav på 
en tvådelad riskutbildning som 
ett obligatoriskt moment för att 
ta körkort. Förutom den tradi-
tionella halkutbildningen tillkom 
då ett utbildningstillfälle som 
tog upp riskfyllda beteenden i 
trafiken.

– Jag tror att trafikskolor, hand-
ledare och familjekretsen kan 

göra insatser när det gäller att 
påverka attityden och beteendet 
hos den här gruppen, säger Jonas 
Bjelfvenstam till Motorföraren. 

Riktade folkbildnings- och in-
formationskampanjer kan vara en 
insats tror generaldirektören. 

– Vi funderar även på om det 
här instrumentet med varningar, 
innan en körkortsåterkallelse 
görs, skulle kunna användas i 
större utsträckning än det görs 
nu, säger Jonas Bjelfvenstam.

– då får du ett incitament att 
skärpa till dig. 

Lastbilar och skyddsräcken

omkring 1 500 personer, eller fyra 
stycken per dygn, begår själv-
mord i Sverige varje år. den 
högsta andelen hittas i ålders-
gruppen 45–64 år. Sedan 2010 
ingår inte självmord i statistiken 
för dödstalen i trafiken. 

År 2016 miste 270 personer 
livet i vägtrafiken. 

– Vi vet att tio procent av de totalt om-
komna på väg under 2016 var självmord. det 

Självmord eller dödsolycka i trafiken?
går att utläsa på exempelvis olycks-

förlopp, sms- eller facebook-
meddelande från de omkomna, 
berättar Anna-Lena Andersson 
på Trafikverket. 

Självmord är ett folkhälsopro-
blem och regeringens mål är att 

ingen ska behöva ta sitt liv. inom 
transportsystemet finns dock en trög-

het från regeringens sida att se skillnaden 
mellan olycka och självmord. därför kommer 
Trafikverket att presentera en rapport i ämnet 
där man bland annat beskriver fem nivåer 
som lättare kan avgöra om det är ett själv-
mord eller inte som ligger bakom.
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MHF  Test Lab gör årligen ett stort 
konsumenttest av de alkomätare som 
finns på marknaden. På Tylösandsse-
minariet visades en utställning med 
några av produkterna. 

– Det är jätteviktigt att du har en på-
litlig och driftsäker alkomätare, säger 
Tomas Jonsson, vd för MHF  Test Lab.

mHF TEST LAb TESTAR 80 procent av de al-
komätningsprodukter som finns på markna-
den som exempelvis alkomätare och alkolås. 
Labbet gjorde en stor konsumentundersök-
ning av de alkomätare som finns på markna-
den som publicerades till midsommar.

– Här på Tylösand visar vi nu ett axplock 
av de tester som vi gjorde i det omfattande 
testet. Då kunde vi konstatera att utav 13 
testade mätare, var åtta underkända, berättar 
Tomas Jonsson.

mHF TEST LAb FÖRSÖKER göra ett större test 
av de alkomätare som finns på marknaden 
en gång per år.

– Den konsumentundersökningen brukar 
vi lansera ihop med olika samarbetspartners. 
Vi testar nästan 80 olika produkter i labbet 
varje år, säger han.

– Och vi stoppar mellan 40 och 50 pro-
dukter som aldrig når ut på marknaden, 

FoTo: MiKAEL LiNdBERg

MHF Test Lab 
hjälper dig 
att inte bli
blåst på
alkomätaren

som är så pass dåliga att företagen väljer att 
återkalla dem innan de kommer ut.

TOmAS jONSSON HAR TvÅ RÅD som du som 
privatperson kan ta till dig, om du funde-
rar på att köpa en alkomätare. Det första 
är att välja en alkomätare som uppfyller de 
krav som ställs i de standarder som finns. I 
dagsläget finns en standard för privat använ-
dande som heter SS-EN 16280:2012 och 
en för professionellt bruk som heter SS-EN 
15964:2011.

– Om du köper en alkomätare som upp-
fyller någon av standarderna, då är chansen 
större att du får en produkt som funkar, än 
om du bara går på tillverkarens rekommen-
dationer, förklarar Tomas Jonsson.

HANS ANDRA RÅD är att gå in på MHF:s 
hemsida och läsa under fliken Alkolås och 
alkomätare. Där publicerar MHF Test Lab 
sina konsumentomdömen och där får du 
fler råd och tips om vad du ska tänka på när 
du ska välja din produkt.

– På MHF:s hemsida hittar man våra tes-
ter av de alkomätare som finns på markna-
den, säger Tomas Jonsson.

– Det viktigaste är att du får en mätare 
som visar stabila värden och som mäter på 
den djupa lungluften.

För att alkomätaren ska fortsätta visa rätt 
är det mycket viktigt att du kalibrerar den.

– Alkomätaren behöver kalibreras minst 
en gång per år. Då skickar man in den till 
sin tillverkare, förklarar Jonsson.

uNDER DE SENASTE ÅREN har 700 000 alko-
mätare sålts i Sverige.

– Det är ett bevis på att människor inte 
vill sätta sig i bilen alkoholpåverkade, kon-
staterar han.

– I dag kan du få en bra alkomätare för 
mellan 1 500-2 000 kronor. Det finns ett 
flertal bra produkter idag, som håller en god 
kvalité.

Det finns fortfarande skräpprodukter på 
marknaden, men det har skett en stor för-
bättring menar Tomas Jonsson.

– De större butikskedjorna börjar skärpa 
sig. Flera av de alkomätare som vi klankade 
ner på i vårt stora konsumenttest i somras, 
har tillverkarna återkallat och erkänt att de 
har gjort fel, säger han.

– Men tyvärr finns det fortfarande ett 
flertal företag som försöker sälja skitgrejer 
och lura folk till rattfylleri.

Du hittar MHF Test Labs konsumentom-
dömen på mhf.se under fliken Alkolås och 
alkomätare. 

Mari Haglund

”Alkomäta-
ren behöver 
kalibreras 
en gång om 
året. Då 
skickar man 
in den till sin 
tillverkare.”

KONSumENTTEST. Tomas 
Jonsson är vd för MHF 
Test Lab. Varje år gör 
labbet en stor konsu-
mentundersökning av 
alkomätare som lanseras 
ihop med olika partners. 



Fälgarna är den enskilt svåraste delen på bilen att hålla rent. Utmaningen består i att 
rengöringsmedlet effektivt ska ta bort både bromsdamm, vägsalt, asfalt och tjära,  
och detta utan att skada fälgen.
En NY SUPEREFFEKTIV pH-neutral gelformula, det innebär ökad verkningstid då medlet  
inte rinner av eller dunstar från fälgen.

NÄSTA GENERATION FÄLGRENGÖRING
NY SUPEREFFEKTIV GELFORMULA

TRUSTED INNOVATION. INSIDE & OUT.

REDLINE WHEEL CLEANER
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Mellan januari och augusti miste 
171 personer livet i vägtrafiken. Det 
är elva personer färre jämfört med 
samma period 2016, det visar Trans-
portstyrelsens preliminära statistik. 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov 
Sjöström är försiktigt optimistisk. 

– MHF håller tummarna för att tren-
den håller i sig, säger han. 

uNDER juNI, juLI och augusti omkom 88 
personer i trafiken. Det ligger på samma 
nivå som förra sommaren, då antalet var 87 
stycken. 

– Det är tydligt att vi ligger på ungefär 
samma olyckstal som under tidigare semes-
terperioder, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

Mellan januari och augusti dödades tolv 
cyklister i trafiken, en liten minskning från 
samma period 2016, då siffran var 17 styck-
en. 21 fotgängare omkom under de första 
åtta månaderna, att jämföra med 23 perso-
ner 2016. 

– När det gäller gående och cyklister 
kan man konstatera att det är tydligt att det 
kommer krävas fler åtgärder för att pressa 
ned olyckstalen, säger Lars Olov Sjöström. 

– På lång sikt får det betydelse hur man 
planerar trafikmiljön för den här gruppen. 
Samtidigt som det på kort sikt är det viktigt 
att jobba med riskbeteendena hos cyklister 
och gående. 

Polisens utförde 580 000 nykterhetskon-
troller mellan januari och augusti, det visar 
polisens egen statistik. För 2016 var den siff-
ran 740 000 utandningsprov för motsvaran-
de period. Polisen understryker att de har 
en lång eftersläpning på inrapporteringen 
av kontrollerna. 

– FORTFARANDE HAR INTE den nedåtgående 
trenden för blåsen brutits och det är mycket 
allvarligt, konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Det finns inga möjligheter att kompen-
sera ett sådant stort bortfall med ökad kvali-
tet i arbetet, det vill säga exempelvis genom 

riktade insatser eller ökad synlighet i trafi-
ken. Aktuell forskning från Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI, bekräftar att 
om polisen gör många nykterhetskontroller, 
då är det färre förare som kör när de har 
druckit alkohol. 

uNDER DE ÅTTA FÖRSTA månaderna omkom 
171 personer i trafiken, det är elva personer 
färre jämfört med samma period 2016. 

– Jag hoppas att vi fortsätter att ligga på 
den här nivån under resten av året, säger 
Lars Olov Sjöström. 

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen 
tagit fram nya etappmål för antalet döda i 
trafiken. Myndigheten föreslår att det nya 
etappmålet för antalet omkomna i trafiken 
ska vara en halvering mellan 2015 och 2030. 
Ett förslag som skulle innebära att antalet 
döda ska minska från 259 personer till 130 
personer. Det betyder att i genomsnitt skulle 
antalet personer som dör i trafiken, behöva 
minska med åtta-nio personer per år. 

Färre miste livet i trafiken första halvåret
”Aktuell 
forskning 
från Statens 
Väg- och 
transport-
forsknings-
institut, VTI, 
bekräftar att 
om polisen 
gör många 
nykterhets-
kontroller, då 
är det färre 
förare som 
kör när de 
har druckit 
alkohol.”

20” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 567m
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Färre miste livet i trafiken första halvåret
Hur ser du på det nya föreslagna etapp-

målet för dödstalen i trafiken? 

– För att kunna göra en realistisk bedöm-
ning av hur mycket dödstalen ska minska 
med fram till 2030, måste man titta på hur 
utvecklingen för olyckstalen har varit under 
de senaste fem-sex åren, konstaterar Lars 
Olov Sjöström. 

– Om man tittar på det, då har vi faktiskt 
gjort mycket små framsteg. 

uNDER 2010 mISTE 266 personer livet i tra-
fiken, en siffra som 2016 var högre, då 270 
personer omkom. 

– Det här är allvarligt. Och det som gör 
det oroande är att vi har sett väldigt lite av 
de åtgärder som skulle krävas för att minska 
antalet döda i trafiken, säger Lars Olov Sjö-
ström. 

– MHF vill exempelvis se fler samhällsin-
satser mot rattfylleri och drograttfylleri. 

Mari Haglund TRAFIKDÖDEN. Under de åtta första månaderna miste 171 personer livet i vägtrafiken, en minskning från samma period 
förra året. FoTo: THoMAS MöLLER/MoSTPHoToS 

Är din bil utrustad för mörkret?

Vi har smarta & stabila lösningar

för montering av extraljus!
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QPAX AB - Stocksbovägen 11h - 820 41 Färila
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Volkswagen Polo såg dagens ljus 
1975 med motorn fram och vattenkyl-
ning. Nu gör sjätte generationen en-
tré och jämfört med sin föregångare 
har Polo vuxit både på längden och 
bredden. Trots en motor på blott 1,0 
liter är det en liten körglad maskin 
som säkert kommer att passa några 
av dem som väljer ny bil för första 
gången.

mÄRKESLOjALITET ÄR vIKTIgT i bilbran-
schen och det gäller att tidigt fånga upp 
ägarna. En nöjd förstabilsägare, kan stanna 
kvar och byta bil allteftersom familjesitua-
tionen ändras med tiden.

Volkswagen är knappast ensamma om 
den filosofin, men det finns å andra sidan 
bara en Polo. Den enklaste versionen till 
Sverige kommer inte att kosta mer än om-
kring 160 000 kronor, och då ingår exem-
pelvis autobroms – det lär kännas för kon-
kurrenterna.

Polo bygger på Volkswagens nya platt-
form MQB, som den delar med flera andra 
modeller. Grundprincipen är tvärställd mo-
tor och framhjulsdrivning som är avsedd för 
massproduktion.

Idag är Polo närapå lika stor som en VW 
Golf, generation 4. Det är lite av en tuffing, 
särskilt om man väljer någon vass kulör, och 
linjerna är riktigt tilltalande. Samtidigt är 
Polo lite av en italiensk damsko – liten på 
utsidan, men rymlig inuti.

Som passagerare saknar i alla fall jag ett 
kurvhandtag att hålla i. Och på förarplatsen 
saknas justerbart svankstöd. Det senare får 
man först genom ett tillvalspaket.

Styrningen är neutral och följsam. Någon 
direkt kontakt, eller snarare kommunikation 
med underlaget saknas, vilket är typiskt för 
dagens bilar. Här är Polo alltså inget undantag.

Storsäljaren i Sverige lär bli 1,0 TSI med 
en 95 hästkrafter stark motor. Den kan fås 
med antingen manuell, femväxlad låda eller 
sexstegad robotlåda – DSG. 

Vi kör den manuella varianten och no-
terar en riktigt lättarbetad koppling och 
därtill följsamma växlingar. Den som vill 
spara några droppar i bränsleförbrukning 
kan alltså med fördel välja ”tre pedaler un-
der fötterna”.

Motorn drar, sin ringa storlek till trots, 
fint från låga varv. En bit över 4 000 varv/
min smyger ett litet morrande in från den 
trecylindriga motorn. Huruvida svensk as-
falten kommer att överrösta maskinen åter-
står att se.

FÖRuTOm bENSINvARIANTEN kommer även 
en diesel på 1,6 liter och 95 hästkrafter. På 
paletten finns även bensin, 1,5 liter och 150 
hästkrafter, samt en 90-hästars gasversion 
som ska klara omkring 390 km på enbart 
gas. Det kommer även en GTI-versionen 
där bensinmotorn lämnar 200 hästkrafter.

Premiär för nya Polo sker i mitten av no-
vember. 

 Mikael lindberg

Lättkörd instegsbil
vuxEN. Nya Polo har blivit större på alla ledder utom på höjden. Även bagagevolymen har ökat och mäter nu 351 liter. Storsäljare förväntas bli 
versionen med 95-hästarsmotor.

vOLKSwAgEN POLO 

1,0 TSI

Pris: 158 000 kr.
Motor: Bensin, 3 cyl, 
turbo, 999 cm3.
effekt: 95 
hk/70 kW 
vid 5 000–
5 500 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
187 km/h, 0–100 
km/h: 10,8 sek.
Max vridmoment: 

175 Nm vid 2 000–
3 500 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
405,3/175,1/146,1/ 
254,8 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 145/465/– kg.
Garantier: Nybil 24 
mån. Vagnskada 3 år. 
Lack 3 år. Rostskydd 
12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

4,4 l/100 km.
Co2-utsläpp: 101 g 
co2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Rymlig och 
pigg för sitt 
format

Blir snabbt 

dyr med ex-

             trautrustning 
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LÄTTKÖRD. Kopplingen 
och den femväxlade, 
manuella lådan är 
båda lätta att komma 
överens med. Lite 
senare i november 
kommer en helt digital 
instrumentpanel som 
tillval.
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Brightest, whitest halogen headlight lamps
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Megalight Ultra +130
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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? 



www.kabe.se

Immer einen Schritt voraus…

1957-2017

KABE MADE IN 
SWEDEN

SINCE 1957

KABE 60 ÅR 
PÅ VÄG.

KABE har alltid legat steget före. Fångat upp drömmar och utvecklat teknik, design och 
lösningar för att uppfylla dem. I 60 år har vi på KABE tillverkat husvagnar och husbilar efter 
människors drömmar och önskemål. Och på något sätt – vilket är vårt absoluta mål – har vi 
alltid lyckats ligga steget före. Att känna av behov innan de dyker upp. Att utveckla nya, 
smartare lösningar för ett bekvämare liv på fyra hjul och mer komfortabel körning, innan 
våra kunder ens efterfrågat det.

1957-2017

KABE MADE IN 
SWEDEN

SINCE 1957

2018 lanserar vi hela 18 nya husvagns- och husbilsmodeller. Alla med 
branschens högsta standard i sina segment, och en mängd tillval. 
Allt för att kunna bygga det perfekta mobila hemmet till varje kund. 

Välkommen att uppleva KABE hos din närmaste återförsäljare.

Kabe_218x280 mm MHF-101017 ny bild.indd   1 2017-09-14   08:35:53
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Efter en lång, om än inte toppenhär-
lig, säsong av mobilt boende var det 
dags för årets höjdpunkt, husvagns- 
och husbilsmässan i Jönköping. 
Lite som grädden på moset. Elmia 
Husvagn Husbil är mässan som inte 
liknar någon annan mässa. Hit åker 
man för att titta på nyheter i mäss-
hallarna och träffa likasinnade på 
den enorma campingen vid Vätterns 
strand.

PÅ NÅgOT SÄTT ÄR den här mässan en för-
längning av säsongen, ett fint avslut och en 

entusiasterna vallfärdade 
till Sveriges campingmekka

nystart inför nästa säsong. Det är riktigt im-
ponerande att man lockar 36 275 besökare 
till årets mässa och av dem var det cirka 
6 400 som kom dit för att slå läger på den 
fullbokade campingen precis vid mässan. 
Det är just kombinationen av en jättecam-
ping, stora mässytor och det gemensamma 
intresset för mobilt boende som gör den här 
mässan unik.

Årets mässa bjöd på en rad nyheter från 
flera olika tillverkare. Hymer hade exempel-
vis Sverigepremiär för sin nya Exsis-serie, 
en modern serie av husbilar byggda för att 
ha låg vikt, bra isolering och bästa köreg-

enskaper. Hymer har som mål att kunna 
erbjuda ett brett urval av husbilar med en 
totalvikt på 3,5 ton, som har en tillräcklig 
viktreserv för en anständig last även om fyra 
personer åker med. Ny teknik när det gäl-
ler konstruktionen av väggar och tak gör att 
Hymer kan hålla nere vikten och ändå ha 
kvar både goda isoleringsegenskaper och 
stabilitet.

DEN SvENSKE Hymer-importören har no-
terat ett allt större intresse för husbilar från 
den yngre generationen och det ökar efter-
frågan på van-modeller som Yosemite och 

”Det är 
riktigt impo-
nerande att 
man lockar 
36 275 besö-
kare till årets 
mässa.”

ELmIA 2017. Det helt unika konceptet med en mässa och en gigantisk camping där 6 400 personer 
övernattade gör Elmia-mässan till en happening som avslut på säsongen för mobilt boende.

FoTo: ELMiA
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bilar med uppfällbart tak. Ett viktigt skäl 
till detta är att den yngre generationen inte 
har körkort som medger att de kör husbilar 
som klassas som personbil klass 2. Ett annat 
skäl är förstås att de kompaktare modellerna 
passar bättre för långresor och resor till stor-
städer eller äventyrsresor långt från de stora 
vägarna.

mÄSSAN I jÖNKÖPINg är naturligtvis på Ka-
bes hemmaplan och det betydde även i år 
en storsatsning med ett brett utbud av både 
nya och redan beprövade husvagnar och 
husbilar.

– För vår del var det här en riktigt bra 
mässa med all time high när det gäller för-
säljning, summerar en glad Joakim Karlsson 

som är försäljningschef på Kabe. Vi sålde 
knappa 300 enheter och husvagnar domi-
nerar med 60 procent av försäljningen, men 
både husvagnar och husbilar ökade i år.

När det gäller husvagnar var det vagnar 
med en bredd på 2,5 meter som lockade 
mest och på husbilssidan var det de lyxi-
gare bilarna som väckte mest intresse. Kabe 
slog på stort med en stor yta på mässan och 
mitt i den ytan hade man sin dubbeldäckare 
i husvagnsversion uppställd, Imperial Tower 
880. En husvagn som bjuder mesta tänkbara 
lyx, Kabes framkök och en härlig veranda 
ovanpå nedervåningen.

Kabe har också noterat att ungdomarna 
fått upp ögonen för det mobila boendet och 
lockar med sina prisvärda Classic-modeller. 

Classic-serien räknar nu in tiotalet olika 
modeller med bland annat barnkammar-
vagnar med sovutrymme för både två och 
tre juniorer i våningssängar.

På tal om juniorer så var det barntema 
hos Carado som även de erbjuder prisvärda 
modeller för barnfamiljer. 

ITALIENSKA LAIKA tog många extrapoäng 
genom att bygga upp en egen italiensk piaz-
za med möjlighet till att prova det italienska 
köket och njuta av ett alldeles unikt stycke 
italiensk bilkultur, en äkta klarröd Fiat 500 
av klassiskt snitt. Laika bjöd även på ögon-
fröjd med sin lite speciella design och om-
tanke om detaljer i inredning och exteriör.

stefan nilsson

”När det gäl-
ler husvag-
nar var det 
vagnar med 
en bredd på 
2,5 meter 
som lockade 
mest.”

LAIKA. En alldeles egen italiensk piazza med både Fiat 
och italiensk mat lockade besökare till Laikas monter: 
För Laikas del är det detaljer, design och smarta lös-
ningar för livsnjutaren som är deras adelsmärken.

PILOTE. – Det har börjat strålande med rekordförsälj-
ning i montern redan första dagen, säger Michael Da-
nielsson, agent för Pilote i Skandinavien.

POLAR. Vill du att en bänkskiva i köket ska vara längre? 
Eller behöver du en extra garderob? Med Polar Cus-
tomized är lösningen nära. Den nya serien innebär 
att du själv kan få vara med och bygga din nya vagn 
invändigt.

büRSTNER. Årets husvagns- och husbilsmässa i Jönköping lockade 36 275 besökare 
och en populär monter var Bürstners.

CARADO. Carado satsar på prisvärda modeller för framför allt yngre kunder och 
gärna då barnfamiljer. 

HYmER YOSEmITE 3,5. 
Efterfrågan på kom-
paktare så kallade 
van-modeller där hus-
bilen byggs i en större 
skåpbils stålkaross 
med en rad finurliga 
lösningar för boendet 
ökar. Hymer visade 
sin lösning i form av 
Yosemite-modellen 
som lockar framför 
allt yngre köpare som 
vill ge sig ut på längre 
och äventyrligare resor 
med en kompakt och 
smidig husbil.

KAbE. Kabes crossover-serie, X780 och X880, har en nedsänkbar säng under 
det välvda taket.



NYTÄNKANDE.
NYA CORAL.

www.adria.se
Inspirerande äventyr sedan 1965.

Helt nya Coral med Sky view, dubbla panoramafönster och 
Sky lounge dinette tar vi den halvintegrerade husbilen till 
nästa generation. Plant dubbelgolv tillsammans med högre 
invändig höjd i hela husbilen garanterar ett komfortabelt bo-
ende året runt. Känslan av yta och komfort tillsammans med 
vårt Skyview skapar en rymd som gör nya Coral helt unik.

§ Ny Skyline och Adria exklusivt dubbel panorama Sky Roof med 
integrerad mörkläggningsgardin.

§ Nytt plant dubbelgolv i hela husbilen med inbyggd förvaring.
§ Dynamisk bakvägg med horisonellt ställda bakljus. 
§ Ny stilren inredning.
§ Stor dinette inklusive L sittgrupp med tillval Isofix och fem 

godkända sittplatser.
§ Multimediavägg med USB-uttag och kontrollpanel med 

touchskärm.
§ Adria Comprex-konstruktion på AL-KO chassi.
§ Bredare entrédörr.
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NORDISKA vINTERDÄCK
gER HÖgST SÄKERHET

TEST VI TESTAR 18 VINTERDÄCK – i samarbete med

Fyra svarta gummiringar. En del bilägare är 
mycket intresserade, nästan passionerat nog-
granna med däckvalet, medan andra knappt 
ens kollar lufttrycket, och vet i stort sett noll 

om däcken bilen rullar på. Men när det gäller vin-
terdäck är i alla fall nordiska bilister lite mer vakna. 
Vid vinterföre vill de flesta av oss ha bra grepp på 
is, god framkomlighet i snö och modd, bra styr-
egenskaper på våt vägbana och sist men inte minst 
bra bromsegenskaper på alla typer av underlag.

En sak är säker: det finns inte ett enda sommar-

däck eller ”året-runt-däck” som uppfyller alla de 
kraven. Därför är det lagkrav på vinterdäck som 
passar vinterförhållanden mellan 1 december och 
31 mars om det är vinterväglag (det är dessutom 
tillåtet att använda dubbdäck om man befarar vin-
terväglag mellan 1 oktober och 15 april).

DET ÄR bETYDLIgT mERA krävande att köra bil vin-
tertid då väggrepp och framkomlighet försämras 
av is, snö och modd. Att montera vinterdäck är 
en självklarhet (för de flesta) men vilket däck ska 

man välja? Det nordiska kalla klimatet ställer helt 
andra krav på däck än i centrala Europa. Därför 
har däcktillverkarna utvecklat speciella vinterdäck 
som klarar våra vinterväglag. De betecknas ”Nord-
iska Vinterdäck” och skiljer sig från de så kallade 
”Kontinentala Vinterdäcken” bland annat genom 
att de förstnämnda har skarpare skuldror (över-
gången mellan däcksidan och slitbanan) för att bita 
bättre på is och snö. Gummiblandningen är också 
speciellt framtagen för att däcket skall behålla sin 
smidighet även vid mycket kallt väder. Ett som-

text: sVen furuly • foto: Ville-Veikko Heinonen, sVen furuly • öVersättning frÅn norska: torbJörn lundgren
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NORDISKA vINTERDÄCK
gER HÖgST SÄKERHET

Valet av vinterdäck handlar om säkerhet. om du ska ha dubbdäck eller 

dubbfria friktionsdäck handlar om lokala körförhållanden och väder-

lek. båda däcktyperna har starka och svaga sidor. och hur fungerar 

kontinentala vinterdäck? Vi testar 16 vinterdäck av nordisk typ samt 

två kontinentala.

mardäcks gummiblandning gör däcket hårt som 
en hockeypuck vid kall väderlek och med ungefär 
samma väggrepp. 

vINTERDÄCK Av NORDISK TYP används i länder som 
Sverige, Norge, Finland, Kanada och de norra 
delarna av Japan. Förutom det mjukare gummit 
är mönstren utformade för att greppa snö och 
is bättre, vare sig det är dubbat eller dubbfritt. 
Många små skåror, så kallad sajpning, gör att 
mönstrets ”klackar” hugger tag i underlaget. Kon-

tinentala däck av CE-typ har oftast mjukt runda-
de skuldror, gummiblandningar som passar för våt 
vägbana och mildare klimat samt tätare mönster 
eftersom de i regel körs i högre hastigheter än i 
Norden. Därmed använder däcktillverkarna mera 
av sommardäckets egenskaper för dessa ”vinter-
däck”. 

DÄCKuTvECKLINg handlar om att balansera de 
egenskaper och väglag däcket är avsett för. Är det 
därför troligt att ett vinterdäck som ska ha goda 

köregenskaper i hög fart på Autobahn även ger 
maximalt väggrepp på snötäckta fjällvägar? Knap-
past!

bILÄgANDET ÄR DYRT och med jämna mellanrum 
behöver man nya däck. Många bilägare har noterat 
att man kan beställa de kontinentala däcken från 
de centraleuropeiska länderna eller köpa dem hos 
däckverkstäder som importerar dem. Prisskillna-
derna kan vara stora jämfört med de nordiska vin-
terdäck som de etablerade däcktillverkarna erbjuder. 
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DUBB MED STÖRRE KROPP OCH BOTTEN: BÄTTRE 
GREPP VID BROMSNING OCH ACCELERATION

Ice Zero - dubbdäcket för extrema vinterförhållanden.  
Perfekt val för alla typer av bilar, från mindre bilar till SUV och högprestanda bilar.

BÄTTRE GREPP PÅ SNÖ.  
OPTIMERAD PRESTANDA PÅ IS.  

BÄTTRE STABILITET PÅ NORDISKA VINTERVÄGAR.

Välj säkerhet i vinter, 
välj Pirelli.

Och så länge man väljer ett känt märke är 
man väl på den säkra sidan – eller?

I de södra delarna av landet, med snöfat-
tiga vintrar och mest mild väderlek, menar 
en del att däck som är optimala för våta 
vägegenskaper är ett bättre val än utpräglat 
nordiska vinterdäck vars sidogrepp på is 
och maximal bromsförmåga i snö är de 
viktigaste egenskaperna. 

I vÅRA DÄCKTESTER, som genomförs i 
finska Lappland, med svenska, norska och 
finska förare bakom ratten, kör vi i flera 
olika väglag och upprepade gånger för att 
bilda oss en uppfattning om däckens olika 
egenskaper. Vi lägger stor vikt vid identiska 
körförhållanden så att det inte ska råda 
något tvivel om att de skillnader vi noterar 
beror på däcken och inte vid de yttre för-
hållandena.

Men däcken körs även under tidig vår 
under förhållanden som motsvarar över-
gångssäsongerna vår och höst. Då granskar 
vi egenskaperna på torr och våt vägbana. 
I årets test har vi även tagit med två kon-
tinentala (CE) vinterdäck för att se hur de 
klarar sig i vårt klimat.

Vi har valt ut sju av marknadens mest 
förekommande vinterdäcksfabrikat i di-
mension 205/55-R16. Testbilarna har varit 
tre olika VW Golf – som alla är typgod-
kända med samma fälgstorlekar och däck-
dimensioner. Genom att testa både de dub-
bade och dubbfria varianterna från varje 
tillverkare kom vi upp i 14 däck. Men för 
att kunna visa skillnaderna mellan ett ”pre-
miumdäck” och ett rimligt vinterdäck från 
en kinesisk tillverkare omfattar testet även 
ett sådant dubbat däck och ett dubbfritt. 
Alla däck är av nordisk typ speciellt ut-

vecklade för vårt klimat. Som tillägg har vi, 
som redan nämnts, tagit med två CE dubb-
fria vinterdäck för att utröna hur bra de är 
vid en direkt jämförelse med vinterdäck av 
nordisk typ. Därmed innehåller testet inte 
mindre än 18 olika vinterdäck.

vID EN FÖRSTA ANbLICK på testresultaten 
kan det se ut som om skillnaderna är 
små. Några centimeters skillnad i broms-
sträcka, en sekund snabbare runt en bana, 
lite mindre rullmotstånd eller något lägre 
bränsleförbrukning spelar någon roll för 

NOggRANT. Väggrepp 
på snö och is mäts 
och utvärderas på två 
olika banor där alla 
kördata registreras. 
Som tillägg körs bi-
len även med tanke 
på att få fram hur 
bra däcket beter sig 
under normala kör-
förhållanden. Vill det 
understyra (bilen går 
rakt fram) om däcket 
tappar greppet i 
svängen eller bryter 
bakända ut i en sladd 
(överstyr)?
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www.hankooktire.com/se

Det prisbelönta 
dubbdäcket med ett 
utökat antal dubb för 
bästa grepp på is.

Det dubbfria vinterdäcket 
för nordiskt klimat.

Hankook Tire Sweden AB
Tel : 010 130 21 00

BE ONE WITH IT
and the road will be one with you.

Be one with your tires,

[Sweden]W419D W616 192x124mm.indd   1 2017. 8. 22.   �� 5:32

Våra test av vinterdäck löper över 
flera månader och ibland kan en ny 
version av ett däck lanseras under 
testets gång. Du kan själv kolla pro-
duktionskoden på däcket för att för-
säkra dig om att inte är ett gammalt 
däck.

DET KOmmER ALLTID att vara en utmaning 
att få tag på de nyaste däcken. Ofta väntar 
tillverkarna till början av säsongen, i okto-
ber-november, med att göra dessa tillgäng-
liga hos sina återförsäljare, men då har vi 
hållit på med våra tester i flera månader.

De första testerna av de däck vi presen-
terar i detta stora vinterdäckstest började 
redan i slutet av januari 2017 och slutade 
i maj. I översikten för varje däck som in-
går i testet hittar du ett W och ett fyrsiffrigt 
nummer i alla tabeller. Det visar produk-
tionsveckan och produktionsåret för däcket. 
Det är inte svårt att kolla detta själv. Koden 
är präglad på däcksidan och är vanligtvis lätt 

att hitta. Det vanliga är att vinterdäcken du 
köper nu tillverkats tidigt i år eller i slutet av 
förra året (2016).

EFTERSOm DE DÄCK vi testar köps på upp-
drag av oss hos olika däckhandlare har vi 
inte möjlighet att få tillgång till ett framtida 
däck ”i förväg”. I så fall vore vi tvungna 
att be den enskilda importören att leverera 
däck direkt till oss. Detta diskuterades, men 
när en däckleverantör inte ville vara med i 
testet förra året eftersom ”det var för kort 
tid att leverera” - lämnar vi åt dig som lä-
sare att tänka själv. Vi har ändå inkluderat 
det varumärket i testet – men med däck 
som vi själva köpt. Testet består således av 
de mest relevanta vinterdäcken i det övre 
kvalitetssegmentet. Det billiga Nanking in-
går för att visa vad man kan förvänta sig av 
typiska ”lågprisdäck”, men också för att visa 
att de bästa kinesiska däckmärkena förbätt-
rats mycket positivt i fråga om kvalitet de 
senaste åren.

KONTINuERLIg DÄCKuTvECKLINg

de närmast sörjande, kanske du tänker. 
Nej, långt därifrån! En halvmeter kortare 
bromssträcka på is i 25 km/tim (som i vårt 
test) växer till tiotals meter när hastigheten 
ökas till 100 km/tim. Och några sekunders 
skillnad i varvtid visar också skillnaden 
för hur ett däck uppför sig på krokiga 
vintervägar under svåra förhållanden. Och 
det är kanske just på detta område som de 
största skillnaderna finns. Vilka egenskaper 
är det som är viktiga för dig? Några av de 
nordiska vinterdäcken har utpräglat goda 
egenskaper på is medan andra visar sin 

OmbYTLIgT. När 18 
däckuppsättningar 
ska testas blir det 
många hjulbyten. 
Ibland körs det ex-
trarundor för att sålla 
bort eventuella avvi-
kelser och missar.
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BROMSNING
däckets bromsavstånd mäts på is, snö, våt asfalt och torr asfalt. Testerna utförs i 
temperaturer från -10 grader till +8 grader. olika testbanor och -anläggningar har an-
vänts för att utföra olika bromstest. Bromsprov på is genomförs i en specialbyggd 
inomhushall med full kontroll över temperatur och fuktighet, medan bromsning på 
snö, våt asfalt och torr asfalt har utförts på olika utomhusbanor. Alla däck testas 
inom ett mycket kort tidsintervall under de olika testdagarna för att uppnå samma 
testförhållanden för alla däck. För att bilens ABS-system inte ska påverka resultaten 
på is korrigeras bromsdata till 5 km/h = stillastående bil.
 
ACCELERATION
däckets förmåga att ge bilen acceleration mäts i samma testanläggningar som 
bromstesterna. Speciellt acceleration på is kräver en särskild anläggning där alla 
yttre osäkerhetsfaktorer tas bort. För att säkerställa jämförbara resultat korrigeras 
accelerationsdata så att den mäts från 5 km/tim. 

VÄGGREPP SAMMANLAGT
Bilen körs på fastlagda banor där underlaget består av blankis eller snö. Här mäter 
vi varvtiderna upprepade gånger för att få ett resultat som visar däckets verkliga 
väggrepp. Under den här delen av testet värderar vi däckets förmåga att styra, 
behålla greppet i sidled, bromsa och accelerera. Här värderas även däckets uppfö-
rande i fråga om överstyrning och understyrning, hur snabbt detta går och hur lätt 
det är att återfå väggreppet (häva sladden). detta visas i en egen tabell. 

KÖREGENSKAPER
däckets dynamiska egenskaper testas objektivt av två olika förare genom att mäta 
bilens varvtider på olika banor där underlaget är is, snö och våt asfalt. Utformningen 
av banorna sätter däckens förmåga till acceleration, inbromsning och sidgrepp på 
prov. det körs ett antal varv där de tre bästa varvtiderna används för att beräkna 

genomsnittstiden och därigenom placering och poäng. Vid körning på våt vägbana 
är det varvtiden, greppet och körupplevelsen som samlat ger poängsumman i tabel-
len.  

KÖRUPPLEVELSE
Vi menar att en värdering av ett däcks körupplevelse är viktig information. Vissa 
däck bibehåller sitt grepp länge för att plötsligt gå över i över- eller understyrning, 
medan andra däck har en jämn och kontrollerbar övergång från grepp till sladd. Ett 
däck som kommunicerar bra med föraren (visar vart det är på väg tydligt) gör det 
lättare att styra emot och häva en begynnande sladd innan det blir en farlig situa-
tion. Skillnaderna på det här området är överraskande stora.
 
RULLMOTSTÅND
ökade krav på sänkta utsläpp och miljöpåverkan av bilen har satt fokus på däckets 
rullmotstånd. Utmaningen ligger i att hitta den optimala mixen av gummiblandning 
och mönster för att uppnå högsta möjliga väggrepp och säkerhet i förhållande till 
så lågt rullmotstånd som möjligt. Alla däck mäts på samma sätt och alla resultat är 
direkt jämförbara. Studera tabellerna och jämför resultaten för rullmotstånd. Lägg 
märke till hur ofta det finns ett sammanhang mellan däckets vikt och dess rullmot-
stånd.
 
BRÄNSLEEKONOMI
det finns ett sammanhang mellan rullmotstånd och bränsleförbrukning. Skillnaden 
mellan det dubbdäck som rullar lättast och det som går tyngst är hela 42 procent. 
För de dubbfria däcken är motsvarande skillnad 24 procent. Ur miljösynpunkt är det 
givetvis bra med lägsta möjliga rullmotstånd men vill du välja ett däck med dåliga 
bromsegenskaper för att spara lite bränsle. Finns det några däckfabrikat som klarar 
att balansera de två kraven mellan säkerhet och miljö/ekonomi bättre än andra? i 
tabellen finns svaren.

SÅ HÄR TESTAR vI

bästa sida på våt asfalt. Därmed blir däck-
valet en fråga om lokala körförhållanden 
och klimatet i närmiljön, givet att du inte 
behöver resa över hela vårt avlånga land. 
Läs de olika tabellerna noga för att bilda 
dig en uppfattning om däckens styrkor och 
svagheter.

ALLA FÖRARNA I TESTET har många års 
erfarenhet av avancerad bilkörning och ka-
pabla att värdera väggrepp, balans, styrning 
och effektivitet. Det är utan tvekan så att 
de olika däcken har stora dynamiska skill-
nader. Man kan tycka att dubbdäck och 
dubbfria däck från samma tillverkare skulle 
ha samma egenskaper men det är stora 
skillnader i körupplevelsen av dem.

Vi har tillbringat veckor i bitande kyla 
långt uppe i norr, kört miltals på våt väg-
bana i vårtemperaturer, ställt krävande frå-
gor till varandra och noggrant jämfört våra 
mätvärden och noteringar. Vi har upplevt 
alla skillnaderna och korat våra vinnare – 
och förlorare – bland de 18 däcken.

OPTImALA TESTFÖRHÅLLANDEN. Vår 
testanläggning ligger i Ivalo, långt 
uppe i kalla finska Lappland. Det 
ger jämna körförhållanden som är 
helt nödvändiga för att få jämför-
bara resultat.
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inbromsning            15%

Acceleration            10%

Sidogrepp                 5%

Köregenskaper         5%

Körkänsla subjektiv  5%   
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Acceleration  5 % 

Sidogrepp      5 %
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Rullmotstånd   5%

                  

Viktad poängsumma

is                           45%

torr  asfalt 10%

ekonomi             5%

våt  asfalt 15%

snö           25%

totalpoäng  100%

Ett friktionsdäck som 
visar sin styrka på snö 
och is. det får höga 
poäng i alla delprov 
– vare sig det gäller 
bromsning, grepp eller 
manövrerbarhet. Bilen 
är lätt att kontrollera 
under krävande vinterförhållanden och 
inger förtroende. däcket har fått bättre 
egenskaper på våta vägbanor än tidigare 
och visar också bra resultat på torr asfalt. 
däcket vinner eftersom det har höga pre-
standa under alla förhållanden.

Ett dubbdäck på medelgod nivå. Vid kör-
ning på snö och isigt underlag ger det 
sämre grepp än det bästa däcket i klas-
sen, men bromsning och acceleration vid 
vinterföre är bra. däcket har den bästa 
bromsförmågan på vått underlag av alla 
och väghållningen är konsekvent och utan 
överraskningar vid våtföre. På torr asfalt är 
goodyeardäcket körmässigt något svagare 
i förhållande till testets bästa däck.

På is uppvisar Hankook jämna och goda 
köregenskaper och placerar sig bra. På 
snö upplever vi emellertid svagt sidgrepp 
och svag styrförmåga. Väggreppet släpper 
plötsligt och föraren måste vara alert. På 
våt asfalt har däcket medelmåttig broms-
förmåga och något understyrt till karaktä-
ren. På torr asfalt bromsar det bra, men 
medelmåttig körkänsla och styrförmåga 
placerar Hankook en bra bit bakom de 
bästa konkurrenterna.

det här kontinentala vinterdäcket har ännu 
sämre egenskaper på snö och is än det 
motsvarande däcket från Nokian. Broms-
förmågan är måttlig och däcket gör det 
svårt att behärska bilen under krävande 
vinterförhållanden. Vid körning på is saknar 
däcket den grundläggande säkerhet vi bör 
ha på vintern. På våt och bar asfalt får det 
höga poäng och ger både bra grepp och 
körkänsla. Lite mjukt och oprecist på torrt 
underlag.

det är jämna poängsummor bland de 
dubbfria friktionsdäcken och contiviking-
contact 6 har goda egenskaper på alla 
slags underlag. Något sämre bromsförmå-
ga på is än de bästa konkurrenterna men 
är en obestridlig vinnare vid acceleration 
och körning på snö. Bromsförmågan på våt 
asfalt ligger på medelvärde men det är en 
vinnare vid bromsning på torr asfalt. Sva-
gare precision och grepp på våt vägbana 
än vinnaren.

Stabilt, balanserat och neutralt på både isig 
väg och i snöföre. Bromsegenskaperna 
och acceleration på isbana är på samma 
nivå som däcken från Bridgestone och 
Nokian men däcket är något sämre på snö. 
de goda egenskaperna i vinterväglag har 
delvis vunnits på bekostnad av bromsför-
mågan och köregenskaperna på barmark. 
På våt och torr asfalt är italienaren genom-
snittlig i de olika testområdena men uppför 
sig balanserat.

is är en vanligare utmaning än snö i cen-
trala Europa. därför är det överraskande att 
detta ”europeiska” vinterdäck har bättre 
egenskaper på snö än is. Men även grep-
pet på snö ligger långt under de nordiska 
däcken. Pratar vi däremot om bromsför-
mågan på våt och torr asfalt är detta en 
vinnare. det här vinterdäcket ger bara 
tillräckligt hög säkerhet i milda och snöfat-
tiga vintrar.

Ett däck som har fin balans och bra styrför-
måga på snöunderlag. På is är däcket lite 
mera krävande men uppför sig förutsäg-
bart och konsekvent i händerna på en nor-
mal bilist. Friktionsdäcket har något sämre 
väggrepp på våt vägbana än vinnaren. Vid 
snabb körning på torr asfalt driver bilen en 
hel del och styrprecisionen kunde gärna ha 
varit bättre. Bromsförmågan skulle kunna 
ha varit bättre på både våt och torr asfalt.

den senaste versionen av det här däcket 
har ett balanserat och bra uppförande på 
både snö och is. Bromsning, acceleration 
och sidgrepp på snö och is ligger på en 
hög nivå. däcket styr dessutom genom-
gående bra på snö. På våt asfalt upplevs 
däcket något diffust med svagt väggrepp 
och medelmåttiga bromsegenskaper. goda 
egenskaper på torr asfalt bidrar till en fin 
andraplats i sammanräkningen.

detta är ett lågprisdäck men förbättrat på 
flera punkter jämfört med tidigare utgåvor. 
Även om det är långt ifrån bäst på broms-
ning eller acceleration på is har det bra sid-
grepp. de egenskaperna klarar det dess-
värre inte av att ta med sig på snöunderlag 
där resultaten är dåliga. det känns halkigt 
med dåliga egenskaper för styrning, väg-
grepp och bromsning. På våt och torr asfalt 
upplevs däcket också halkigt och får låga 
poäng för väghållning.

1

SAMMANDRAG – DUBBfRIA DÄCK OCh DUBBfRIA CE-DÄCK

CE-DÄCK
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10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0 

8,0

9,5

9,5

8,

9,5

9,0

10,0 

97,2

CONTINENTAL
 
 

10,0

8,5

9,5

9,5

9,5

9,0

9,0

9,5

9,5

9,5 

7,0

9,5

9,5

8,

10,0

8,5

8,5

9,2

87,5

HANKOOK 
 
 

8,5

9,5

9,0

9,0

9,0

10,0

9,5

9,0

9,5

9,5 

7,5

9,0

9,0

8,

7,0

7,5

9,5

88,2

PIRELLI 
 
 

7,5

10,0

7,5

7,5

7,5

9,0

9,0

8,5

7,5

7,5 

8,5

9,5

9,5

 

8,5

10,0

8,5

84,2

MICHELIN
 
 

7,5

7,0

8,5

8,0

8,0

8,5

8,5

9,5

8,5

9,5 

9,0

9,0

9,0

 

10,0

9,0

7,0

83,7

NANKANG

 

6,0

5,5

6,0

6,0

6,0

9,5

7,0

6,5

6,0

6,0 

9,0

9,0

9,0

 

9,5

9,0

8,5

71,0

BRIDGESTONE
 
 

8,5

9,5

8,0

9,5

9,5

9,0

8,5

8,0

9,0

9,0 

6,5

9,0

9,0

8,

9,0

9,5

9,0

88,5

GOODYEAR
 
 

9,0

8,0

7,5

8,5

8,5

9,0

9,5

8,5

8,0

8,0 

10,0

10,0

10,0

8,5

8,5

7,5

86,7

Inbromsning            15%

Acceleration            10%

Sidogrepp                  5%

Köregenskaper         5%

Körkänsla subjektiv 5%   

 

Inbromsning  5 % 

Acceleration  5 % 

Sidogrepp      5 %

Köregenskaper   5%

Körkänsla subjektiv 5%

 

Inbromsning  5 %

Köregenskaper     5%

Körkänsla subjektiv 5%

  

Inbromsning  5 %

Körkänsla subjektiv 5%  
 

Rullmotstånd   5%

                  

Viktad poängsumma

is                           45%

torr  asfalt 10%

ekonomi             5%

våt  asfalt 15%

snö           25%

totalpoäng 100%

SAMMANDRAG – DUBBDÄCK

Maximala poäng i alla testdiscipliner på snö och is talar 
sitt tydliga språk. Ett däck som är lätt att kontrollera på is 
och snö. Styrförmåga, bromsning och acceleration är som 
det ska vara. det precisa uppförandet med enormt grepp 
och styrförmåga inger trygghet vid vinterföre. På våt 
asfalt är däcket inte lika imponerande – både för styr- och 
bromsförmåga får det stryk av goodyear. På torr asfalt är 
egenskaperna i toppklass.

dålig acceleration och bromsförmåga på isigt underlag. 
Även vid körning i kurva upplever vi att däcket saknar sid-
grepp. Samma brist på grepp känner vi av vid kurvtagning 
på snö, men bilen uppför sig dock konsekvent. På våt 
asfalt har däcket okej grepp, fin precision och bra broms-
förmåga. På torrt underlag har däcket fin styrkänsla och 
bra sidgrepp. Bäst bromsförmåga av alla på torr asfalt.

Ett stabilt och konsekvent däck med karaktär mycket 
liknande Nokians dubbdäck. Sidgrepp och acceleration är 
på en bra nivå och bromsförmågan på is är allra bäst. de 
goda egenskaperna är lika tydliga på snö. det är lätt ba-
lanserat men lätt överstyrande. På våt asfalt är precisio-
nen bra, men continental har inte fått till bromsförmågan 
riktigt och våtgreppet är måttligt. Bra men lite mjukt på 
torr asfalt.

Ett däck som ger suveränt grepp vid acceleration men 
som blir krävande under testkörningarna på is. Tröskeln för 
väggrepp i kurvor är låg och bromsförmågan måttlig. Även 
på snö accelererar det bra, bromsar fint och har bra grepp 
men kämpar hårt för att framstå som konsekvent och 
balanserat. Men om du kör mycket på våt asfalt är detta 
Pirellidäck bra, särskilt när det gäller köregenskaper. ice 
Zero är även snabbt och precist vid torrt före.

Jämfört med fjolårets däck är den här versionen av Winter 
i*Pike överraskande neutralt och balanserat. det har fin 
styrprecision och acceleration både på snö och is. På snö 
är det tillsammans med Nokian det däck som bromsar 
bäst av alla. På våt vägbana påminner det om Michelin 
men har något svagare bromsförmåga. På torr asfalt är 
det något sämre med sämst bromsförmåga av alla dubb-
däck.

På is är det här däcket otryggt på alla vis. det har mycket 
dåligt väggrepp i kurvorna och det både accelererar och 
bromsar dåligt. På snö och is är det halkigt och inte lätt 
att kontrollera med rejäla sladdar som följd. Paradoxalt 
ger däcket hårda gummiblandning mycket goda broms- 
och köregenskaper på våt asfalt. Styrning och precision 
överraskar positivt. På torr asfalt har det fin balans och är 
faktiskt helt i höjd med prestigemärkena.

Ett däck där vi saknar styrförmåga och precision på is – 
inte olikt det vi upplever med Michelin. Vid körning på snö 
har däcket måttligt sidgrepp medan bromsning på snö är 
alldeles utmärkt – liksom resultaten på is. På våt asfalt 
är bromsförmågan och köregenskaperna bra och däcket 
visar sina allra bästa sidor. På torr asfalt känns däcket väl 
mjukt, har svag styrrespons och bromsar måttligt bra.
 

 

Ett tryggt, konsekvent och förutsägbart däck på is. En rejäl 
förbättring jämfört med det tidigare Blizzak Spike 01. det 
är lätt att kontrollera på is men kräver mera av föraren för 
att köras snabbt i snöföre. Bromsförmågan på is och snö 
är bra – om än inte toppenbra. På våt asfalt har det ut-
märkt bromsförmåga, men köregenskaperna är bara mått-
liga eftersom det gärna vill understyra (tappa greppet). Fin 
precision och stabilitet på torrt underlag.

nokian hakkapeliitta 9

michelin x-ice north 3

continental icecontact 2

goodyear ultragrip ice arctic

bridgestone noranza 0001

pirelli ice zero

hankook winter i’pike

nanking swb

1
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gLACIÄR.  Upptäck Denali nationalpark med flyg – och landa på glaciär!

bAKPLÅT. Stilfulla skyltar – ”The last frontier”.

KROmFEST. Bohemliv i husvagn längs vägen.

COuNTRY. Skönt gung i Talkeetna.

SE uPP! Älgarna är stora!

KAjAKÄvENTYR. I Whittier kan du paddla kajak med glaciärer som närmsta sällskap.

HuSbILSLIv. Det är gott om ”campers” på de stora allfarvägarna. Ett populärt sätt att färdas i Alaska.
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Häng med på en drömresa 
genom alaska. Med utgångs-
punkt från hamnstaden an-
chorage väntar vidsträckta 
highways genom storslagen 
vildmark.

Att köra längs Seward Highway i 
Alaska är en resa i sig. En bred 
och inbjudande vägsträcka genom 
ett landskap kantat av blånande 

fjordar, höga berg och djupa dalgångar.
Vägen sträcker sig från Anchorage till 

Seward längre söderut, och är en populär 
rutt för både inhemska och utländska tu-
rister. Det går även tåg till Seward, som är 
porten till Kenai Fjords nationalpark.

Det är lätt att bila i regionen, oavsett om 
du hyr en vanlig personbil eller husbil, och 
naturscenerierna avlöser varandra i stort 
sett vart du än färdas.

Alaska kallas för ”The last frontier” – 
den sista vildmarken. För drygt hundra år 
sedan var det guld som lockade mängder 
av lycksökare både hit upp och till den ka-
nadensiska sidan i Klondike.

Guldletarna finns fortfarande, men de 
flesta som besöker delstaten i dag är turister 
som söker vildmarksupplevelser. Under 
sommarhalvåret är det framför allt vand-
ring, cykel, paddling och fiske som lockar.

DEN NATuRLIgA utgångspunkten är hamn-
staden Anchorage, med närmare 300 000 
invånare. En av grundarna var svensken 
Oscar Anderson, som anlände till ”tält-
staden” som 18:e invånare år 1915. Hans 
gamla hus finns fortfarande kvar och är 
numera museum.

Anchorage är en märklig uppenbarelse 
– en blandning av gammal träbebyggelse 
med idel betongkolosser av modernare 
snitt, som rymmer både affärsgallerior, 
hotell och parkeringshus. Men den har en 
brutal charm, med Chugach-bergen och 
havet som närmsta grannar.

Det tar knappa timmen att köra från An-
chorage längs vidunderligt vackra Seward 

Highway för att nå Bird Ridge Trail, en 
populär vandringsled genom vild natur.

Utmed Seward Highway kan du dess-
utom smidigt parkera bilen och fiska vid 
några av Alaskas många laxälvar, som Bird 
Creek.

REDAN vID NIO på morgonen har danskät-
tade Dallin Young från Fairbanks fångat tre 
stora ”silver salmon”, som han stolt visar 
upp. Han är ute på fisketur med mamma 
Janet Young, som fått en rejäl laxbjässe på 
över tio kilo.

I går var vi ute på havet och fångade en 
hälleflundra på närmare 60 kilo, berättar 
Dallin, som åkt till Anchorage med husbi-
len över helgen för att fiska.

Janet och Dallin har valt att fricampa 
längs Seward Highway ett par nätter, men i 
eftermiddag ska de bo på en campingplats i 
Anchorage för att fiska mer stadsnära.

Efter ett par dagar i den gamla hamn-
staden är det läge att dra vidare norrut 
längs Glenn och Parks Highway – porten 
till nationalparken Denali och Nordame-
rikas högsta berg med samma namn. Eller 
Mount McKinley som det mer än 6 000 
meter höga berget också kallas. Parken är 
närmare 25 000 kvadratkilometer stor, och 
har ett rikt djurliv med både caribou, varg, 
grizzly och svartbjörn.

Det tar drygt tre timmar i sakta mak att 
nå Talkeetna – vid stranden av Chulitna 
River.

vI gÖR ETT STOPP vid Montana Creek 
Campground för en pratstund med Claus 
och Irma Schultz från Köln, som är ute på 
en tre veckor lång husbilsfärd i Alaska.

– Vi kom för en vecka sedan och började 
med att resa runt Kenai-halvön, med stopp 
i fiskestaden Homer, Seward och märkliga 
Whittier, där vi paddlade kajak i Prince 
Williams-sundet. En mäktig upplevelse, 
säger Claus och visar på kartan hur de har 
rest.

– Nu ska köra in i nationalparken för att 
vandra några dagar, för att sedan resa vidare 
till Fairbanks längre norrut.

På äventyr längs
Alaskas vägar

HuSbILSLIv. Det är gott om ”campers” på de stora allfarvägarna. Ett populärt sätt att färdas i Alaska.



REPORTAGEMOTORFÖRAREN NuMMER 7 201734
Campingplatsen ligger vid en av fiske-

älvarna och så här på eftermiddagen är 
snacket mellan husbilscamparna i full gång. 
Det mesta handlar om dagens fångster och 
storleken på laxen.

Talkeetna är utposten mot bergskedjan 
Alaska Range och det mer än 6 000 meter 
höga Mount McKinley. Byn, med närmare 
900 invånare, har alltid lockat äventyrare 
och är utgångspunkten för klättringsexpe-
ditionerna upp på Nordamerikas högsta 
berg. Även tågen från Anchorage och Fair-
banks gör ett stopp i Talkeetna. För husbils-
resenärer finns en camping, med plats för 
närmare 40 fordon.

DET ÄR ETT mÅSTE att besöka Trisha Cos-
tello på populära The Roadhouse, som i 
mer än 80 års tid erbjudit logi och mat 
åt guldgrävare, trappers, järnvägsbyggare, 
klättrare och turister.

Hennes frukost, med bland annat ren-
korv och surdegspannkakor med färska bär, 
är en klassiker som lockar både turister och 
Alaskabor att resa hit.

Många väljer Talkeetna för flygets skull. 
För några minuters promenadväg bort från 

bOFAST. Tom Bovails 
trivs i Talkeetna.
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i Lidköping & Kållered

NYHET!
PREMIÄRERBJUDANDE

STÖRSTA OCH 

FÖRSTA MALIBU 

VAN HANDLAREN I 

SVERIGE!

Skaragatan 67, 531 33 Lidköping |  0510 - 222 70  | w w w . h u s v a g n - s v e n s s o n . s e
Gamla Riksvägen 150, 428 36 Kållered |  031 - 795 12 90
Vardagar 10-18, Lördagar 10-14, Söndagar 12-15 (Lidköping) Söndagar STÄNGT (Kållered)

The Roadhouse ligger den lilla flygplatsen, 
där några företag arrangerar flygturer över 
nationalparken och bergsmassivet.

– En perfekt dag att flyga på, säger pi-
loten Warren Woods nästa morgon, vars 
morfars far kom från Sverige.

Under sommaren har han transporterat 
flera klättringsexpeditioner till Mount 
McKinleys basläger.

DET ÄR EN KLAR HÖSTDAg och inte ett 
moln på himlen när vi taxar ut på startba-
nan.

– Det här är den hittills bästa dagen för 
säsongen att skåda Mount McKinley, sä-
ger han stunden senare och pekar ut både 
björn, vildren och älg i våtmarkerna utan-
för Talkeetna.

Det tar sedan knappa timmen att nå 
Denali-massivet och den mäktiga toppen.

Efter att ha rundat berget och kollat in 
flera andra spektakulära bergsformationer 
landar Warren sedan på ett snötäckt isfält 
där vi får tillfälle att andas in den höga luf-
ten och ta bildbevis på att vi faktiskt varit 
här.

Väl tillbaka i byn är det riktigt varmt. 

Från tio minus uppe på snöfältet till 15 
plusgrader i byn. Det är lördag och folk sit-
ter på uteserveringarna och njuter. 

NERE vID FLODEN har äventyrarna Greg 
Rozycki och Matt Ackley från Kalifornien 
just anlänt, efter en åtta dagar lång vand-
ring och flodfärd.

– Nu är vi rejält trötta, och längtar efter 
en rejäl biff, säger de båda med ett skratt.

Under gårdagen stötte de på en grizzly-
hona med två ungar, som gjorde att de fick 
kasta sig ut i gummibåten för att finna en 
ny plats att campa på för kvällen.

Aftonen övergår till kväll, och många 
letar sig till Fairview Inn – det gamla slitna 
hotellet från 1923, som lockar med livemu-
sik under helgerna.

Denna afton är det klassisk country 
som gäller. Fyra grånande gentlemän som 
spelar själfulla melodier fram till långt efter 
midnatt.

CennetH sParby

ÄvENTYRARE. Warren 
Woods, Alaskapilot 
med svenska rötter.
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STÖRSTA DELSTATEN I uSA

• Alaska är Amerikas största och vildaste del-
stat, nästan fyra gånger så stor som Sverige. 
Här bor drygt 700 000 invånare, varav närma-
re 300 000 i Anchorage, som för övrigt ligger 
på samma breddgrad som Stockholm.

SÅ TAR Du DIg DIT

• Till Anchorage flyger du smidigast med 
icelandair från Stockholm via Reykjavik. Priser 
från 6 500 kr t/r.

bILA RuNT

• Alaska är som gjort för en bilsemester längs 
Seward, Sterling, Richardson, glenn och Parks 
Highway. En mellanbil kostar från 3 500 kr för 
en vecka.  Men då tillkommer ofta en milkost-
nad på 8–10 kr/milen. Hyra husbil kostar från 
8 000 kr för en vecka inklusive fria mil.
www.sterling.com
www.greatalaskanholidays.com

CAmPINg LÄNgS vÄgEN

• Det finns en mängd fina ”campgrounds/
camper parks” längs vägarna. Att övernatta på 
en campingplats med husbil kostar från drygt 
230 kr/natten för en plats inkl. vatten och el. 
www.campgroundsalaska.com

bÄSTA TID

• Under sommarhalvåret är slutet av augusti 
och september att föredra. Färre turister och 
magnifika höstfärger redan i början av sep-
tember. Klimatet är att jämföra med de södra 
svenska fjällen under samma period. Tidsskill-
nad: minus 9 timmar.

ÄvENTYR mED mERSmAK

• Flygtur från Talkeetna över väldiga Denali 
nationalpark, som är sex gånger större än yel-
lowstone. Från 2 000 kr för en flygtur. 
www.flyk2.com
www.talkeetnaair.com

mER Om ALASKA

www.anchorage.net
www.travelalaska.com

LITE mER Om
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PÅ vÄg. En tur längs Seward Highway.

PIzzADAgS. Trisha Costello driver populära The 
Roadhouse i Talkeetna.

Fairview Inn har några enkla grundregler.

mumS! Aptitretare längs vägen norrut.

vANDRINgSLED. Det är poppis att vandra längs Bird Ridge Trail.

FISKELYCKA. Dallin Young är helnöjd med sin fångst av ”silver salmon”.
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  Vattentät och köldtålig.
  Samlar smuts och fukt.
  Lätt att lyfta ut och tömma.
  Tillverkad i Sverige.

Alla väders bilmatta

Säljs där biltillbehör finns. För mer info: www.rensi.se eller www.mekonomen.se
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MHF Klippan stod på lastbilsmässan 
Skåne Truckshow den 9 september. 
Besökarna fick prova MHF:s krock-
släde och ta del av utställningen Upp-
vaknandet. MHF Klippans ordförande 
Aksel Kops Eriksen har ett outtröttligt 
engagemang. 

– I mitt yrke som lastbilschaufför 
har jag sett många förare köra ut fulla 
från färjorna i trafiken. Därför är det 
dags att alkobommarna införs, säger 
han. 

SKÅNE TRuCKSHOw HÖLLS på flygfältet i 
Ljungbyhed och i år ställdes över 600 lastbi-
lar ut. Lastbilsutställningen är en av Sveriges 
största och hade 5 000 besökare under två 
dagar. Både nya lastbilar och veteraner fanns 
på plats. MHF:aren Aksel Kops Eriksen är 
en lastbilsentusiast. 

– När jag var 16 år började jag jobba som 
lastbilschaufför. Jag höll på till 2001, berät-
tar han. 

I år ställde MHF Klippan ut på Skåne 
Truckshow för första gången. Besökarna 
fick testa att åka i MHF:s krocksläde som 
går i sju kilometer i timmen. En färd med 
krocksläden ger en känsla av hur det är att 
krocka och varför det är viktigt att använda 
bilbälte även i låga hastigheter. 

mHF:S uTSTÄLLNINg Uppvaknandet visa-
des upp. Den tydliggör hur mycket alkohol 
olika drycker innehåller. 

– Uppvaknandet är bra. Folk inser att det 
faktiskt är en hel del alkohol i exempelvis 
vin och öl, förklarar Aksel Kops Eriksen. 
Vad är tanken med att MHf klippan är 

med på skåne truckshow? 

– Vi är här för att uppmana människor 
att skriva på MHF:s namnlistor för ett in-
förande av en eftersupningslag och för att 

värva nya medlemmar, samt för att visa vår 
utställning, säger Aksel Kops Eriksen. 

FuNKTIONÄRERNA Roger Nilsson och 
Philip Knutsson från Klippans MHF och 
MHF-Ungdom jobbade i MHF:s monter 
under dagen. 

– Det är trevligt att vara ute och jobba för 
MHF, säger Philip Knutsson. 

– Jag arbetar som lastbilsförare och då 
är det extra roligt att vara här. Man träffar 
många man känner. 

Philip Knutsson har gått transportutbild-
ningen på Tegelbruksskolan i Klippan, en 
skola som MHF Klippan har ett samarbete 
med sedan fem-sex år tillbaka. 

– Vi har ett gott samarbete med Tegel-
bruksskolan. Klippans MHF och MHF-
Ungdom och Tegelbruksskolan är ute på 
grejer tillsammans, berättar Aksel Kops Er-
iksen. 

TEgELbRuKSSKOLAN visade upp sig på Skå-
ne Truckshow och informerade om deras 
fordons- och transportutbildning. Johan 
Jönsson är programansvarig. 

– Vårt samarbete är bra. MHF Klippan är 
alltid med när skolan har öppet hus, säger 
han. 

MHF Klippan har också inlett ett sam-
arbete med Ljungbyheds trafikövningsplats. 
Den håller till på flygfältet där också Skåne 
Truckshow körs. MHF Klippans krocksläde 
och utställning Uppvaknandet står alltid i 
trafikövningplatsens lokaler. Samarbetet in-
leddes i augusti.

– Vi är väldigt glada över det här, som 
innebär att krocksläden och Uppvaknandet 
används och ingår i riskutbildningen för 
körkortselever, förklarar Aksel Kops Eriksen. 

Ted Johansson, Ljungbyheds trafiköv-
ningsplats, är nöjd med samarbetet.

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

mHF:are i farten på Skånes Truckshow

Unga entusiaster och tunga veteraner

INSAmLINg. MHF:aren 
Aksel Kops Eriksen 
samlade in namnunder-
skrifter till en lag mot ef-
tersupning och värvade 
medlemmar på Skåne 
Truckshow. 

LASTbILSTIDNINg. 
Proffs reporter Heidi 

Bodensjö intervjuade 
Aksel Kops Eriksen 

om alkobommarna. 
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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

HENSONS TVÄTT & SJÖVERKSTAD
TVÄTT • IMPREGNERING • REPARATION

Vi översänder färdig
säck med betaldfrakt, för inlämningpå posten.

Var tvättar du ditt förtält?
HENSONS TVÄTT

Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-412636

www.hensons.se
info@hensons.se

ANNONS.indd   1 2010-02-12   10.35

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30

Unga entusiaster och tunga veteraner

vÄLbESÖKT. På Skåne Truckshow 
ställdes över 600 lastbilar ut i år. 
Evenemanget pågår i två dagar och 
hade 5 000 besökare. 

gILLAR KATTDjuR. 
Lastbilsföraren 
Erika Trell har 
valt att pryda 
hytten med en 
snöleopard. 
Motivet har 
Linus Dahlkvist 
gjort. ”Jag gillar 
svartvita djur” 
berättar hon.

ENTuSIAST-vETERAN. En Scania 111 från 1979 är Kenny 
Nilssons ögonsten. Hans far hade en likadan lastbil. 
Kenny besökte Skåne Truckshow tillsammans med 
sambon Susanne Henningor. 

SÄKERHETSTÄNK. Ellen 
Svensson fick provåka 
MHF:s krocksläde. Philip 
Knutsson förklarade 
varför det är viktigt att 
använda bilbälte för Ellen 
och hennes pappa. 
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4900 kunder ger oss 9.2/10

Kvalitet Funktion Design - På riktigt.

Unika ledramper 60-500W Kolla in vår nylanserade webbutik!  > Xenonkungen.com | Tel. 0300-308 60

20” 4D Ledramp 1.790:-20” 4D Ledramp
Inkl. frakt.

                 Vad sägs om bred ljusbild 
enligt ECE, IP68, EMC störningsfri 
och 126W äkta Cree?
Ljusbåge och strömkabel ingår!

Välj rostfri ljusbåge i 
svart eller krom.

LED Extraljus
40-320W

Årets utbud är 
vår största!
Och som
vanligt
kvalitet
till rätt pris!

Världens Bästa Backlampa!
195:-
Din bil kan
också få bra 
backljus!
Hittelön på
5.000:- om du
�nner en bättre!

BA15S | T20
”Lyser löjligt mycket”.

Svenska Tält i Dorotea AB
Box 18 • Timmervägen 5
917 21 Dorotea 
Tel: 0942-108 15
Fax: 0942-109 53
E-post: info@svenskatalt.se
Webplats: www.svenskatalt.se

– Det är viktigt att MHF Klippans utställ-
ning är här och det ger trafikövningsplatsen 
större trovärdighet också. 

Aksel Kops Eriksens engagemang i MHF:s 
hjärtefrågor går inte att ta miste på. MHF-
medlem blev han första gången på 1970-talet. 

– jAg KOm I KONTAKT med MHF genom en 
person som sålde försäkringar i Salus Ansvar, 
det var så jag blev medlem, minns han. 

– Ett intresse för trafik har jag alltid haft. 
I mitt yrke som lastbilschaufför har jag sett 
många förare köra ut fulla från färjorna i 
trafiken. 

Därför tycker han att det är dags att al-
kobommarna kommer på plats i hamnarna. 

– Alkobommar är en fin lösning. 
Aksel Kops Eriksen har haft mopedut-

bildning för ungdomar. I MHF-Ungdoms 
regi körde han även aktiviteten Cykelmästa-
ren på skolor i hela Skåne under 17 år. 

– Jag gillar att vara ute och jobba med 
ungdomar. Det är trevligt, man får mycket 
tillbaka, säger Kops Eriksen. 

ÅRETS SKÅNE TRuCKSHOw samlade många 
entusiaster. Kenny Nilsson, Ystad, ställde 
ut sin veteranlastbil. Hans ögonsten är en 
Scania 111 av årsmodell 1979, veteranen är 
mintgrön till färgen och grillen pryds av en 
tidstypisk pinuppa. 

– Jag har haft den i två år och har lagt 
mycket tid och pengar på den, berättar han. 

Kennys far körde grusbil och hade en li-
kadan Scania-lastbil. 

vÄLbEvARADE vETERANER. Det fanns några riktiga rariteter som ställdes ut på Skåne Truckshow. 

INSAmLINg. MHF-Ungdoms Roger Nilsson samlade in namn-
underskrifter till en lag mot eftersupning och värvade med-
lemmar på Skåne Truckshow.

TÄNKvÄRT. Aksel Kops Eriksen visade MHF:s utställning 
Uppvaknandet för Hans Hanlinder. En bra utställning 
som får en att tänka till, tyckte Hanlinder. 
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Läs mer om  
nyttan på sdab.se

Tack  
Sverige!
År 2016 samlade vi svenskar in 
över  85 000 ton däck.  Av det 
gick 65 procent till material 
och 35 procent till energi som 
ersättning för icke återvunnet 
material. 

De nya materialen används  
bland annat till allväders planer 
och lekplatser, dräneringar  
och bärlager, infrastruktur, 
sprängmattor och fendrar.  
Stålet som finns i däcken  
går till smältverk, där det  
återgår i stålets kretslopp.  
Det är vad vi kallar cirkulär  
ekonomi.

Snabbt, enkelt och effektivt slirskydd!

... tar dig hem!

Med AutoSock i bilen minimerar du risken att bli 
stående vid akuta situationer och plötslig halka.

Finns till personbilar, husbilar, SUV, lätta och tunga lastbilar.

För info om närmaste återförsäljare,
gå in på www.autosock.nu

eller ring oss på 031-86 35 35

– Från att jag var tre-fyra år fick jag åka 
med min far i lastbilen. Det var jätteroligt, 
minns han. För mig handlar det mycket om 
nostalgi.

HANS HANLINDER, Hylte, ställde ut sina två 
veteranlastbilar, en Scania 140 från 1977 och 
en Scania 142 från 1987. 

– Jag gillar de äldre lastbilarna, de nya är 
för moderna, säger han. 

– Alla i familjen är lika frälsta på lastbilar, 
jag brukar ta med mig mina tre pojkar och 
åka ut och köra en sväng. 

Det är andra gången som Hans Hanlinder 
ställer ut sina veteraner på Skåne Truckshow. 
– Att åka på de här träffarna är roligt, det är 
skoj att träffa andra med samma intresse, och 
att byta grejer med varandra och ge varan-
dra tips, berättar han. 

Redan som liten visste Hans Hanlider att 
det var lastbilsförare han skulle bli. 

– Det var självskrivet. 
Vad är tjusningen med veteranlastbilar? 

– Ljudet och nostalgin. Att få drömma sig 
bort från verkligheten och vardagen, reflek-
terar han. 

– Man blir liksom ung på nytt. 
Aksel Kops Eriksen visade Hans Hanlin-

der MHF:s utställning Uppvaknandet. 

– jÄTTEbRA ATT mHF är här och upplyser på 
området. Jag tror att det är många som tror 
att man köra på morgonen direkt dagen ef-
ter att man har druckit alkohol, konstaterar 
Hanlinder. 

Roger Nilsson och Philip Knutsson 
demonstrerade krocksläden för familjen 
Svensson-Ewertz. Barnen Hugo och Ellen 
Svensson ville prova att åka i krocksläden. 
MHF-funktionären Roger Nilsson plocka-
de fram bilbarnstolen. 

– Jättebra att barnen får en bild av hur 
det är att krocka och varför man ska ha 
bälte på sig, säger mamma Caroline Ewertz. 

Lastbilstidningen Proffs kommer förbi 
MHF:s utställning och intervjuar Aksel 
Kops Eriksen om alkobommarna. 

PÅ FÖRmIDDAgEN har regnet bara kommit i 
några enstaka skurar, men på eftermiddagen 
är det de stora dropparna som kommer. Ak-
sel Kops Eriksen är ändå nöjd med dagen. 

– Vi har pratat med över hundra besökare 
och värvat nio nya MHF-medlemmar. Det 
är fint, summerar han. 

Mari Haglund

ENgAgERADE. MHF-funktionärerna Philip Knutsson, Roger Nilsson och 
Aksel Kops Eriksen var ute och jobbade för MHF på Skåne Truckshow. 

vETERANER. Hans Hanlinder 
har två veteranlastbilar, en 
Scania 140 från 1977 och 
en Scania 142 från 1987. 
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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 13/11, 2017. Märk kuvertet ”Krysset 7/17”.

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

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

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

Foto: steFan nilsson



Varsågod, medlemslånet med 
extra förmånlig ränta för dig
Som medlem i MHF kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor till 
en rörlig ränta på 4,68 procent. Välj själv om du vill bli av med dyra smålån, 
åka på drömresa eller renovera köket. Ingen säkerhet  behövs och inga avgifter 
finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. 

Gör så här för att ansöka om medlemslån
• Ring 0771-388 788 om du vill ha ett lånebesked direkt.
• Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund).
• Besök seb.se/medlemslan.
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar.

Kom ihåg att berätta att du är medlem i MHF. 
Läs mer på seb.se/medlemslan

MHF
4,68 %

Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,68 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar och lägsta 
årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,68 %, blir den effektiva räntan 4,78 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt 
på 5 år (60 återbetalningstillfällen), utan uppläggningsavgift. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 350 kronor och din 
månadskostnad blir 1 873 kronor. Årsränta per 2016-09-07. 

SEB Motorföraren nr3-17_192x124.indd   1 2017-03-10   09:57

I trygga händer
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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

Namnlöst-3   1 2016-04-19   16.07
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Fax 08-27 87 67Tel 08-735 81 60

På vår webbplats hittar du reservdelar för fordon och marin. 
Vi säljer även våra produkter över hela landet via bilverkstäder och reservdelsbutiker.

www.yourex.se

Brett sortiment inom
Bilelektriska reservdelar

för fordon, lastbilar,
entreprenad och marina mm.

Se vår  NYA WEBSHOP  
www.Yourex.se

MHF-Ungdoms kongress och som-
marläger hölls i Tylösand helgen den 
26-27 augusti. Ett 30-tal personer 
deltog.

– Vi måste bli bättre på att värva 
nya medlemmar, sa förbundsordför-
ande Oscar Gustafsson.

mHF-uNgDOmS KONgRESS var på First 
Camp Tylösand utanför Halmstad. På kon-
gressen fanns 14 ombud. Korta kongressför-
handlingar varvades med aktiviteter.

Att minska det ekonomiska underskottet 
och jobba med medlemsvärvningen är de 
två mest betydelsefulla frågorna inför fram-
tiden konstaterade Oscar Gustafsson.

– Vi jobbar med att förbättra ekonomin. 
En annan viktig fråga är värvningen, vi mås-
te arbeta hårt med att öka antalet medlem-
mar, sa han.

Andreas Gustafsson, MHF-Ungdom 

Medlemsvärvningen i fokus för MHF-Ungdom
Klippan, valdes in som ny ledamot i sty-
relsen. Sven-Olof Petersson omvaldes som 
ledamot. Förbundsordförande Oscar Gus-
tafsson och ledamoten Emma Svensson har 
ett år kvar.

Veronica Andersson och Ebba Persson 
lämnade förbundsstyrelsen. Därmed minskas 
antalet ledamöter i förbundsstyrelsen från 
fem till fyra stycken inklusive ordförande.

ANNETTE FAgERHOLm AHLHOLm fanns på 
plats som representant för MHF. Hon fram-
förde en hälsning.

– Att MHF-Ungdoms medlemsantal ser 
ut som det gör är negativt, den utveckling-
en måste ni vända. Jag hoppas på ett större 
medlemsantal nästa år, sa Annette Fager-
holm Ahlholm.

Kongressförhandlingarna varvades med 
lekar och spel i form av brännboll, boccia 
och kubb. På lördagseftermiddagen gjordes 

en utflykt till Halmstad Äventyrsland.
Deltagaren Jenny Nilsson, MHF-Ung-

dom Ängelholm, om helgen:

– jAg TYCKER ATT kongressen har varit både 
bra och minde bra. Det hade varit skönt om 
alla förhandlingar hade varit klara redan på 
lördagen, då hade vi kunnat leka hela sön-
dagen, säger hon.

– Det är lägret jag är här för, inte kon-
gressen.

Carina Gravitis, Uppvidinge MHF-Ung-
dom, var nöjd med kongressen. 

– Jättebra, det kan inte bli bättre. Alla ak-
tiviteter var bra. Det enda man kan klaga på 
är vädret, konstaterade hon.

Emma Svensson, förbundsstyrelsen, sum-
merade helgen såhär:

– Jag tycker att det fanns aktiviteter för 
alla åldrar och det var goda förhandlingar.

Mari Haglund

bRÄNNbOLL. Kongressförhandlingarna varvades med aktiviteter för stora och små deltagare. FoTo: MARi HAgLUNd

”Vi jobbar 
med att för-
bättra ekono-
min.”
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KÖPES

mEKANISKA HERR-
ARmbANDSuR, gamla 
reservoarpennor, curta 
räknesnurra, Speedpilot, 
Trip- och Twinmaster. 
Tel: 033–24 16 20. 

TOORmEK SLIPmASKIN 
med jiggar för att skärpa 
saxar och knivar m m. 
Tel: 0281–710 18. 

SÄLjES

TRE bÖCKER, Motoråret. 
Årgångar 1966-1967, 1967-
1968, 1968-1969. 
Pris: 1 500 kr.
Tel: 08–540 232 29. 

1 ST TYSK TRÄSvARv. För 
drift av borrmaskin (43 
mm). Kvar i originalför-
packning (motor för om-
byggnad medföljes.)
Tel: 08–580 353 24. 

KAPSÅg FÖR mETALL. 
Passande för museum. 
Pris: 700 kr.
Tel: 0502–100 71. 

mATSALSSTOLAR, 4 st. 
Modell äldre. Pris: 750 kr. 
Väggklocka, pris: 450 kr. 
Tel: 0505–448 66.

TEKNIKENS vÄRLD, kom-
plett från 1976–2013. 974 
st. Pris: 2 850 kr.
Tel: 070-574 04 93. 

PERSONLIgT

jAg vILL gÄRNA HA IN 
kärleken igen efter några 
år av ensamhet. Jag söker 
en snäll och trevlig man 
78–80 år som jag ska 
kunna dela glädje och 
allvar med. du bör vara 
frisk, gärna ha humor, vara 
ekonomiskt oberoende 
(som jag), problemfri samt 
sprit- och rökfri, och ha 
en vacker insida. Själv är 

jag en positiv kvinna med 
värme och omsorg om 
den jag är tillsammans 
med, och vill skapa nya 
intressen gemensamt 
med dig. 

Brevsvar fvb till Motor-
föraren, Annons ”Vacker 
insida”, Hammarby Fa-
briksväg 25, 120 30 Stock-
holm.

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 november. 

 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)  

1A. Så här står det i Trafikförordningen 4 kap 65§: 
”När en förare avser att starta från en vägkant eller 
att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets 
placering i sidled på något annat inte oväsentligt 
sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren 
för att visa sin avsikt. om fordonet inte har kör-
riktningsvisare, skall föraren i stället visa sin avsikt 
genom att sträcka ut armen.

En förare som avser att stanna eller hastigt 
minska farten skall ge tecken med stopplyktan 
för att visa sin avsikt. om fordonet inte har någon 
stopplykta skall föraren i stället visa sin avsikt ge-
nom att höja armen.

Tecken skall ges i god tid innan den avsedda 
manövern genomförs och vara väl synligt och 
otvetydigt. Teckengivningen skall upphöra så snart 
manövern är avslutad.”

2b. i en cirkulationsplats ska du alltid ge tecken när 
du byter körfält inne i cirkulationsplatsen och när du 
ska köra ut ur den.

3C. det är faktiskt samma bot på 500 kronor för 
alla fordonsförare, bilister, bussförare, lastbilschauf-
förer, motorcykelförare, mopedister och cyklister, 
som inte ger tecken när de ska svänga, byta körfält 
eller köra ut från en parkeringsficka.

Rätt svar 
bil- & trafikfrågor

Nils Josefsson,

Forsheda

Arne Engstrand,

Gävle

Rosita Björklund,

Brandbergen

Lars Gullnäs,

Västerås

Sigbritt Sandgren,

Vänersborg

mEDLEmSFÖRmÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

vinnare krysset nr 6
c grattis säger vi till fem 

nya kryssetvinnare! Två 

bingolotter vardera är 

vinsten. Lycka till! 
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Motorföraren i backspegeln
1966 firade MHF 40 år som organisation och i 
Motorföraren nummer 7 kunde man se kluriga 
annonser från exempelvis Turtle med texten 
Waxinera bilen. 

I tidningen kunde man läsa om återinvig-
ningen av MHF-motellet Tre hästar i Rättvik. 
Motellet blev senare satt i konkurs, men är 
återuppståndet som B&B under namnet Fyra 
hästar, dock utan MHF:s inblandning.

Under rubriken Polisen och trafiksäkerheten, 
gick att läsa något som är precis lika aktuellt 
idag. Där konstaterades nämligen att alla som 
färdas på vägarna liksom stramade upp sig 
och skärpte sitt körsätt och uppträdande så 
snart de såg en svart-vitmålad polisbil utmed 
vägkanten. Enda skillnaden idag torde vara att 
de målade polisbilarna numera är blå-vit-gula.

Omslag
En Volvo N86-lastbil, som speglar sig i vatten, pryder omslaget. 
Den har inte mer koppling till utgåvan än en kort text i redak-
tionsrutan som manar att njuta av vattenpussarna, så länge man 
inte stänker ner någon.

N86 fick sitt namn 1965 och hade bland annat åttaväxlad 
växellåda och antingen en dieselmotor på runt 150 hästkrafter, 
eller en turbomotor som gav omkring 200 hästkrafter. Inom 
försvaret fick den beteckningen Lastterrängbil 941 och var 
utrustad med fyrhjulsdrivning.

Priset för ett nummer av Motorföraren var 1 krona och tid-
ningen var befriad från OMS (en konsumentskatt som fanns 
innan momsen). Vi noterar även att utgåvan kom ut den första 
april, vilket naturligtvis uppmärksammades längre in i tidningen.

Läsarbrev om asymmetriska ljusbilder

I Stockholmsområdet förordade lagrådet att 
specialutrustade justitiekonstaplar med ex-
klusiva rättigheter på försök skulle få lagfara 
trafiksyndare. Konstaplarna skulle bära en 
civilbaserad poliskostym samt vara utrustade 
med bötesväxelkassa, auktoritetsbricka samt 
den amerikanska nyheten Crime-Compu-
tor. Den sistnämnda kunde enkelt räkna 
fram bötesbeloppet samt en kriminalkoeffi-
cient som hålmarkerades i ett medborgerligt 
skattekort. Själva kortet skulle sedan medfö-
ras vid färd i eget fordon den 1 april.

Lurig sida
motorföraren provar Ford
Fords modell Corsair med ny V4-motor fick goda vitsord. 
Man berömde den nya instrumentpanelen med sina tydliga 
varningslampor för laddning, oljetryck och körvisare. Vad 
som var mindre bra var vindrutetorkarna som lättade från 
rutan vid högre hastigheter. Motorn på två liter levererade 
93 hästkrafter och gav vagnen en sportig karaktär. Accele-
rationen från 0–100 km/h klarades av på 15 sekunder och 
topphastigheten angavs till cirka 155 km/h. Nybilspriset 
1966 låg på 14 322 kronor, vilket motsvarar 129 643 kronor 
i dagens penningvärde.

Motorföraren har fått flera bra svar från er 
läsare angående den asymmetriska ljusbil-
den och högertrafikomläggningen – och hu-
ruvida det skulle räcka att bara skifta höger 
och vänster lykta med varandra. 

Så här skriver Niclas Gustavsson:

Hej Motorföraren!
Att bara byta plats på asymmetriska lyktor vid höger-
trafikomläggningen hade inte fungerat. Både höger 
och vänster lykta har samma ljusbild, så ett byte hade 
inte haft någon effekt. (Ljusbilden kan liknas vid två 
par högerskor.)

Vid vänstertrafik har ljusbilden i båda lyktorna alltså 
en vinkel utåt vänster, för att belysa skyltar med mera.

den vinkeln skulle bli bländande för mötande for-
don i högertrafik, även om man skiftar lyktorna.

därför var man tvungen att byta till lyktor som 
bägge vinklade ljuset åt höger.

Samma problem uppkommer även idag när man 
importerar ett fordon som förts i vänstertrafik. det 
kan bli kostsamt när det handlar om avancerade xe-
non eller LEd-lyktor.

Kiruna och konceptbilar
Under vinjetten Klotet runt, gick att läsa om 
ett omfattande vägnät under jord i Kiruna. Det 
handlade om LKAB-gruvan med sina omkring 
30 mil körbara, underjordiska vägar. (Idag finns 
över 50 mil väg.) För material och personaltran-
sport, hade bolaget precis köpt in sex stycken 
”Volvo-valpar” som konverterats till dieseldrift 
med Perkins-motorer.

På Genève-mässan visade Vauxhall upp sin för-
sta experimentbil XVR. Bilen var god för 160 
km/h tack vare fyrcylindrig motor och fyrväxlad 
låda. Speciella dörrgångjärn gjorde att dörrarna 
öppnades uppåt-utåt, vilket gjorde insteget lätt. 
Karossen var tvåsitsig och endast 102 centimeter 
hög. Förutom modeller i lera, tillverkades även 
åtminstone en körbar version av XVR.



1. Fjädersäten och infästningar. 
I fjädersätena samlas smuts
som binder fukt och salt.
Spaltrost bildas i 
infästningarna.

2. Hjulhusen.
Det rostar runt
infästningarna till
innerskärm, skärmkanter 
och i främre hjulhus-
hyllan mot sidobalk/trös-
kellåda.

3. Utanpåliggande sidobal-
kar/tröskellådor.
Plastkåpan rör sig och ska-
ver hål utifrån på
obefintligt rostskydd.

4. Tvärgående/längsgående balkar.
Rost bildas i spalten mellan balk och underrede. An-
greppen börjar senare om det finns tätande PVC.

5. Energiupptagande konstruktioner (”krock-
balk”). Rostar oftast i sammanfogningarna.

6. Bromsrör.
Rosten börjar oftast vid infästningar och 
övergångar, men även direkt på röret.

7. Bensinrör.
Rosten börjar oftast vid infästningar och 
övergångar, men även direkt på röret.

8. Tank.
Tankband, som håller upp tan-
ken, infästningar mot
bottenplattan och tank av
plåt rostar.

9. Påfyllningsrör.
Rostar på insidan 
mot infästningen
till tanklocket.

Plastkåpor & 12-års rostskyddsgaranti.
Värre kan det knappast bli!

Även nya bilar med plastskåpor undertill 
kan vara rostangripna, utan att det syns 
utanpå, och kan bli en trafikfara.
 Plastkåporna ger bättre aerodynamik 
och lägre bränsleförbrukning men kan 
samtidigt ge allvarliga rostproblem.

För varken Bilbesiktningen eller din 
märkesverkstad kollar om din bil rostar 
under plastkåporna.
 De tycker helt enkelt det tar för lång tid 
och kostar för mycket att ta loss plastkå-
porna för att undersöka det oftast
helt oskyddade underredet.
 Så rosten kan fortsätta sin framfart i 

lugn och ro och kommer inte att upptäckas 
förrän det är för sent.
 Till råga på allt så täcker rostskydds-
garantin inte skador där rosten angriper  
underredet från utsidan.

Men nu behöver du inte oroa dig längre. 
Låt oss göra en rostskyddskontroll med 
specialinstrument för endast 175 kr (ord 
pris 395).
 Vi inspekterar mer än 65 utsatta punkter 
och du får en professionell och tillförlitlig 
rapport om bilens roststatus
på mindre än en halvtimme.
 Och du är med hela tiden.

Läs mer om var bilen rostar och hur du 
skyddar den på www.dinitrolcenter.se

Vi förlänger bilens bäst-före-datum.
Vi är Sveriges ledande kedja för bilrostskydd 

och finns över hela Sverige.

Närmsta Dinitrol
®
Center hittar du på

www.dinitrolcenter.se
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De nya Nokian Hakkapeliitta 9-däcken har ett unikt grepp 
med två olika dubbtyper. Dubbarna gör att greppet anpassas 
på bästa sätt i alla vinterförhållanden.  
Lika enkelt som om naturen själv stått för utvecklingen.

nokiantyres.se

NY NOKIAN HAKKAPELIITTA® 9 
UNIK PATENTERAD DUBBTEKNIK

STOPPAR
DIG I TID.


