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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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24-årig svensk 
fordonshistoria
Åren 1957–1981 tillverkades 
snövesslan Snow-Trac i det 
lilla samhället Morgongåva. 
De flesta gick på export.

FOTO: MiKAeL LiNDBeRG

3

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



LEDAREMOTORFÖRAREN NuMMER 1 20184

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 2018

iSSn: 0463–6678

UppLAgA

tS-UPPLAGA: 20 600 ex (2016)

Vad kan hända 2018?
Mannen körde av vägen med sin dyrbara bil, blev 

inte skadad men däremot ledsen över dikeskör-
ningen … och eftersom han hade en spritflaska 
i bilen så stjälpte han i sig i stort sett hela inne-

hållet i flaskan. Mannen frias från rattfylleri. Detta läste jag 
i Piteåtidningen i början av januari i år.

Detta slöseri med samhällets resurser med att tillåta 
eftersupning kan i sämsta fall få fortsätta under 2018.

MHF:S ENTRÄgNA ARbETE under många år med att 
stoppa möjligheten att skylla på eftersupning kan 
också plötsligt ge resultat. Sten Bergheden, Hans Hoff 
och Lars-Axel Nordell är exempel på riksdagsledamö-
ter som dragit samma slutsats som MHF. Kanske kan 
deras enträgna arbete ge resultat redan innan 2018 
är slut.

”Jag var i Köpenhamn för en konsert och trodde att 
jag kunde ta två glas tidigt under kvällen. Jag trodde att 
det här hade försvunnit ur kroppen på mig, men så var 
inte fallet och det var ett allvarligt misstag som jag nu 
tar konsekvenserna av,” säger Aida Hadzialic då jag läser 
tidningen 24 Malmö.  

Aida var minister i den svenska regeringen och en allde-
les vanlig människa som gjorde ett övervägande. Troligen 
kommer fler göra överväganden och gissa sig till om de 
kan köra eller inte utifrån den mängd alkohol de druckit.

Detta kan, i sämsta fall fortgå. MHF:s arbete med en 

nollgräns i trafiken kan också ge resultat. Redan 2004 
krävde dåvarande Vägverket en nollgräns för alkohol 
i trafiken. 

TJECKIEN, UNgERN OCH RUMÄNIEN är exempel på 
länder i Europa som har nollgräns. I bästa fall kanske 
Sverige också få det snart. Med MHF enträgna arbete 
kommer det ske någon gång.

Som jag skrev i förra numret kommer vi få de första 
automatiska nykterhetskontrollerna (kallat ”alkobom-
mar” i folkmun) på plats i någon svensk hamn redan i 
mitten av 2018. Allt enligt löfte från infrastrukturmi-
nister Tomas Eneroth.

NÄSTA UTVECKLINgSSTEg är nu att få igång ett försöks-
projekt med automatisk nykterhetskontroll vid flyget. 
MHF är på gång, kontakter knyts och i skrivande stund 
ser det ljust ut. Självklart vill ingen av oss ha påverkad 
personal på flyget då vi ska på semester.

Ibland tar saker och ting väldigt lång tid. Ofta myck-
et längre tid än vad MHF vill men vi ger aldrig upp. I 
snart 92 år har vi arbetat för säkrare trafik och vi fort-
sätter. Var så säker. Ditt medlemskap har gjort nytta och 
kommer att göra det även 2018.

Till sist har vi nåtts av den glädjande nyheten att an-
talet omkomna personer på väg är den lägsta i modern 
tid. Läs vår analys på sidan 10. 

”I snart 92 år 
har vi arbe-
tat för säk-
rare trafik 
och vi fort-
sätter. Var så 
säker.”



Oavsett vilken bransch du är verksam
inom är vi övertygade om att du vill 
att personalen ska vara nykter. Med 
våra arbetsplatsbaserade Alkolås-  
terminaler kan personalen snabbt 
testas innan påbörjat arbetspass.
Alkolås med IR-teknik gör testerna 
snabba, säkra och mycket noggranna.

Kontakta oss för mer info!
www.brasecurity.se

Optimized for breakthrough performance.
Brightest, whitest halogen headlight lamps

www.gelighting.com

U
p 

to

 130% more light on the road

Megalight Ultra +130
2016
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VARJE bILFAbRIKANT MED självaktning har 
en slogan kopplad till sitt märke. Det kan 
vara nära nog tungvrickande Vorsprung 
Durch Technik för Audi, eller enklare 
Zoom Zoom för Mazda.

Sedan finns det, vilket för mig var okänt, 
stulna slogans. Ja, kanske inte stulna i ordets 
rätta bemärkelse, men nära nog. Det kan ju 
även handla om misstag.

Den jag tänker på är Das Auto. Just den 
sloganen från Volkswagen hade hängt med 
sedan 2007 – trodde jag. Av en ren tillfällig-
het skulle den faktiskt visa sig vara mycket 
äldre. I alla fall för mig.

HÄROMKVÄLLEN SLöTITTADE undertecknad 
på ett amerikanskt bilbyggarprogram. Den 
här gången hade de problem med att hitta 
rätt reservdelar då bilen i fråga var europe-
isk, närmare bestämt en Opel Kadett från 
1969.

Men det är inte själva poängen, utan sna-
rare den gamla instruktionsboken som visa-
des upp. På framsidan syntes tydligt dåtidens 
Opel-slogan – Das Auto. Det här väckte na-
turligtvis min nyfikenhet.

Och mycket riktigt. När Opels modell 
Kadett B gjorde entré 1965, dröjde det inte 
länge innan även Das Auto också gjorde det.

Någonstans i historiens dimmor försvann 
sloganen och ersattes av andra. Men så, 
2007, anammade Volkswagen sin Das Au-
to-slogan och jag kan tänka mig att några 
historiskt bevandrade Opelägare eller Ope-
lanställda ställde sig frågande till valet av just 
de två orden.

Kanske någon påpekade det för Volks-
wagen, kanske inte. Men Opel skulle få re-
vansch några år senare.

I KöLVATTNET AV dieselgate 2015, slopade 
Volkswagen sin Das Auto-slogan. Förkla-
ringen var bland annat att man nu ville visa 
en mer ödmjuk framtoning.

Själv vill jag vara aningen konspiratorisk. 
2015 firade nämligen Kadett B 50 år (till-
sammans med efterföljaren Astra) och Opel 
gick ut med en pressrelease som visade både 
Kadetten och sin gamla slogan Das Auto. 
Kanske hjälpte den ”kängan” också till för 
att Volkswagen sedan dess bara har Volkswa-
gen som slogan?

Återanvänd slogan

MIKAEL LINDbERg

CHeFReDAKTöR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Av en ren 
tillfällig-
het skulle 
den faktiskt 
visa sig 
vara mycket 
äldre. I alla 
fall för mig.”

KRöNIKA: FRÅN FöRARSÄTET

Trafiken är ett samarbete, en själv-
klarhet som tyvärr allt för många 
glömt efter uppkörningen. Hjälps vi 
åt minskar irritationen och riskerna 
i trafiken. Så här års är exempelvis 
nyckelordet för en säker mörkerkör-
ning ljusdisciplin. 

DET FINNS LAgAR som reglerar bilens strål-
kastarutrustning, men som aldrig kontrol-
leras av polisen. Du får exempelvis bara 
ha två strålkastare när du kör nedbländat. 
Alltså inte halvljus och dimljus samtidigt.

Kort sagt: blända av i tid men inte för 
tidigt, visa hänsyn och blända av när du ser 
en lastbil eller buss andra sidan backkrönet. 
Vänta inte tills du ser strålkastarna.

Har du automatisk avbländning, tänk på 
att den kan behöva hjälp, exempelvis när 
du möter ett högre fordon på ett krön. De 
små positionslamporna på taket på en lastbil 
triggar oftast inte automatiken att blända av.

bEHANDLA ANDRA SOM du själv vill bli 
behandlad och var aktiv i trafiken. Det 
räddar liv betydligt effektivare än om du 
sänker hastigheten 20 km/h och slår dig 
till ro. En aktiv, medveten och seriös bilist 
har alla möjligheter att upptäcka faran i tid 
och agera för att undvika den.

Låt mig ta ett exempel.
Jag kör på en mindre landsväg och 

vet att sista sträckan innan nästa samhälle 
innebär stor risk för viltolyckor. Jag kör en 
Audi A4 med Matrix-strålkastare som bara 
bländar av där det finns en annan bil. Just 
den här dagen räddar strålkastarna livet på 
en älg och skonar ett antal trafikanter från 
en massa problem.

Från en rondell kommer ett pärlband av 
bilar. Klockan är 6:45 och det är mörkt. 
Jag ser deras strålkastare och min bil blän-
dar av för både mötande bilar och bilarna 
framför mig.

Plötsligt ser jag en nyfiken älgmule i 
diket på andra sidan vägen. Varken bilarna 
framför mig eller de mötande reagerar. Jag 
tutar, bromsar och slår på varningsblinkers. 
Det sista jag ser är hur älgen är på väg upp 
i slänten, kastar sig bakåt och stegrar med 
viftande klövar. Jag vet av erfarenhet att äl-
gar kan tutas bort. 

MATRIx-STRÅLKASTARNA lyste upp även 
vänster dikesren och det så bra att jag 
kunde urskilja den stålgrå älgen i diket. 
Föraren i bilen jag mötte reagerade inte 
ens. Bilarna efter den första nitade och de 
framför mig fortsatte som om inget hade 
hänt. De hade ingen chans att se vänster 
dike när de bländat av till vanligt halvljus.

En olycka i den här täta trafiken kunde 
mycket väl ha blivit ödesdiger om bilen 
jag mötte kört på älgen, kommit över på 
min sida och dessutom blivit påkörd av 
bilarna bakom. 

Så lite skiljer oss från en svår olycka och 
vardagslunken i trafiken. De jag vill säga 
är: slappna aldrig av och tro inte att du är 
säker för att du kör sakta och inte pratar 
i telefon. Det finns så mycket annat som 
kan ta uppmärksamheten från körningen.

Storebror menar väl när han vill att du 
ska köra sakta och inte använda telefonen, 
men han kan inte hjälpa dig i alla lägen. 
Du måste ta eget ansvar och anpassa kör-
ningen efter situationen.

stEfan nilsson, Växjö

Självklart med ljusdisciplin

håll trafikdebatten levande – Skriv till dialog
Vill du göra din röst hörd på den här sidan? Reflektera över något i trafiken eller skriva 
något om trafiksäkerhet? Skriv till oss på motorforaren@mhf.se

FOTO: STeFAN NiLSSON



Alkolås?
– Absolut!

Se hur vi sätter din 
elektronikeffektivitet  

i högsätet på: 

nordicautoel.se

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

3-årige 
verkstadsgaranti

Verkstäder finns  
i Stockholm, 

Södertälje, Göteborg  
samt Malmö.

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

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

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

Palmenco har 40 års erfarenhet  
av samarbete med polis och  
myndigheter för en säkrare trafik.

Vi stöttar nattvandrarna - ansvar 
och droger även utanför trafiken

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska mark-
naden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories med 
en kravspecifikation från den nordiska marknaden och är 
godkänt enligt CENELEC 50436: 2014. 

Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.

Säker mätning Foxguard Alkolås använder elek-
trokemiska bränsleceller, tillverkade av Lion 
Laboratories som är världsledande tillver-
kare av mätteknik gällande alkohol-mät-
ning. Mätningen av alkoholhalten i 
utandningsluften sker automatiskt och 
provet analyseras snabbt och säkert. 
Vid godkänt prov avaktiveras start-
spärren och kan fordonet startas.

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B, 
507 62 Borås.    info@palmenco.se

Alkohol och trafik är en 
livsfarlig kombination.  
Foxguard Alkolås räddar  
liv och tryggar en nykter 
transport.

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

Swanson´s erbjuder ett unikt resekon-
cept, Drive America, med färdigplane-
rade bilturer där motell är förbokade, 
bilhyra med obegränsad körsträcka och 
nödvändiga försäkringar ingår. Dess-
utom en övergripande färdmanual, kar-
tor och broschyrer. Vi erbjuder ett 30-tal 
olika bilpaket i Amerika och Kanada. 
I Fly & Drive-paketen ingår även fl yg.

Drive America 
Fly & Drive 

fr   7.270:-
fr 11.820:-

GOLDEN CALIFORNIAGO WEST

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

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

fr 10.520:-
fr 15.360:-

Upptäck 
Amerika med bil! 

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

* Cirkapriser 
från Stockholm.

* *
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bil- och trafikfrågor

1. Då och då dyker det upp nya bilmärken på mark-
naden. Det här introducerades i Sverige för några 
år sedan. Vilket märke är det?
A. Fisker.
B. Tesla.
C. Great Wall.

2. Lynk&Co hade världspremiär 2016 med SUV-
modellen O1. på bilsalongen i Shanghai förra året 
visades sedanen O3. Däremellan ska man göra 
crossovern O2. De kinesiska bilarna kanske dyker 
upp i Sverige också, men vilken tillverkare bildar 
grund till modellerna?
A. Mercedes.
B. Volvo.
C. Volkswagen.

3. Det här märket har åkt ut och in på den svenska 
marknaden. Just nu finns det hos 22 svenska åter-
försäljare, men vilket är märket?
A. Lada.
B. Fisker.
C. SSangYong.

(Rätt svar på sidan 47.)

MHF SKA UTbILDA NY-

ANLÄNDA OM CYKLINg

MHF ska lära nya 
svenskar att cykla 
trafiksäkert i projek-
tet ”Jag kan cykla” 
under 2018. Till pro-
jektet har MHF fått 
550 000 kronor från 
Trafikverket. 

– Syftet är att få 
fler nyanlända och 
utrikesfödda att lära 
sig cykla trafiksäkert 
genom ett kvalitets-
säkrat koncept, säger 
Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef 
på MHF. 

Tanken är att 
hjälpa kommuner att 
på lokal nivå ordna 
cykelutbildning för 
nyanlända. MHF 
kommer att stå för 
utbildningsmaterial 
och för utbildning av 
instruktörer. 

Förutom MHF har 
Friluftsfrämjandet, 
Föreningen resurs-
centrum för kvinnor 
i Malmö, NTF samt 
Cykelfrämjandet fått 
medel från Trafikver-
ket till cykelprojekt. 
Det är en del i reger-
ingens cykelstrategi 
som lanserades un-
der 2017. 

Nu får du inte längre hålla mobilen i handen 
när du sitter bakom ratten. Den 1 februari 
träder de nya reglerna i kraft. Förbudet innebär 
att du inte får prata i telefon, sms:a eller surfa 
under körning. Det gäller inte bara för mobil, 
du får inte heller hålla någon annan typ av 
kommunikationsutrustning i handen när du 
kör ett motordrivet fordon. 

– Nu kommer det bli tydligare att man 
inte får hålla på att fippla med luren när man 
är ute och kör med bilen. en tydligare regel 
gör att fler kommer att följa den. Detta är 
ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar 
för att i enlighet med nollvisionen förbättra 
trafiksäkerheten på svenska vägar, säger 

infrastrukturminister Tomas eneroth i en 
kommentar.

De nya reglerna är en skärpning av den lag 
som kom i december 2013, som skulle mot-
verka så kallad ”rattsurfning”. Då kom bestäm-
melsen att du som förare inte får använda ex-
empelvis en mobil eller en gps på ett sätt som 
gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. 

Om du bryter mot de nya reglerna, riskerar 
du böter och kan få körkortet indraget. 

Var tredje bilförare pratar i mobilen utan 
handsfree och 24 procent av bilförarna mellan 
18 och 34 år sms:ar ibland medan de kör. Det 
visar en undersökning som försäkringsbolaget 
if gjort. 

Totalförbud för mobil utan 
handsfree bakom ratten

Efterlysning: Var körs 
det slotracing i MHF-
Ungdoms regi? 
Det är drygt 50 år sedan MHF tog de första 
stegen mot spårstyrd miniracing/slotracing i sin 
verksamhet. Lars Oscarsson från örebro var 
en av de tidiga eldsjälarna. Verksamheten växte 
över hela landet och MHF-Ungdom satsade på 
sporten. Nu gällde träbanor som hade mellan fyra 
och åtta spår samt en längd på minst 30 meter. 
För 40 år sedan var intresset på topp och gamla 
artiklar i Motorföraren berättar att MHF-Ungdom 
hade cirka 130 miniracingbanor i landet. 

FOTO: MHF-UNGDOM RONNeBY

INOMHUSRACE. Tävling i slotracing i MHF-Ungdom Ronneby.

FO
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MHF Bergslagen sat-
sar på trafiksäkerhet 
i fjällen. Tanken med 
projektet är att upplysa 
skidturister och övriga 
trafikanter om farorna 
med att köra rattfull. 
Krister Haglund, 
MHF Bergslagen, har 
kontaktat skidanlägg-
ningar, restauranger 
och butiker i Sälen och lagt ut bro-

schyrer. Det är andra säsongen 
som projektet körs.

Alkolås införs för 
tunnelbaneförare 
Det ska bli alkolås på de stationer där förarna 
kliver på för SL:s spårbundna trafik. Tanken är 
att förarna ska blåsa innan de kommer fram till 
tåget. Det beslutade Stockholms trafiknämnd 
i november skriver SVT.  

Sedan tidigare finns det alkolås i alla SL:s 
bussar och nu ska ingen förare heller kunna 
köra rattfull i spårtrafiken. Alla stationer där 
förarna kliver på ska få alkolås. 

Tidsplanen för införandet av alkolåsen är 
oklar, skriver SVT. installationen av alkolåsen 
kommer att ske i etapper. 

Stora prisskillnader 
på förarutbildning
Priset för en körlektion på en trafikskola va-
rierar från 8,75 kronor per minut till 18 kronor 
per minut. Det innebär att det kan skilja flera 
hundra kronor för en 40-minuters körlektion 
mellan den billigaste och dyraste trafikskolan. 
Det visar Transportstyrelsens granskning av 
marknaden för förarutbildning i landet.

en körlektion är billigast i Skåne, där minut-
priset är 8,75 kronor medan en körlektion i 
Jönköping är dubbelt så dyr och kostar 18 kro-
nor per minut. Trots prisspannet håller de allra 
flesta av landets trafikskolor ungefär samma 
pris. Snittpriset i landet för en körlektion är 12 
kronor per minut.

Priset för en introduktionsutbildning varierar 
från 75 kronor för den billigaste till 750 kronor 
för den dyraste. Även här sticker Skåne ut 
med billigaste snittpriset på 285 kronor och 
Jönköping med det dyraste på 556 kronor. 
Snittpriset i landet är 386 kronor.

Transportstyrelsen har gett klartecken till den första för-
söksverksamheten med självkörande buss på allmän väg 
i Sverige. Det är bussbolaget Nobina som står bakom för-
söksverksamheten.

Två självkörande bussar ska rulla en sträcka på 1,5 
kilometer mellan Kista galleria och Victoria Tower i Kista. 
Bussarna följer en virtuell räls som är inspelad i förväg. 
Hastigheten är låg, 20 kilometer i timmen.

Bussarna saknar ratt och kan styras med hjälp av en 
styrpinne. Det kommer att finnas en förare ombord, ef-
tersom dagens lagstiftning kräver att det finns en fysisk 
person i eller utanför fordonet. Föraren ska kunna hantera 
hinder som finns i bussens färdväg.

Godkännandet har föregåtts av omfattande granskningar 
för att säkra att tekniken är trafiksäker. en sista verifiering 
i drift har gjorts för att kontrollera att fordonet följer de tra-

fikregler som finns utmed den sträcka som ska köras.
Sedan 1 juli 2017 har Transportstyrelsen rätt att utfärda 

tillstånd för försök med självkörande fordon på allmän väg.
Den som söker tillstånd måste kunna bevisa att verk-

samheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt. Det gäller till 
exempel att fordonet har fungerande nödstopp och att det 
kan styras manuellt.

– Det här är ett historiskt beslut som främjar utvecklingen 
av ny, innovativ teknik som är viktig för samhällsutveck-
lingen. Omfattande försöksverksamhet och kunskapsupp-
byggnad är nödvändigt för att automatiserad vägtrafik ska 
kunna utvecklas på ett hållbart och trafiksäkert sätt, säger 
Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör i 
en kommentar. 

Transportstyrelsen handlägger för närvarande ytterligare 
åtta ansökningar om försök med självkörande fordon.

Mats Wettergren har precis varit med och 
startat upp en ny MHF-Ungdom-klubb i öre-
bro. Klubben har en åttaspårig träbana. 

Mats Wettergren vill göra en efterlysning: 
Vi vill veta på vilka orter och i vilka MHF-Ung-
dom-klubbar det fortfarande finns verksam-
het. Både banor som är uppmonterade, men 
även de som har någon sådan nedmonterad. 
Vi känner till banor i Ronneby, Mullsjö, Skel-
lefteå, Lysvik samt Karlskoga som drivs av 
MHF-Ungdom. Men vi tror och hoppas att det 
finns fler banor. 

Har din klubb en bana för miniracing/
slotracing? Kontakta Kim Fagerholm på MHF-
Ungdom och berätta. e-post: kim.fagerholm@
mhf-ungdom.se – telefon: 08-555 765 55.

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

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

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

Under 2017 miste 254 personer livet 
i den svenska vägtrafiken. Det är en 
minskning med 16 personer jämfört 
med 2016 och den lägsta dödssiffran i 
modern tid. 

– Det här är ett positivt resultat, 
som visar att vi kan nå längre med 
trafiksäkerhetsarbetet, säger Lars 
Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef 
för MHF. 

UNDER 2017 OMKOM 254 personer enligt 
Transportstyrelsens preliminära statistik, det 
är en minskning från året innan då 270 per-
soner dödades. Delmålet i nollvisionen är 
max 220 omkomna i trafiken år 2020. 

– Under flera år har utvecklingen när det 
gäller antalet döda i trafiken legat på ungefär 
samma nivå. Vi tar nu ett steg i rätt riktning, 
konstaterar Lars Olov Sjöström. 

– Nu blir det en utmaning att göra ytterli-
gare förbättringar under 2018. Det förutsätter 
att alla trafiksäkerhetsaktörer gör ett bra jobb. 

I december 2017 var 4,8 miljoner bilar i 
trafik Sverige enligt Statistiska centralbyrån. 
Av de omkomna 2017 hade 148 personer 
färdats i bil, buss eller lastbil, det är tre färre 
jämfört med 2016. 35 motorcyklister miste 
livet, vilket är en person mindre än året inn-
an. 24 cyklister dödades under 2017, det är 
två färre än under 2016. 

Under 2017 omkom 36 fotgängare efter 
att de blivit påkörda av motorfordon. Det är 
en minskning från 2016, då antalet fotgäng-
are som dödades i trafiken var 42 stycken. 

– DEN STöRSTA MINSKNINgEN har skett för 
de svåra fotgängarolyckorna, förklarar Lars 
Olov Sjöström. 

– Det är glädjande, eftersom att minska 
olyckorna med oskyddade trafikanter har va-
rit ett särskilt bekymmer i nollvisionsarbetet. 

Nu gäller det att ta reda på var och varför 
trafikolyckorna med fotgängarna har skett 
och vad som kan göras för att förebygga 
olyckorna. 

– Det handlar både om planering av tra-
fikmiljön och om regelefterlevnad. Vad krävs 
för att nästa år ska bli ännu bättre? säger Lars 
Olov Sjöström.

VARJE MÅNAD pUbLICERAR Transportsty-
relsen preliminär statistik över hur många 
personer som dött i trafikolyckor under fö-
regående månad. I mitten på januari varje år 
kommer preliminära siffror över hur många 
människor som har mist livet i trafiken året 
innan. I slutet av april kommer den slutgil-
tiga statistiken för dödstalen. 

– Det har blivit mycket bättre under de 
senaste tio åren. Numera brukar det skilja 
mycket lite mellan den preliminära års-
statistiken och de fastställda sifforna, säger 
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid 
Trafikanalys.

Sedan år 2010 utesluts självmorden ur 
statistiken över antalet omkomna i trafiken. 
Transportstyrelsens preliminära statistik över 
döda i trafiken kan innehålla personer som 

Lägsta antalet döda i trafiken i modern tid 

Maria Melkersson, 
kvalificerad utredare 
vid Trafikanalys. 

Lars Olov Sjöström, 
trafiksäkerhetschef 
på MHF. 
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Frihet är en smart
bilekonomi
Ett kort och en app är allt du behöver för att få en enklare och 
mer förmånlig vardag med din bil. Volvokort och CarPay är helt 
kostnadsfria och du kan ha dem oavsett vilken bil du kör.

Ladda ner CarPay och ansök om Volvokort direkt i appen.

• Du får alltid lägsta pris på Tanka 

• Bonus på alla köp som du kan tanka för 

• Samla hela din bilekonomi i appen

• Mängder av erbjudanden och rabatter

Lägsta antalet döda i trafiken i modern tid 

avlidit till följd av sjukdom eller till följd av 
avsiktliga händelser (till exempel självmord). 
De personerna utesluts ur den officiella sta-
tistiken när dödsorsaken har fastställs. 

Den slutgiltiga statistiken över antalet 
döda i trafiken kan också öka, om Trans-
portstyrelsen i efterhand får kännedom om 
att en skadad person avlidit inom 30 dagar 
till följd av olyckan. 

Hur kommer det sig att den preliminära 

statistiken har blivit mer tillförlitlig? 

– Transportstyrelsen har blivit bättre på 
att göra löpande kvalitetskontroller, tidigare 
väntande man tills årets slut, förklarar Maria 
Melkersson. 

MYNDIgHETEN TRAFIKANALYS kontrollerar 
sedan statistiken och analyserar den. I april 

varje år publicerar Trafikanalys den slutgil-
tiga statistiken. Myndigheten släpper också 
en rapport där man analyserar och kom-
menterar statistiken. 

– Det ligger ett omfattande arbete bak-
om. Nu kommer den fastställda statistiken i 
april, för åtta år sedan kom den först i juni, 
berättar Maria Melkersson. 

  Mari Haglund

STAgNATION. Under 
de senaste fem åren 
har utvecklingen 
för antalet döda i 
trafiken stannat upp. 
I och med en liten 
nedgång under 2017 
ser utvecklingen nå-
got ljusare ut. 

TRENDbROTT. Antalet personer som omkom i trafiken under 
2017, var det lägsta i modern tid. FOTO: THOMAS MöLLeR/MOSTPHOTOS
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Varje dag rullar ett sextiotal lastbilar 
genom grinden till och från pap-
persbruket Holmen Bråviken i Norr-
köping. Våren 2016 upprättades alko-
tester som har visat sig effektiva för 
att motverka rattonykterhet innanför 
grindarna.

TRUCKFöRARNA SOM LASTAR bilarna slog 
larm om att många chaufförer luktade 
alkohol. Alla riskobservationer dokumen-
terades. I arbetet med ständiga arbetsmiljö-
förbättringar tog platsledningen beslutet att 
införa kontroller vid grindarna av nykter-
heten, varselkläder och skyddsskor.

Sedan kontrollerna vid entrén till bruket 
infördes i april 2016 har cirka åttatusen tes-
ter utförts fram till årsskiftet varav 24 förare 
blåst positivt vid kontrollen och haft mer än 
0,2 promille alkohol i blodet. Har de setts 
köra bilen tillkallas alltid polis.

– Det var nästan en förare i veckan som har 
valt att transportera tunga pappersrullar ute i 
trafiken och som var berusad, säger Kenneth 
Johansson som är ordförande i Pappers.

Han är oroad över att så många kör på-
verkade av alkohol.

Väktarna kan inte kräva att förarna blåser, 
men de kan ställa det som krav för att få 
köra in i området.

Bruket har haft bra förutsättningar för att 
göra dessa kontroller eftersom det bara finns 
en grind till industriområdet.

– Chaufförerna kliver ur bilen och går 

Pappersbruket som 
motar fyllan i grind

och anmäler sig vid grinden där testet görs, 
säger Kenneth Johansson.

Några har uttryckt irritation vid testet, 
men de flesta chaufförer har tagit det med ro.

Kenneth Johansson tror inte heller att det 
handlar om dagen-efter-fylla hos dem som 
blåser positivt.

– Det finns de som kommit mitt på da-
gen och haft 0,6 promille.

SAMTLIgA pAppERSbRUK som Motorföra-
ren talat med har en positiv inställning till 
Holmen Bråvikens kontroller men har valt 
andra metoder för att motverka rattfylleri. 
En metod som både Korsnäs och SSAB 
använder är slumpvisa drogkontroller av all 
personal.

– Vi ställer tydliga krav vid upphandling-
en av transporterna och säkerställer att kra-
ven följs genom att de chaufförer som kör 
in på Bråvikens område är nyktra, har var-
selkläder samt skyddsskor vid inpasseringen. 
Det för att minska risken för olyckor innan-
för grindarna, säger avdelningschef Mattias 
Brodén.
finns det skäl att tro att de flesta förare 

som kört onyktra kommer från låglöne-

länder?

– Nej, vi har inga sådan uppföljning och 
gör ingen skillnad på nationaliteter. Jag 
tycker underlaget är för litet för att vi ska 
dra några generella slutsatser, säger Mattias 
Brodén.

Anna Östlund som är kommunikations-
ansvarig på SSAB i Borlänge har en längre 
tid följt arbetet inom företaget med drog-
prevention.

– När det gäller de anlitade chaufförer-
na som kommer till oss, har onykterheten 
minskat sedan tullen började med alkotest 
redan när de lämnade färjan.

– INOM SSAb HAR VI gjort ett aktivt val att 
inte ha alkotester vid grindarna. Dels därför 
vi inte ha utrymme till det och dels för att 
alla förare som ska in och lossa eller lasta 
måste anmäla sig vid vår bemannade våg, 
säger Anna Östlund. 

I de fall en chaufför vid Holmen Bråvi-

ken blåser positivt kontaktas alltid åkeriet 
eller speditören som meddelas vad som hänt 
och för att ordna fram en ny transport. 

– 2016 hade vi ett trettiotal förare som 
vi upptäckte var påverkade vid grindarna. 
Hittils i år (2017) har vi haft tjugo, säger 
Mattias Brodén.

Nu hoppas de att kunna använda resul-
taten vid kontrollerna för att sätta press på 
transportörer så att de i sin tur slutar anlita 
chaufförer som kör onyktra.

Holmens Bruk har ännu inte infört al-
kolås på företagets egna fordon eller alkolås 
till nyckelskåp.

– Nej, vi tittar på det, men har ännu inte 
fattat något beslut, säger Mattias Brodén.

SANNINg ELLER KONKA? Bengt Rastland och Mattias Brodén vid Holmens 
pappersbruk vill sätta stopp för de berusade förarna.
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”När det 
gäller de 
anlitade 
chaufförerna 
som kommer 
till oss, har 
onykterhe-
ten minskat 
sedan tullen 
började med 
alkotest 
redan när 
de lämnade 
färjan.”
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Han är positiv till alkotesterna vid grin-
darna och kommer att fortsätta med dem 
tills vidare då det visat sig att antalet onyktra 
förare minskat under senare tid.

MARIKA LUNDbERg ÄR ordförande för Trans-
portarbetarförbundet i Östergötland. Hon 
anser att alla som kör in genom grindarna 
på Holmens Bruk bör alkoholtestas. Inte 
bara lastbilsförarna.

– Ser vi enbart till Holmen Bråviken 
hade de kunnat lösa detta för länge sedan 
genom att upphandla transporter från bolag 
med alkolås i fordonen, säger Marika Lund-
berg till tidningen Proffs.

– Vid positivt test finns tydliga rutiner för 

vad vi ska göra. Vid stora underhållsstopp, då 
risken för olyckor ökar, testas till exempel 
alla entreprenörer som åker in på området, 
säger Mattias Brodén. Alla medarbetare på 
bruket får även utföra nykterhetskontroller 
regelbundet via stickprovskontroller.

Flera industrier och arbetsplatser i Öst-
ergötland följer nyfiket Holmen Bråvikens 
system med alkoholkontroller av chaufförer. 

Bland annat har Billerud Korsnäs valt att 
undersöka möjligheten att testa nykterheten 
hos lastbilschaufförer efter att först ha infört 
alkolås på truckar. De har också beslutat sig 
för obligatoriska alkolås på samtliga nyan-
skaffade fordon.

– Undantaget är vår industribrandkår, 

säger Johan Janson, logistikansvarig vid Bil-
lerud Korsnäs.

Patrick Magnusson är säkerhetsansvarig 
vid Sveriges Åkeriföretag.

– Jag tycker att privata initiativ är lovvärt, 
säger Patrick Magnusson.

HAN VILL ATT FLER fastslår devisen ”Inga 
fulla förare på vårt område” och tror att det 
kan vara bra att koncentrera insatserna till 
de platser där fordon och mottagare möter 
varandra. 

Vid tullarna i Skåne upptäcks ungefär en 
fyllekörning i veckan, konstaterar Patrick 
Magnusson.

jan VEjstad

ENKELT OCH SNAbbT. Ett alkotest vid grinden in till arbetsplats-
områden är ett sätt att stoppa chaufförer som kör berusade.
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”Vid positivt 
test finns 
tydliga ruti-
ner för vad vi 
ska göra.”
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Över 250 000 människor ute i arbets-
livet idag beräknas ha ett alkohol-
missbruk. Det har blivit allt vanligare 
att arbetsgivare gör kontroller av sin 
personal med exempelvis alkolås och 
alkomätare. 

– Desto fler alkoholkontroller en 
arbetsgivare gör, desto större möjlig-
het har man att upptäcka ett missbruk 
i tid och hjälpa den personen, säger 
Tomas Jonsson, vd för MHF  Test Lab. 

MHF TEST LAb testar ett 80-tal alkoholmät-
ningsprodukter i labbet varje år – alkolås 
och alkomätare. 

– Det innebär att vi stoppar ett antal un-
dermåliga produkter varje år innan de kom-
mer ut till kund, förklarar Tomas Jonsson. 

– Vi presenterar en del av testerna som 
certifieringstester och andra som konsu-
menttester. 

Idag uppskattas 250 000 människor i ar-
betslivet ha ett alkoholmissbruk. 

– Människor med alkoholproblem finns i 
alla yrkeskategorier, konstaterar Tomas Jons-
son.

– MHF vill att personer med alkohol-
problem upptäcks tidigt, för då kan de få 
rätt stöttning och rehabilitering i tid. Det är 
arbetsgivaren skyldig att se till. 

DET HAR bLIVIT allt vanligare att arbetsgivare 
gör nykterhetskontroller av sin personal, 
inte minst i transportbranschen.  

– Desto fler alkoholkontroller som görs, 
desto tidigare kommer man att upptäcka 
personer med alkoholproblem, säger Tomas 
Jonsson. 

– De personer som man idag hittar i 
arbetslivet med alkoholproblem, har i ge-
nomsnitt haft ett missbruk i tio år. Då är det 
svårt att bryta ett kemiskt beroende. 

I dagens läge finns det många olika tek-
niska lösningar som en arbetsgivare kan an-
vända sig av för att kontrollera sina personal. 

– Det behövs både exempelvis alkolås, 

Allt fler arbetsgivare 
kontrollerar nykterheten 
hos sin personal

alkomätare och alkobommar, alla olika de-
lar. Det ena förtar inte det andra, förklarar 
Tomas Jonsson. 

– Man måste använda den teknik som 
är mest effektiv, för den funktion man vill 
uppfylla. 

DET FINNS ExEMpEL när det inte har blivit 
lika bra som man har tänkt. 

– Vi har sett fall när företag har satt ett 
alkolås på ett nyckelskåp. Då har man använt 
ett alkolås till hundra fordon, berättar Tomas 
Jonsson. 

– Det låter som en jättegod tanke, då be-
höver man bara investera i ett instrument. 
På det viset slipper man att sätta alkolås i 
alla fordon. 

Men i verkligheten är det ingen god lös-
ning poängterar han. 

– Då har man sett, att även om alkolå-
set man använder uppfyller de standarder 
som gäller, är det på det viset om för många 
människor blåser och hostar i samma alkolås, 
då ballar det fullständigt ur, förklarar Jons-
son.

Följderna kan bli allvarliga. 
– Alkolåset tappar kalibrering. Redan ef-

ter ett par veckor, kan det vara såpass illa 
att alkolåset inte indikerar att du är beru-
sad, förrän du kommer upp till gränsen för 
grovt rattfylleri (1,0 promille), säger Tomas 
Jonsson. 

– Det innebär att folk kommer till job-
bet och blåser i alkolåset och tror att allting 
är frid och fröjd. Men om de då blir kon-
trollerade av polisen eller är inblandade i en 
trafikolycka, kanske de har gjort sig skyldiga 
till grovt rattfylleri. 

DET FINNS TVÅ NYA standarder för alkolås, en 
för dömda rattfyllerister, EN 50436-1:2014, 
och en för kvalitetssäkring av transporter, 
EN50436-2:2014.

– Från den 24 oktober 2016 är det de här 
två standarderna som gäller, förklarar Tomas 
Jonsson.

ALKOLÅS. I dagens läge finns det många olika 
tekniska lösningar som en arbetsgivare kan 
använda sig av för att kontrollera sin perso-
nal. Alkolås är ett alternativ.  

”MHF vill 
att personer 
med alko-
holproblem 
upptäcks 
tidigt, för då 
kan de få rätt 
stöttning och 
rehabilite-
ring i tid.”
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 – Det innebär, att har man gått in i en 
upphandling innan det datumet, är det fort-
farande kraven i de gamla standarderna från 
2005 respektive 2007 som gäller.  

Något som betyder att många transport-
företag kommer att behöva byta alkolås på 
sikt framhåller han. 

– Eftersom vissa leverantörer av alkolås 
inte har testat sina nya produkter mot den 
gamla standarden, utan har valt att föra in 
nya produkter.  
Vad kostar ett alkolås?

– Ett alkolås ligger idag på från 6 500 
kronor till 12 000 kronor. Det kostar cir-
ka 1 500 kronor att installera, säger Tomas 
Jonsson. 

DET FINNS NÅgRA SAKER att tänka på om du 
som privatperson eller om ditt företag ska 
investera i ett alkolås. 

– Ett bra alkolås ska vara testat mot gäl-
lande standarder, säger Jonsson. 

Användarvänligheten är viktig. 
– Alkolåset ska vara lätt att använda och 

idag finns det bra användarvänliga alkolås, 
konstaterar Tomas Jonsson. 

Mätnoggrannheten är en annan sak som 
är viktig, framhåller han. 

– De utrustningar som finns på markna-
den idag, mäter både bra och har god funk-
tionalitet, säger Jonsson. 

– Det hänger givetvis ihop med att man 
sköter servicen, det vill säga att du skickar in 
alkolåset på kalibrering. 

pÅ MHF:S HEMSIDA hittar du MHF Test Labs 
konsumentomdömen om de alkolås och al-
komätare som finns på marknaden. Där får 
du fler tips och råd. Under 2018 kommer 
MHF att lansera en ny hemsida. 

– Tidigare har vi pratat om alkolås och al-
komätare. På den nya hemsidan kommer vi 
att dela in konsumentinformationen i hu-
vudkategorierna professionell alkoholkon-
troll och privat alkoholmätning, förklarar 
Tomas Jonsson. 

– Varje huvudkategori kommer att ha 
flera underkategorier beroende på använd-
ningsområde för alkoholmätningen. 

Mari Haglund

NYKTERHETSKONTROLL. Det har blivit allt vanli-
gare att arbetsgivare gör nykterhetskontroller 
av sin personal. Alkolås är ett exempel på en 
bra lösning framhåller Tomas Jonsson.  

ALKOMÄTARE. Det finns många olika lösningar för 
alkoholkontroll. ”Man ska använda den teknik som är 
mest effektiv för den funktion man vill uppnå”, tipsar 
Tomas Jonsson. 

ALKObOMMAR. Det finns flera olika lösningar för alkoholkontroll. 
”Man ska använda den teknik som är mest effektiv för den funk-
tion man vill uppnå”, tipsar Tomas Jonsson. 
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Det finns i dagsläget mycket lite kun-
skap på området cannabis och trafik. 
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN, har sam-
manställt den forskning som finns. 

– En klar slutsats är att om du tar 
cannabis och sätter dig bakom rat-
ten, då ökar risken för en trafikolycka, 
säger Mats Ramstedt, forskningsan-
svarig på CAN. 

FRÅgAN OM LEgALISERINg av cannabis har 
aktualiserats under de senaste åren. I USA är 
det lagligt att använda marijuana för medi-
cinskt bruk i 28 stater och i nio stater är det 
även tillåtet med rekreativt användande. Nu 
i januari blev det lovligt i Danmark att an-
vända medicinsk cannabis för patienter med 
kroniska sjukdomar. 

CAN har till uppgift att sprida informa-
tion om alkohol och andra droger. Förbun-
det har gjort en genomgång av forskningen 
på området cannabis och trafik i rapporten 
Cannabis och risken för trafikolyckor. Två 
frågor har CAN utgått från: Vad vet vi om 
riskerna i trafiken i samband med cannabis-
användning? Vad har hänt efter att cannabis 
har legaliserats med avseende på utveckling-
en av trafikolyckor? 

STUDIER SOM CAN har tittat på i rapporten 
visar att olycksrisken i trafiken är 1,2 till 
1,4 gånger högre för en förare som har ta-
git marijuana, än för en förare som inte har 
använt drogen. 

– Det här visar att cannabis gör dig till en 
sämre bilförare, konstaterar Mats Ramstedt. 

Enligt forskningen har en förare som druckit 
alkohol och satt sig bakom ratten en förhöjd 
risk på 7,5 gånger för att en trafikolycka ska 
inträffa jämfört med en nykter förare. 

– En slutsats man då kan dra är ju att 
olycksrisken i trafiken för alkohol är mycket 
högre än för cannabis, baserat på den forsk-
ning som finns, förklarar Mats Ramstedt. 
Hur ska det här tolkas – som att blanda 

cannabis och alkohol med bilkörning är 

en riktigt dum idé? 

– Det tycks vara en mycket dålig idé. 
Forskningen visar att just en kombination 
av alkohol och cannabis ger den allra högsta 
olycksrisken, säger han. 

DROgRATTFYLLERI

• I Sverige råder nolltolerans för droger i trafiken. 
2016 anmäldes 12 631 drograttfylleribrott. 
• Under 2016 omkom 35 personer i narkotikarelate-
rade olyckor. Totalt dödades 270 personer i trafiken 
det året. 
• En genomgång av alla bilförare som omkom un-
der åren 2005–2013 i Sverige, visar att amfetamin 
var den vanligast förekommande illegala drogen. 
Den näst vanligaste var cannabis. Tidigare studier 
har visat att amfetamin är den drog som ger störst 
ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken. 

Källa: BRÅ, Trafikverket, VTI. 

Cannabis gör dig till en sämre bilförare

Den förhöjda risken på 1,2 till 1,4 gånger 
för att en trafikolycka ska inträffa om du 
sätter dig bakom ratten när du har tagit ma-
rijuana, motsvarar risken vid en promillehalt 
på 0,4–0,5 när det gäller alkohol. 

– Det är en promillehalt som i vissa län-
der är tillåten i trafiken, konstaterar Mats 
Ramstedt. 

– Den jämförelsen ger lite perspektiv på 
vad det handlar om. Man får inte glömma 
bort att även om cannabis är en lägre risk-
faktor i trafiken än alkohol, har drogen en 
negativ effekt på körförmågan. 

CANNAbIS FöR MEDICINSKT bRUK legali-
serades 2009 i den amerikanska delstaten 
Colorado och 2014 blev drogen tillåten 
för rekreationsbruk. Efter legaliseringen 
fördubblades antalet förare som testades 

positivt för cannabis i dödsolyckor, från 37 
stycken 2006 till 78 personer 2012.

Ungefär 10 procent av de förare som om-
kom i dödsolyckor i den amerikanska del-
staten Washington mellan 2010 och 2014 
var påverkade av cannabis. Staten legalisera-
de marijuana 2013. Mellan 2013 och 2014 
fördubblades den siffran, efter att drogen 
blivit laglig. 

– Forskningen har visat ganska tydligt att 
andelen förare som omkommer i trafiken 
och har cannabis i blodet har ökat i de sta-
ter där drogen har blivit tillåten, säger Mats 
Ramstedt. 

– Däremot har det gjorts få studier på vad 
som händer med det totala antalet trafiko-
lyckor när cannabis legaliseras, det behövs 
fler studier på området, säger Mats Ram-
stedt. 

LITE MER OM
DROgRATTFYLLERI

• I Sverige råder 
nolltolerans för dro-
ger i trafiken. 2016 
anmäldes 12 631 
drograttfylleribrott. 
• Under 2016 om-
kom 35 personer i 
narkotikarelaterade 
olyckor. Totalt döda-
des 270 personer i 
trafiken det året. 
• En genomgång 
av alla bilförare 
som omkom under 
åren 2005–2013 
i Sverige, visar 
att amfetamin 
var den vanligast 
förekommande il-
legala drogen. Den 
näst vanligaste var 
cannabis. Tidigare 
studier har visat att 
amfetamin är den 
drog som ger störst 
ökad risk att dödas 
eller skadas svårt i 
trafiken. 

Källa: BRÅ, 
Trafikverket, VTI. 

LAgLIg MARIJUANA. Flera delstater i USA har legaliserat cannabis. Washington är av dem, där 
ökade antalet personer som omkommit i trafiken med cannabis i blodet, efter legaliseringen.  

Mats Ramstedt är forskningsansvarig 
på CAN. 

Cannabis 
ser olika 
ut bero-
ende på 
var det 
befinner sig i 
förädlingsprocessen.

”... andelen 
förare som 
omkommer i 
trafiken och 
har cannabis 
i blodet har 
ökat i de sta-
ter där dro-
gen har blivit 
tillåten.”

FOTO: CAN

FOTO: LeiF WeTTeRSTRöM/NFC 
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Cannabis gör dig till en sämre bilförare

En del amerikanska studier har visat på 
tendenser att trafikolyckorna har minskat 
något i stater där cannabis har legaliserats. 
Då har forskarna dragit slutsatsen att det är 
en effekt av att människor bytt ut alkoholen 
mot marijuana, som har en lägre olycksrisk. 

– DET FINNS MYCKET FÅ studier på området. 
Framförallt är det viktigt att poängtera att 
det inte är säkert att det går att överföra 
amerikanska förhållanden till Sverige där 
användningen av cannabis är lägre, framhål-
ler Ramstedt. 

Det vill säga att det inte är säkert att en 
legalisering av cannabis i Sverige skulle få 
samma effekt som i USA. CAN ger varje 
år ut rapporten Drogutvecklingen i Sve-
rige. 2017-års rapport visade att 12 procent 
av svenskarna hävdade att de någon gång 

provat cannabis. 1 procent av svenskarna 
uppgav att de använt marijuana någon gång 
under den senaste månaden. 

Svenskar använder marijuana i mycket 
lägre utsträckning än amerikaner. Därför är 
det inte säkert att en stor andel av svensk-
arna skulle byta ut alkoholen mot cannabis 
vid en legalisering. 

– Jag tror inte att resultaten av de studier 
som har gjorts i USA går att överföra direkt 
på svenska förhållanden. Det är viktigt att ha 
det i åtanke, säger Mats Ramstedt. 

I RAppORTEN SKRIVER CAN: ”Utifrån denna 
litteraturgenomgång kan man dra slutsatsen 
att cannabisanvändning hos bilförare ökar 
risken för trafikolyckor om än ”måttligt” 
och mindre än alkohol.” Rapporten fort-
sätter: ”Mot den bakgrunden skulle man 

kunna hävda att det finns risker med att le-
galisera cannabis för icke-medicinskt bruk, 
eftersom det sannolikt ökar antalet använ-
dare och därmed ökar risken för att det blir 
fler förare som kör med cannabis i kroppen 
och därmed råkar ut för en trafikolycka.” 

– Det skulle kunna vara en inte osanno-
lik konsekvens av en legalisering i Sverige, 
säger Mats Ramstedt. 

– EFTERSOM DET FINNS mycket lite forsk-
ning på vad som händer när cannabis le-
galiseras, är det svårt att säga något säkert 
om effekterna på långt sikt. Men här ger 
ju förändringarna i USA stora forsknings-
möjligheter framöver, en jämförelse mellan 
de stater som har tillåtit drogen och de som 
inte har det, avslutar han. 

Mari Haglund

TRAFIKFARA.  Det finns i dagsläget myck-
et lite forskning på området cannabis 
och trafik. Men att cannabis gör dig till 
en sämre förare, det är en klar slutsats. 
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”Eftersom 
det finns 
mycket lite 
forskning 
på vad som 
händer när 
cannabis 
lagiseras, är 
det svårt att 
säga något 
säkert om 
effekterna på 
lång sikt.”
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Jönköping kräver alkolås i sina skolskjutsar
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En stor del av de svenska kommu-
nerna ställer idag krav på alkolås i 
sina skolskjutsar. Jönköpings kom-
mun är en av dem. Varje år gör MHF 
Öst/MHF-Ungdom en extra fordons-
besiktning av skolskjutsarna i Jön-
köpings kommun tillsammans med 
kommunen, polisen och NTF. 

DE FLESTA AV SVERIgES kommuner tycker 
att det är viktigt att eleverna har en säker 
och trygg resa till och från skolan med en 
nykter chaufför. Därför kräver många al-
kolås i sina skolskjutsar. 

I MHF Region Öst ingår länen Blekinge, 
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Öster-
götland. Det finns 51 kommuner i regio-
nen. MHF Öst har undersökt hur många av 
kommunerna i regionen som ställer krav på 
alkolås i upphandlingen av sina skolskjut-
sar. 90 procent av kommunerna svarade på 
enkäten. Av dem som svarade uppgav 95 
procent (44 av 46 kommuner) att de kräver 
alkolås i sina skolskjutsar. 

– Vi tycker att det är enastående att 
kommunerna säkerställer barnens säker-
het, genom att ställa krav på alkolås i sina 
skolskjutsar, säger Christer Folkesson, regi-
onordförande MHF Öst. 

– När MHF började arbeta med frågan 
i regionen och var ute med alkolåsutställ-
ningen i början av 2000-talet, då var många 
kommuner skeptiska till alkolås. 

HUR KOMMUNERNA kontrollerar alkolåsen 
under upphandlingstiden skiljer sig åt. Jön-
köpings kommun har inskrivet i upphand-
lingen ett krav på en extra fordonsbesikt-
ning av skolskjutsarna. Syftet är att säkerstäl-
la att entreprenörerna följer de regler man 
har kommit överens om.

– Vi har det inskrivet i avtalet för skol-
skjutsarna att de måste göra den här extra 
kontrollen, berättar Ulrika Wärnbring, pla-
nerare för skolskjutsarna i Jönköpings kom-
mun.

Jönköping kräver alkolås i sina skolskjutsar
bROMSVERKAN. Skolbussarnas bromsverkan 
kontrolleras på hjulen fram och bak. Det får 
inte skilja mer än 30 procent mellan höger 
och vänster sida, förklarar bilinspektör Joakim 
Tomas. 

bESIKTNINg. Christer Folkesson (MHF), 
polisinspektör Christel Johansson och 
bilinspektör Joakim Tomas kontrollerar 
en av Jönköpings skolskjutsar.
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Skolskjutsarna i Jönköpings kommun be-

siktigas varje år under tre kvällar. MHF-Ung-
dom/MHF Öst tillsammans med polisen, 
kommunen samt NTF utför kontrollerna. 

– Jag tycker att vi har ett bra samarbete i 
gruppen, framhåller Ulrika Wärnbring. 

Christer Folkesson delar den bilden. 
– Från MHF Öst/MHF-Ungdoms syn-

vinkel är det oerhört viktigt att vi är med 
och säkerställer att alkolåsen i skolskjutsarna 
fungerar bra, säger han. 

Thommy Elg är polisinspektör vid trafik-
polisen i Jönköping. 

– Vi har hållit på med de här kontrollerna 
i över 15 år, berättar han. I början var det 
många klagomål på skolskjutsarna både från 
föräldrar och chaufförer. 

DET LÅNgSIKTIgA ARbETET har gjort att man 
nu har bra kvalité på skolskjutsarna i Jönkö-
pings kommun anser han. 

– Att vi gör de här kontrollerna skapar 
trygghet för barnen och föräldrarna, men 
också för kommunen och entreprenörerna, 
säger Thommy Elg.  

Skolskjutsarna i Jönköpings kommun 
besiktigas varje år under tre kvällar i no-
vember på kontrollplatsen Krängsberg vid 
E4:an. Under 2017-års kontroll besiktigades 
ett 60-tal skolbussar. Ett tiotal personer från 
MHF-Ungdom/MHF Öst, polisen, kom-
munen samt NTF utförde kontrollerna.

Chaufförerna får olika tider som de ska 
komma och besiktiga sitt fordon på. Kväl-
lens första fordon kommer in. Christer Fol-
kesson på MHF Öst plockar fram sitt pro-
tokoll och skriver vilket fordon det är som 
kontrollen gäller. Han besiktigar fordonets 
alkolås. Daniel Qvarnström, NTF, kollar att 
bältena fungerar på alla platser. MHF Öst/
MHF-Ungdom och NTF tittar också att 
det finns saker som brandsläckare, brandfilt 
och ficklampor. 

Bilinspektören Joakim Tomas lyfter på 
skolskjutsens motorhuv och kontrollerar att 

batteriet och alla kablar sitter på plats. Han 
går sedan en runda runt bussen och lyser 
med ficklampa på däcken och kontrollerar 
vilket skick däcken är i och hur bromsbe-
läggen ser ut. 

Polisinspektör Christel Johansson sätter 
sig bakom ratten och kontrollerar fordonets 
färdskrivare. 

– Här får jag ut information från de se-
naste 24 timmarna ur färdskrivaren, säger 
hon. 

CHRISTEL JOHANSSON SÄTTER foten på 
bromsen och Joakim Tomas kontrollerar 
att bussens bromsljus fungerar. Christel Jo-
hansson kör skolskjutsen till polisens besikt-
ningsgrop på kontrollplatsen. Joakim Tomas 
klättrar ner i gropen för att titta på fordonets 
underrede. Bussen står på en kraftplatta som 
gör att hela fordonet ”skakas” för att bilin-
spektören ska upptäcka om det finns något 
glapp någonstans eller något läckage. Joakim 
Tomas styr kraftplattan med ett instrument. 

– Vi kollar att det exempelvis inte är läck-
age på avgassystemet eller glapp i en spin-
delled, förklarar Joakim. 

– En buss vi kontrollerade nu under 
veckan hade läckage på avgassystemet. Då 
skriver vi en anmärkning i protokollet att 
entreprenören måste rätta till det. 

Joakim och Christel har hela tiden kon-
takt över radion. Christel testar bussens 
bromsar. 

– Vi kollar bromsverkan på hjulen fram 
och bak. Det får inte skilja mer än 30 pro-
cent mellan höger och vänster sida, förklarar 
Joakim.   

bILINSpEKTöRERNA OCH poliserna samt MHF 
Öst/MHF-Ungdom och NTF rapporterar 
sina resultat på skolskjutsfordonen in till po-
lisinspektör Thommy Elg, som fyller i ett be-
siktningsprotokoll för varje fordon.  

– Jag sammanställer vad vi hittar i ett 
protokoll för varje buss. I de flesta fall kla-

rar sig fordonen utan anmärkning, berättar 
Thommy Elg. 

– Och jag slår också i polisens register 
och hos bilbesiktningen och kontrollerar att 
inte skolskjutsen har någon anmärkning om 
brister sedan tidigare, som inte är åtgärdad.  

OM bILINSpEKTöRERNA eller polisen hittar 
något fel som behöver åtgärdas på skolskjut-
sarna, då skrivs ett föreläggande och det be-
höver åtgärdas, annars riskerar entreprenö-
ren böter.

Jönköpings kommun bjuder chaufförerna 
på korv, kaffe och pepparkakor under kväl-
len. Johnny Gustavsson är förare hos Rein-
holds buss. 
vad tycker du om att kommunen gör de 
här kontrollerna? 

– Jag tycker att det är jättebra att man gör 
en extrakontroll av skolskjutsarna, utöver 
den vanliga kontrollbesiktningen, säger han. 

Jönköpings kommun har en arbetsgrupp 
som jobbar med trafiksäkra elevresor. Ulrika 
Wärnbring är planerare för skolskjutsarna 
på Jönköpings kommun. 

– I den gruppen finns representanter från 
varje skolskjutsentreprenör, polisen, rädd-
ningstjänsten, MHF-Ungdom/MHF, NTF 
och kommunen, berättar hon. 

– Arbetsgruppen har ett möte på våren 
och ett på hösten. 
Vad är syftet med arbetsgruppen? 

– Vi pratar om frågor som rör elevresor 
och trafiksäkerhet, exempelvis skolstarten, 
säger Ulrika Wärnbring.

Christer Folkesson sitter med i gruppen 
som representant för MHF Öst/MHF-
Ungdom. 

– Det är en jätteviktig samarbetsgrupp. 
Vi har utbildningsdagar för alla chaufförer, 
berättar han. 

– Då brukar vi på MHF Öst/MHF-Ung-
dom ha en station som handlar om alkohol 
och droger. 

Mari Haglund

”Att vi gör de 
här kontrol-
lerna skapar 
trygghet för 
barnen och 
föräldrarna, 
men också 
för kom-
munen och 
entreprenö-
rerna.”

Polisinspektör 
Thommy Elg:  

ALKOLÅS. Christer Folkesson (MHF) kontrollerar al-
kolåset i en skolbuss. Jönköpings kommun ställer 
krav på alkolås i alla skolskjutsar i upphandlingen. 

bESIKTNINg. Bilinspektör Joakim Tomas kontrollerar under-
redet på en skolskjuts. Han undersöker att fordonet inte har 
läckage på avgassystemet eller glapp i någon spindelled. 

KONTROLL. Skolbussens underrede undersöks i poli-
sens kontrollgrop. Polisinspektör Christel Johansson 
kör fordonet. 

bÄLTESKONTROLL. 
Daniel Qvarnström, 
NTF, kontrollerade att 
bältena fungerar på 
alla platser i skolbus-
sen. 
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MHF Skellefteå genomförde i 
höstas aktiviteten MHF-dagen. 
Aktiviteten slog väl ut – avdel-
ningen värvade ett 40-tal nya 
medlemmar. 

– Det var en lyckad dag, det 
gick över förväntan, säger An-
ders Marklund, ordförande för 
MHF Skellefteå. 

AKTIVITETEN MHF-DAgEN har MHF 
Skellefteå genomfört under många år. 

– Vi brukar köra den sista helgen i 
oktober, då är det många Skellefteåbor 
som är ute och handlar när det är lö-
nehelg, berättar Anders Marklund. 

– Den här aktiviteten, MHF-dagen, 
den har vi haft i många år. Jag vet att 
MHF-avdelningarna i Gällivare, Malå 
och Boliden brukar ha liknande akti-
viteter. 

MHF Skellefteås fyra funktionärer 
stod utanför Ica Maxi, Willys och Sys-
tembolaget. 

– Vi informerade om MHF och de-
lade ut MHF-kassar fyllda med bland 
annat broschyrer, tidningar och pen-
nor, säger Anders Marklund. 

– Folk fick svara på en enkät och vi 
hade en utlottning av lotter bland de 
svarande. 

MHF Skellefteås enkäter tog slut 
och det var över 100 personer som 
svarade på enkäten. 

– En av frågorna i enkäten handlade 
om alkobommarna. Folk var lite osäkra 
på vad det är och hur de fungerar, där-
för fick vi förklara det, berättar Anders 
Marklund. 

– Vi hade också en fråga om saltning 
av vägarna. Folk svarade att de helst 
bara vill ha saltning i nödfall, hellre 
sandning och väghyvel. 

MHF Skellefteå värvade ett 40-tal 
nya medlemmar på MHF-dagen. 
Hur skulle du summera MHf-dagen? 

– Det var en lyckad dag, det gick över 
förväntan. Vi värvade många nya med-
lemmar, konstaterar Anders Marklund. 

– Många som svarade på enkäten 
var väldigt engagerade och skrev långa 
svar. 

Mari Haglund

Värvningssuccé på  
MHF-dag i Skellefteå

Anders Marklund är ordförande för MHF 
Skellefteå. FOTO: STeFAN NiLSSON

Förbundsmöte 2018 
måndag den 11 juni
Plats: Foresta, Lidingö
Exakt tid meddelas senare

Valda ombud får särskild kallelse 
Alla medlemmar välkomna som åhörare

Namnlöst-1   1 2017-10-10   08.50

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

Kontakt: alcolock.se / 08-776 78 00
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ALCOLOCK™ LT: Nytt, litet & smidigt alkolås
·

 

DRIVESAFE™: Topptestad (MHF) alkomätare

ALCOLOCK™ LT DRIVESAFE™
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Det var minst sagt med en skräll som 
Volkswagen petade ner Volvo från 
bästsäljartronen 2016. Något liknande 
hade inte hänt sedan 1962. Men nu, 
när 2017-års nybilsregistreringar 
summerats, är det åter Volvo i topp 
och bäst gick det för XC60-modellen.

INTE ENS IDAg, 2018, vill Volvo erkänna att 
ett konkurrerande fabrikat lyckats bryta de-
ras långa bästsäljarsvit. Man kan naturligtvis 
diskutera om Volkswagens seger 2016 var 
berättigad med en modell som fanns i flera 
versioner. I alla fall utifrån Volvos sätt att se 
på saken.

Volvos modell XC60 blev i alla fall täm-
ligen ohotad etta enligt Bil Swedens nybils-
registreringar för 2017. Totalt registrerades 
24 090 Volvo XC60, en ökning från 2016 
med 7 824 bilar, vilket gav en marknadsan-
del på 6,35 procent.

Även andraplatsen gick till Volvo i och 
med 22 593 stycken registreringar av S/
V90-modellerna. De tillsammans innebar 
en marknadsandel på 5,96 procent.

Först på en tredjeplats landade Volks-
wagen Golf med 20 058 registreringar, en 
minskning med 2 026 bilar jämfört med 
2016.

Totalt registrerades 379 393 personbilar 

under 2017, vilket var drygt 19 000 fler än 
Bil Swedens prognos. Det är därmed också 
den högsta registreringssiffran någonsin och 
slår därmed det tidigare rekordet från 2016 
på 372 318 stycken registreringar.

– Personbilsmarknaden under 2017 gick 
ännu bättre än förväntat. Den mycket starka 
marknaden förklaras av att Sverige är inne 
i en högkonjunktur, räntorna är rekordlåga 
och hushållen köpstarka, säger Bertil Mol-
dén, vd för Bil Sweden i en kommentar.

Bland slagna rekord, noteras även rekord 
för lätta lastbilar med 55 382 nyregistre-
ringar, samt rekord för tunga lastbilar över 
16 ton med 6 196 registreringar.

2017 bLEV OCKSÅ en kraftig uppgång för su-
permiljöbilar, alltså personbilar med koldi-
oxidutsläpp på högst 50 g/km. Totalt regist-
rerades 19 210 fordon, vilket är en uppgång 
med 48 procent jämfört med 2016.

– Även om det fortfarande är låga nivåer, 
håller sig Sverige väl framme och ligger på 
en tredjeplats i Europa, efter Norge och Is-
land, när det gäller andelen laddbara bilar, 
kommenterar Bertil Moldén.

Prognosen för 2018 pekar däremot 
inte mot ännu ett rekordår. Den förvän-
tade nybilsregistreringen förväntas landa på 
360 000 personbilar.

Ordningen återställd 
– Volvo åter i topp

Summering bilåret 2017

– Det nya bonus-malus-systemet som 
träder ikraft från den 1 juli 2018, kommer 
i många fall innebära kraftigt höjd fordons-
skatt i tre år för nya bilar. Det kommer att 
ge en ryckighet i marknaden, säger Bertil 
Moldén i en avslutande kommentar.

MikaEl lindbErg
Bertil Moldén, vd för Bil 
Sweden.

10 i topp 2016
Placering bil  registreringar   förändring procent

1 Volvo XC60 24 090    + 48,10
2 Volvo S/V90 22 593  + 438,31
3 VW Golf  20 084       – 9,17
4 Volvo S/V60 15 116       – 9,78
5 VW Passat 15 057       – 4,19
6 Volvo V40N 10 524       –17,07
7 VW Tiguan  9 836    + 118,96
8 BMW 5-serie 6 670      + 22,72
9 Toyota Yaris 6 208        –16,36
10 Skoda Octavia 5 794         – 1,61

Topp 5 – lätta lastbilar under 3,5 ton
Placering fabrikat  registreringar förändring

1 Volkswagen 16 709    + 9,9
2 Ford    8 098    – 6,5
3 Renault    5 870  + 11,4
4 Mercedes-Benz   5 131  + 11,5
5 Citroën    3 243  + 15,9

Topp 5 – tunga lastbilar över 16 ton
Placering Märke  registreringar        förändring

1 Volvo  2 556    + 3,5
2 Scania  2 492    + 3,1
3 Mercedes-Benz    708  + 19,8
4 Man     233  – 11,4
5 DAF     172  + 28,4
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autoliv.com

Vi räddar 30.000
människoliv i trafi ken.
Varje år. 

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

Summering bilåret 2017

10 i topp supermiljöbilar
Placering bil  typ        registreringar

1 VW Passat GTe Laddhybrid         4 624
2 Mitsubishi Outlander Laddhybrid         2 452
3 Kia Optima Laddhybrid         1 534
4 Volvo V60N Laddhybrid         1 058
5 Nissan Leaf el             981
6 Renault Zoe el             851
7 Tesla Model S el             800
8 BMW 330e Sedan Laddhybrid            757
9 Volvo XC90ii Laddhybrid            634
10 Volvo XC60N Laddhybrid            576

10 i topp Miljöpersonbilar
Placering bil  typ registreringar

1 Toyota Auris Hybrid      4 765
2 VW Passat GTe Laddhybrid     4 624
3 Volvo V40N Diesel      3 571
4 Kia Niro  Hybrid      3 105
5 Mercedes e-Klass Diesel      3 076
6 Volvo V60N Diesel      2 894
7 Volvo S/V90 Diesel      2 832
8 Toyota Yaris Hybrid      2 827
9 Toyota C-HR Hybrid      2 755
10 Mitsubishi Outlander Laddhybrid     2 452
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Malaga sticker upp. den 
en gång så slitna hamn-
staden vid Costa del sol, 
med drygt 600 000 invå-
nare, har ömsat skinn re-
jält under de senaste åren, 
och bjuder på historiskt 
centrum, massor av kultur 
och gastronomi av högsta 
klass.

MALAgA MED OMNEJD passar perfekt 
för kombinationen klassiskt badliv med 
storstadspuls och aktiv semester, med 
cykling, vandring och golf – även un-
der vinterhalvåret. Stadsborna själva är 
mäkta stolta över sin katedral samt att 
både Pablo Picasso och Antonio Ban-
deras är födda här.

För den som gillar att köra bil längs 
slingrande vägar, finns mäktiga Sierra 
Nevada ett par timmar bort. Där kan du 
både vandra och åka skidor i högalpin 
miljö. Granada och världsarvet Alham-
bra ligger längs vägen.

Här listar resejournalisten Cenneth 
Sparby sina favoriter inför resan till An-
dalusiens ”huvudstad”. Tio toppar i mångsidiga Malaga

besök hos picasso
HUSET DÄR pAbLO Picasso föddes 1881 
är i dag platsen för Picasso Founda-
tion, ett välskött forskningscentrum 
och litet museum med butik och 
konstgalleri. Här finns bland annat ett 
rum inrett som när Pablo Picasso var 
liten, samt en kopia av hans konstnärs-
studio. Ligger i hörnet av Plaza de la 
Merced. Ute på torget finns dessutom 
en bronsstaty av Picasso, sittande på en 
bänk. Ett populärt fotoobjekt.

www.fundacionpicasso@malaga.eu

s1
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VÄLbESöKT. Picassos födelsehus lockar många turister. STATY. Slå dig ner en stund och bli fotad med Picasso.

STADSNÄRA. Malagueta är Malagabornas egen strand, ett stenkast från den nya hamnen Muelle Uno. 
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Tio toppar i mångsidiga Malaga

Stränder för 
den kräsne
DU KAN gOTT skippa strän-
derna väster om Malaga till 
förmån för Malaguetastran-
den mitt i centrum och de 
små badvikarna österut mot 
fiskebyn Pedregalejo. Vidare 
österut, vid Rincon de la 
Victoria, ligger den längsta 
och bredaste. En strand som 
blir allt vildare ju längre öst-
erut du vandrar längs havet. 

Vill du göra en utflykt 
och uppleva Andalusiens 
vackraste strand, ska du köra 
västerut längs kusten till byn 
Bolonia, två mil norr om 
Tarifa. Närheten till Afrika 
och Sahara gör att stranden 
bjuder på väldiga sanddyner.  
http://andalucia.com/beaches/
bolonia.htm

Världsarv  
lockar i granada
EN bERgSSTAD MED ett enastående världs-
arv. Granada, knappt två timmar med bil 
från Malaga, är en av Andalusiens bästa res-
taurangstäder, med många tapasbarer. Men 
den stora anledningen till ett besök är Al-
hambra, den sista viktiga moriska utposten 
i Spanien.

Det välbevarade och närmare tusen år 
gamla världsarvet tronar på en klippa, och 
det tar sin goda tid att ta del av morernas 
enastående arkitektur. Här kan du vandra 
mellan palats och trädgårdar i många tim-
mar. Ett säkert tips är att förboka entrébil-
jetten på www.alhambra.org/en. 

Efter besöket är det värt att vandra vi-
dare till utsiktsplatsen Mirador St Nicolas i 
stadsdelen Albayzín och njuta av vyn över 
Alhambra och de snötäckta Sierra Nevada-
bergen i fonden. Missa heller inte grottbos-
täderna på kullen ovanför Sacromonte.

s3

VÄRLDSARV. Alhambra i Granada är ett måste under Malagavistelsen.

VILD. Grannorten Rincon de la Victoria bjuder på kilometer av naturskön strand.
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Museer av världsklass
MALAgA HAR FLERA spännande museer, där Museo Picasso och 
Centre Pompidou hör till de mer omskrivna. Det mest lockande 
för den motorintresserade är Museo Automovilístico y de la Moda, 
ett stilfullt bil- och modemuseum i Malagas gamla tobaksfabrik från 
1927. Här finns ett hundratal veteranbilar utställda; Rolls Royce, 
Bugatti och Bentley är några i raden. Dessutom får du ta del vinta-
gemode och konst.

Har du pengar över kan du alltid hyra en bil, inklusive chaufför. 
Priserna börjar från 600 euro. Entré: 8.50 euro. 

www.museoautomovilmalaga.com

Klippstaden Ronda
VARFöR INTE LÄggA en heldag på en ut-
flykt till den mytomspunna bergsstaden 
Ronda, knappt två timmars bilfärd bort.

Ronda är på många sätt själva essen-
sen av allt som förknippas med Spanien. 
Vitkalkade hus, legendarisk tjurfäkt-
ningsarena, blomsterprakt och anrika 
palats.

Den vilar på en magnifik klippa, med 
vid vy över slättlandskapet och vingår-
darna i nordväst. De ståtliga byggna-
derna ser ut att klamra sig fast i klipp-
kanterna, hundratals meter ovan marken. 
Ernest Hemingway var ofta här och 
hämtade inspiration till sina böcker. 

www.turismoderonda.es

Levande hamn
DET NYA HAMNOMRÅDET Muelle Uno har 
blivit den nya mötesplatsen för både Mala-
gabor och turister. Ett bilfritt och arkitekto-
niskt utmanande område med små butiker, 
restauranger och kaféer. Muséer, utegym 
och lekplatser, där konstfilialen Centre 
Pompidous mosaikfärgade kub sticker ut. 
Dessutom den perfekta platsen att njuta av 
en glass och kolla solnedgången. 

www.muelleuno.com
www.centrepompidou-malaga.eu

s6
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KLIppSTAD. Ronda bjuder på skönhet och dramatik. En stad som Hemingway älskade.

STÅTLIgT. Malagas katedral har eget museum.

FLANöRSTRÅK. Kolla folklivet i den nya hamnen.

DESIgN. Muelle Uno bjuder på djärv arkitektur.

KONST. Läckra 
bilmodeller i 
tobaksfabrik.
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gastronomisk 
vandring
Malaga räknas till en av de 
bästa matstäderna i Anda-
lusien. Det bästa sättet att 
lära känna matkulturen är 
att hänga med på en gui-
dad matvandr ing mellan 
tapasrestauranger, delikatess-
butiker och kaféer. Spain-
food Sherpas är ett team av 
matälskare som erbjuder ett 
flertal olika vandringar. De 
arrangerar också matlag-
ningskurser med tappas och 
paella i fokus.

www.spainfoodsherpas.com

Hisnande ravinvandring
CAMINITO DEL REY, en timme med bil nordväst om Malaga, 
räknas som en av Europas mer svindlande ravinvandringar. 
Ursprungligen byggd som transportled i samband med ett 
kraftverksbygge Efter en omfattande renovering och förbätt-
ring av säkerheten återinvigdes den 2015. Guideboksförla-
get Lonely Planet har listat vandringen som ett av de hetaste 
äventyren i världen. 

www.caminitodelrey.info

Cykla längs kusten
göR SOM MALAgAbORNA själva och trampa kusten österut med cy-
kel längs den långa strandpromenaden. Efter 15 kilometer kommer 
du till Rincon de la Victoria, en härlig spansk liten kuststad med 
magnifik sandstrand. 

Fortsätt gärna vidare längs den gamla kustvägen mot Torre del 
Mar, ännu en charmig stad vid havet. Och har du en rejäl dos en-
ergi är det läge att trampa vidare ända till pittoreska Nerja, närmare 
sex mil från Malaga. Hyr cykel gör du på www.malagabiketours.eu 
som också arrangerar guidade turer.

s7
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MATSTAD. Passa på att prova den lufttorkade skinkan och en annorlunda paella med Malagaräkor.

MATVANDRINg. En guidad tur 
till olika matställen kan bli en 

gastronomisk upplevelse.

TRAMpgLÄDJE. Hyr cykel och upptäck lugnet längs kusten.

STRANDpROMENAD. Det är lätt att trampa österut till fina stränder.
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pANORAMAVY. Sierra Nevada, med toppar över 3 000 meter, har snö långt in i april.

Skidåkning 
på hög höjd
UNDER pERIODEN november till april 
är det lätt att kombinera skidåkning 
och strandliv, tack vare närheten till 
bergskedjan Sierra Nevada, vars top-
par mäter över 3 000 meter. Det tar 
drygt två timmar från Malaga att nå 
själva byn på 2 500 meters höjd, och 
endast 45 min från Granada. 

Är man vid stadd kassa är en 
övernattning på El Lodge ett måste. 
En rustik timmerbyggnad ritad av 
en finsk arkitekt och med en kana-
densisk skilodge som förebild. 
Här kan du åka skidor från hotellet 
direkt ut i pisten. Dessutom är ho-
tellet absolut i topp vad gäller maten. 

www.sierranevada.es 
www.ellodge.com

RESA DIT

Du kan åka charter till Malaga 
med Solresor, Apollo och Ving. 
Både långweekend och vecka.
SAS och Norwegian flyger direkt 
till Malaga från Stockholm, Göte-
borg och Köpenhamn. Priser från 
drygt 1 500 kr t/r.

Ryanair flyger direkt till Malaga 
från Västerås två gånger i veckan. 
Pris från dryga tusenlappen för 
en t/r-biljett. Du kan också flyga 
direkt med bolaget från Köpen-
hamn.

HYRA bIL

Vill du göra några utflykter är det 
definitivt läge att hyra bil. Kostar 
från 1 800 kr för en vecka. Kolla 
de lokala biluthyrarna. Tänk på att 
det kan vara svårt att finna gratis 
p-platser inne i Malaga. Flera 
hotell erbjuder dock parkering 
mot avgift.

bOENDE

roommate Valeria

Nyöppnat boutiquehotel ett sten-
kast från hamnen, i K-märkt stil-
full byggnad. Charmiga och rum 
samt takterass med solstolar och 
avsvalkningspool. Dubbelrum från 
130 euro/natten inkl. frukost.
dulces dreams Hostel

en dröm för den som gillar små 
och personliga hotell. Med devi-
sen ”the comfort of a hotel, the 
charm of a boutique, the price 
of a hostel” bjuder de på mysig 
logi mitt i den gamla stadsdelen. 
Dubbelrum från 60 euro/natten. 
www.dulcesdreamshostel.com

MALAgA FöR EN wEEKEND

Med fokus på kultur, gastronomi 
och heta weekendtips är Ma-
laga Slow Guide oumbärlig för 
dig som vill få de mest aktuella 
tipsen för en helg. Finns även i 
tryckt variant.
www.malagaslowguide.com

INFO FöR SKANDINAVER

Svenska magasinet är en tidning 
i både tryckt form och på nätet 
som bjuder både på nyheter och 
reportage.
www.svenskamagasinet.nu

MER OM MALAgA OCH ANDALUSIEN

www.malagaturismo.com
www.andalucia.org

LITE MER OM

s10

pISTRIKE. Skidsystemet 
har en mängd familje-
vänliga backar – och 
även några svarta ut-
manare.
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backkameror
bekänner färg4

FO
TO

: S
Te

FA
N

 N
iL

S
S

O
N

Backkamerorna blir allt mer avance-
rade och allt billigare. En utveckling 
som vi har de moderna smarta 
mobilerna att tacka för. Kamerorna 
ger idag en riktigt bra bild, de är 
kompakta och de är lätta att montera, 
men det finns risker som är viktiga att 
känna till.

VI HAR TESTAT FYRA olika kameror i olika 
prisklasser och helt klart får du vad du be-
talar för. Det intressanta är frågan om vad 
du behöver. Vill du ha backkameran för att 

kolla så du inte backar på någon eller något, 
räcker de billigaste av de testade modellerna. 
Du får då ett system med två trådlösa kame-
ror som kan ställas in för att dela display för 
ett par tusenlappar. 

Höjer du insatsen kan du få större display 
som kan dela flera kameror och har en av-
sevärt bättre bild. Bildkvaliteten räcker dock 
långt redan från de billigaste kamerorna och 
det kan vi tacka utvecklingen av kompakta, 
billiga och bra kameror för mobiltelefonerna.

Monteringen är riktigt enkel. Egentligen 
behövs bara ett minimum av elkunskap, lite 

rengöringsmedel och trasor, en mejsel och i 
vissa fall en insexnyckel. En borrmaskin för 
att borra för kabelgenomföring är att före-
dra i de flesta fall.

bÅDE bILTEMAS OCH SwEDOLS lösning bygger 
på att man kan montera kameran över regist-
reringsskylten, medan Autoexpertens lösning 
är en smidigare kamera som sitter i en skylts-
hållare. Strands Luda har en kamera som kan 
skruvas eller limmas på fordonet. Valet av system 
är en ekonomisk fråga, men också en fråga om 
vad man vill ha ut av sitt kamerasystem.

gENOMTÄNKT pLACERINg. Autoexpertens skärm fäste vi ovanpå instrumentbrädan. Kolla först så den inte stör krockkudden eller sikten.
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Sitter registreringsskylten lågt, eller långt 
ut åt sidan kan det vara ett problem att an-
vända den lösningen, liksom i de lägen där 
kameran döljer skyltbelysningen eller är 
i vägen för handtaget när man ska öppna 
luckan. Dessutom finns det risk att den döl-
jer en del av texten på skylten och då blir 
varken polis eller besiktning förtjusta.

bILTEMAS OCH SwEDOLS kameror är mycket 
lika varandra. De har en 120 graders bild-
vinkel och IR-ljus som stöd vid backning i 
mörker. Optiken i Swedols kamera är mer 
påkostad med högre ljusstyrka. När vi mon-
terade dem på vår Volvo V70 från 2006, kom 
de i vägen för belysning eller handtag. Men 
det gick att lösa genom att trycka ut kame-
ran ur hållaren och vända den upp och ner 
så att den kom under hållaren. Lite pill då 
det sitter en jordsladd som måste kapas och 
förlängas, men mer användarvänligt. 

Egentligen är det inget som hindrar att 
man hittar egna lösningar för att montera 
de här kamerorna på andra ställen på bilen, 
exempelvis limma dem mot bakrutan, el-
ler borra hål i hållaren och skruva dem nå-
gonstans bak på bilen. Tänk bara på att det 
är viktigt att kunna vinkla dem nedåt så att 
man har en bra bild av närområdet bakom 
fordonet.

pRISET pÅ EN LöS KAMERA är 500 kronor, 
om man väljer Biltema, och det betyder att 
stöldrisken är ganska låg så man kan ganska 
lugnt montera en på bilen och en på hus-
vagnen. Det fina med de trådlösa kamerorna 
är att de använder en radioöverföring med 
bra räckvidd som lätt klarar ett fordon på 
över tjugo meter eller mer. 

De är väldigt lätta att koppla in. En kabel 
går till bilens backljus och en till jord. Of-
tast finns båda dessa kablar vid bilens bak-
ljus och de går att nå från insidan av bilen. 
När det gäller husbilar och husvagnar av lite 
äldre slag kan det sitta bakljus utanpå karos-
sen. Där går det att gå in med kabeln samma 
väg som övriga kablar går in, om det finns 
backljus i de här bakljusen förstås. 

Kamerorna kopplar automatiskt upp sig 
till skärmen inne i bilen via trådlös överfö-
ring i ett frekvensband som inte konkurre-
rar med mobiltelefoner eller bluetooth. Det 
hela fungerar mycket smidigt. 

Både Biltemas och Swedols system kan 
visa två kameror samtidigt på skärmen. Bil-
temas skärm är mindre och lättare att pla-
cera på ett säkert sätt i bilen, men ger sam-
tidigt en mindre bild, särskilt om man har 
två kameror. Vi monterade skärmen med 
sugkopp intill bilens backspegel. 

Swedols skärm ger, i kombination med 
Swedols kamera, en bättre bild med mer de-
taljer även om upplösningen är densamma 
för båda. Den bättre ljuskänsligheten ger 
inte så stor skillnad, men kan vara bra i vissa 
lägen. 

NÄR VI SKULLE MONTERA Swedols skärm 
fick vi lite problem. Den kan fästas på in-
strumentbrädan med en dubbelhäftande 
fästplatta som medföljer, eller sättas på in-
sidan av solskyddet med små spännband, 
som också medföljer. På instrumentbrädan 
är den alltid tillgänglig, men det gäller att 
montera den så den inte kommer i vägen 
för bilens krockkudde. Det blir direkt livs-
farligt om skärmen kommer farande före 
om krockkudden utlöses.

Autoexpertens skärm monterade vi med 
medföljande sugkoppar på insidan av vind-
rutan, lågt och långt fram. Ett bra montage, 
men beroende på bilmodell måste man även 
här ha koll så att den inte kommer i vägen 
för krockkudden. 

Kameran med skylthållare ger en bra bild 
med större bildvinkel på 160 grader. Kame-
ran är ljuskänslig men saknar IR-stöd. Inget 
större problem då backljuset lyser upp så det 
räcker mer än väl. Beroende på var regist-
reringsskylten sitter och hur den lutar kan 
kameran även täcka draget på bilen och det 
underlättar när man ska koppla på en hus-
vagn. De andra kamerorna kan vinklas så att 

LITE MER OM
TESTKAMERORNA

• biltema 43167 
med en extra kamera 
43168 kostar 1 199 
kronor plus 499 
kronor. Kameravinkel 
120 grader, skärms-
torlek 4,3 tum, iR-
stöd, trådlös överfö-
ring 2,4 GHz.
• swedols ltC rVC-
72 3248,75 med två 
kameror kostar 3 249 
kronor, kameravinkel 
120 grader, skärms-
torlek 7 tum, iR-stöd, 
trådlös överföring 2,4 
GHz.
• autoexpertens 
skylthållarkamera, 
Mxn20C, kostar 3 
615 kr, har mikrofon, 
bildvinkel 160 grader 
och trådburen kom-
munikation med 
7-tumsskärmen MXN 
71A, som kostar 3 
120 kronor. iR-stöd 
saknas.
• strands luda-
tillverkade Machi-
ne-kit kostar 9 133 
kronor, har mikrofon, 
bildvinkel 120 grader, 
skärmstorlek 7 tum, 
iR-stöd, mikrofon och 
trådlös överföring 2,4 
GHz.

Swedols 7-tums-
skärm monterade 
vi på framkanten 
av instrumentbrä-
dan i vår Volvo 
V70 från 2006. 
Bra placering 
som inte stör 
krockkuddar och 
ändå ger föraren 
bästa sikt.

TRE OLIKA SKÄRMLöSNINgAR. Till vänster Ludas robusta 
7-tumsskärm med solvisir, till höger Autoexpertens skärm 
med solvisir och längst fram Biltemas 4,3-tumsskärm. Alla 
får ström från cigarettändaruttaget.

Det finns ett antal inställningar att göra i me-
nyerna i Autoexpertens system. Ställ in dem 
så får du största nytta av din kamera.

Vi testade Autoexpertens kamera, som saknar 
IR-stöd, i beckmörker med bara bilens back- 
och bakljus påslagna och fick en bra färgbild 
om än lite korning.

Autoexperten
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de täcker draget i vissa lägen. 
Autoexpertens lösning är dock beroende 

av en sladd genom bilen för att överföra 
signalen. Å andra sidan kan den här kame-
ran anslutas till vilken skärm som helst med 
adaptersladden som Autoexperten också 
säljer. Finns det en skärm med videoingång 
i bilen är det en smart lösning. Den här ka-
meran har även en mikrofon som gör att du 
hör vad som händer bakom fordonet. Rik-
tigt bra om du har hjälp vid rangeringen av 
en stor husvagn.

Så till Strands trådlösa system från Luda. 
Det är ett påkostat system med en rejäl 
skärm och en riktigt bra kamera, som även 

den har mikrofon. Vi monterade den på ta-
ket på en husbil och fick riktigt bra över-
blick. Ett utsatt läge dock om det inte finns 
något som skyddar framför. 

VID bACKNINg ÄR DET utmärkt att ha den 
där då man även har full koll på vad som 
finns vid fordonets maxhöjd. Bildvinkeln 
för den här kameran är 120 grader. Här är 
det inga problem att komplettera systemet 
med fler kameror. Skärmen kan hantera upp 
till fyra kameror och utbyggnaden är enkel 
då allt är trådlöst. Detta är ett professionellt 
kit som klarar mer vibrationer och är mer 
stryktåligt på alla sätt.

Luda är en tillverkare som specialiserat 
sig på just backkameror och det märks. Det 
finns fler möjligheter i menyerna och allt är 
väldigt robust tillverkat. 

Skärmen ger bästa bilden av de testade 
systemen, men den tar plats och skymmer 
sikten i många bilar. I en stor helintegre-
rad husbil är det absolut inga problem att 
montera skärmen, men det är värre med en 
kompakt personbil. 

Även Ludas system kommunicerar på 
ett frekvensband som inte stör eller störs av 
biltelefoner eller Bluetooth. Även den här 
kameran har IR-stöd vid mörker.

stEfan nilsson

Swedols kamerasys-
tem har en bra meny 
som är väldigt lätt att 
orientera sig i.

Det kan vara svårt att 
fästa kamerorna på 
registreringsskylten 
på vissa bilar. Fäster 
vi den över skylten, 
kan den bara sitta 
längst ut vid sidan.

Bilden i Swedols 
kamerasystem kan 
delas mellan två ka-
meror. Den som sit-
ter under skylten är 
upp och ner här men 
den kan vändas i sin 
hållare.

Ett komplett paket 
från Swedol med två 
kameror, en skärm 
och flera alternativ 
för montering. Riktigt 
bra med remmarna 
som kan fästa skär-
men runt solskyddet.

Swedol

Vi plockade isär Biltemas kamera och vände 
den upp och ner för att fästa den underifrån 
istället. En bra lösning som kräver en liten för-
längning av en jordkabel på baksidan.

Biltemas lilla 4,3-tumsskärm fick en bra pla-
cering uppe vid bilens backspegel. Här finns 
endast de enklaste inställningarna.

Avståndslinjer hjälper föraren att bedöma av-
ståndet till hindret bakom bilen, Här i Biltemas 
system, men de finns i alla de testade kamera-
systemen.

biltema

Strands kamera med skyddskåpa och antenn 
som ger riktigt säker överföring och lång räck-
vidd. Här monterad på husbilens tak.

Strands proffsskärm med en rad olika inställ-
ningsmöjligheter och kapacitet för upp till fyra 
kameror.

Strands kamera klarade mörkret allra bäst 
Här är det bara bilens backljus som lyser 
upp. Dessutom ger den höga placeringen bra 
överblick.

Strands
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”Egentligen 
är det inget 
som hindrar 
att man 
hittar egna 
lösningar för 
att montera 
de här ka-
merorna på 
andra ställen 
på bilen.”
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Volkswagens Golf Sportsvan passar 
familjen, eller pensionärsparet, som 
gillar Golf, men vill ha en rymligare 
bil med ett högre insteg. Nu får ef-
terträdaren till Golf Plus en ansikts-
lyftning för att bättre passa in i den 
övriga Volkswagen-familjen.

FöREgÅNgAREN TILL Volkswagen Sportsvan 
– Golf Plus – slog aldrig riktigt i Sverige. 
Efter namnbytet till Sportsvan 2014 gick 
det bättre, men den är ingen kioskvältare 
bland köparna.

När de övriga Golf-modellerna blev 
uppdaterade 2017, fick Sportsvan vänta till 
modellår 2018 innan finslipningen vi ser 
idag.

Utvändigt är det svårt att skilja på nya 
och gamla Sportsvan, men skillnaderna finns 
där. Instegsmodellen Trendline och mellan-
modellen Comfortline får led-signaturer 
både fram och bak. Högsta nivån, Highline, 
blir av med xenonljusen som istället ersätts 
med led-huvudljus.

Stötfångarna får lite annan utformning 
och vi noterar att strålkastarspolningen flyt-
tar ner en aning från sin tidigare position 
nära huvudljusen. En ny kulör hamnar ock-
så på färgpaletten – Cranberry Red.

Bagageutrymmet är föredömligt plant och 
lättlastat. Med alla säten på plats ryms 590 li-
ter och med fällt baksäte, 1 520. Det är 210, 
respektive 250 liter mer än en vanlig Golf.

Högt till tak innebär ett lättare insteg bå-
de fram och bak jämfört med Golf. Sports-
van har även ytterligare en fördel då baksä-
tet går att skjuta 18 centimeter i längdled. 
Det inkräktar visserligen på bagagevolymen, 
men ökar benutrymmet för baksätespassa-
gerarna. Här sitter två bra, och tre passage-
rare är möjligt.

På Volkswagen-maner är instrumentlay-
outen föredömlig och lätt att komma över-
ens med. På de högre utrustningsnivåerna 
finns justerbart svankstöd, något som upp-
skattas vid längre resor.

pRECIS SOM pÅ öVRIgA Golf-modeller har 
Sportsvan i grundutförande en 6,5-tums 
pekskärm, alternativt på högre utrustnings-
nivåer, antingen en 8-tumsskärm eller två 
olika 9,2-tumsskärmar där den ena finns 
med röst och ”handviftningskontroll”. Det 
senare innebär att man inte behöver nudda 
skärmen för att aktivera eller styra den.

På säkerhetssidan tillkommer fotgängari-
genkänning, kökörningsassistent som fung-
erar i upp till 60 km/h, samt trailer- och 

parking assist för de som önskar hjälp vid 
backning med släp och parkering.

Fyra motorer står till buds, två, trecylin-
driga 1,0-litersmotorer och två fyrcylindriga 
1,5-liters. Alla drivs med bensin och de på 
1,5 liter har aktiv cylinderavstängning.

Lejonparten av Sportsvan kommer att 
vara den med fyrcylindrig, 1,0-litersmotor 
som ger 110 hästkrafter. I provbilen sit-
ter den ihop med en sexväxlad manuell 
låda, men går också att köpa med sjustegad 
DSG-låda. 

VALET MELLAN DSg eller manuell låda är en 
smaksak. Att växla själv är inga problem i 
Sportsvan. Lådan har distinkta, korta lägen 
och kopplingen lättarbetad. Något som 
också är lättarbetad är den elektiskt servoas-
sisterade styrningen.

Volkswagen Sportsvan har, lite oförtjänt, 
hamnat på undantaget bland Golf-model-
lerna. Det är en flexibel bil som är lätt att 
komma överens med och den gör sitt ar-
bete utan att knota. Hög sittposition med 
bra överblick och en rymlig kaross borde 
locka fler spekulanter. Möjligen är påslaget 
med 13 500 kronor jämfört med en vanlig 
Golf något som avskräcker.

MikaEl lindbErg

Mer säkerhet i nya Sportsvan
LÄTT UppHöJD. Uppdaterade Golf Sportsvan bjuder på ett högre insteg jämfört med en vanlig Golf – och mer bagageutrymme. Det i kombination 
med fler assistanssystem kanske räcker för att locka fler köpare.

VOLKSwAgEN gOLF 

SpORTSVAN 1,0 TSI 

6-VxL MAN

Pris: ej fastställt.
Motor: Bensin, 3 cyl, 
turbo, 999 
cm3.
Effekt: 

110 hk/81 
kW vid 5 000–5 500 
varv/min.
Prestanda: Toppfart 
192 km/h, 0–100 
km/h: 10,7 sek.
Max vridmoment: 

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

höjd/axelavstånd:  
444,7/180,7/161,3/ 
267,0 cm.
tjänstevikt/max last/

släp: 1 340/420–585/
1 300 kg.
garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
3 år. Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

5,1 l/100 km.
Co2-utsläpp: 115 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Fler assi-
stanssystem 
Rymlig för 
sin storlek

Prisskillna-

den mot en 

vanlig Golf 
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TRIVSAMT. Snygg och 
prydlig instrumente-
ring. Sexväxlad ma-
nuell låda är standard 
till 110-hästarsmotorn, 
men går också att få 
med 7-stegad DSG.



www.dignita.com

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

Ta rätt beslut och gör våra vägar säkra. 

Tillsammans räddar vi liv.

Marknadens bästa garanti. 

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

Förarskydd om 1 000 000 kronor. 
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Kia blir först med en laddhybrid 
för under 300 000 kronor. Model-
len heter Niro och finns redan som 
hybrid. Ett något mindre bagageut-
rymme ger plats för större batterier 
och möjlighet att ladda med sladd. 
God räckvidd på el, bör kunna locka 
ägare både i staden och ute på lands-
bygden.

bAgAgEUTRYMMET på Kia Niro PHEV är 
med sina 324 liter, 103 liter mindre än mot-
svarande Niro i hybridutförande. Utrymmet 
behövs för det 8,9 kWh stora batteripaketet, 
vilket i sin tur ger Niro PHEV en räckvidd 
på el på upp till 58 kilometer.

Riktigt så långt når vi inte i verklighe-
ten, men klarar nästan 50 kilometer innan 
bensinmotorn startar upp. De flesta resor 
inom Sverige landar i genomsnitt på kring 

Sladdbarn för stad och landsbygd
pRISVÄRD LADDHYbRID. Kias modell Niro som laddhybrid kostar under 300 000 kronor i grundutförande. För de pengarna får man en smidig bil med bra insteg för 
förare och passagerare.

knappt 3,5 mil per dag (om man delar 
antalet normalt körda mil per dag under 
ett år). Mot den bakgrunden med statis-
tik från Trafikanalys, borde 50 kilometer 
räckvidd på el vara tillräckligt för en hel 
del bilförares dagsbehov.

KIA NIRO pRESENTERAS som en crossover 
med suv-inspirerad design. Någon form av 
allhjulsdrivning går däremot inte att hitta 
utan bilen är strikt framhjulsdriven. 

Att det handlar om en laddhybrid, skvall-
rar de Kia-typiska, blåa dekorlinjerna fram 
och bak på bilen. Ett annat tecken är för-
stås ”tankluckan” på vänster framskärm för 
laddkabeln.

Niro går tyst på eldrift och släpper inte in 
alltför mycket vägbuller. Maxhastigheten på 
eldrift är 120 km/h, men då lapar elmotorn 
ström likt en dikalv dricker mjölk. Motorn 

ger 60,5 hästkrafter (44,5 kW) och 170 
Newtonmeter i vridmoment.

Bensinmotorn är på 1,6 liter och leve-
rerar 105 hästkrafter. Sammankopplad med 
elmotorn får Niro en systemeffekt på 140 
hästkrafter och 265 Newtonmeter. Det 
räcker för att ta sig från 0 till 100 km/h på 
10,8 sekunder.

EN pOSITIV öVERRASKNINg är den sexväxlade 
dubbelkopplingslådan. Den sköter sitt jobb 
riktigt bra. Det är en markant skillnad mot det 
större PHEV-syskonet Optima SW som istäl-
let har en konventionell, sexstegad automatlåda.

När batteriet är slut, kopplas bensinmo-
torn in utan att det märks med något ryck 
eller liknande. För ett fulladdat batteri, tar 
det omkring fyra timmar att ladda via van-
ligt eluttag. Med snabbladdare går det på 
styvt två timmar.

LÄTTLADDAD. En extra ”tanklucka” på vänster framskärm skvall-
rar om att Niro kan laddas med sladd. Laddtid med vanlig kabel 
ligger på kring fyra timmar. 

MöRKT I COCKpIT. Inredningen i svart plast ser lite dyster ut. Bra 
nåbarhet till knappar och rattar, samt en rejäl platta att vila 
vänsterfoten på. Fotpedal för parkeringsbromsen är något man 
vänjer sig vid. Rattvärme är standard.

Drygt 85 mil blir den 
totala räckvidden 
i Niro. Deklarerad 
sträcka med bara 
elmotor hamnar på 
goda 58 kilometer – 
något vi inte nådde 
upp till. Efter knappt 
50 kilometer, startade 
bensinmotorn och 
tog över färden på ett 
odramatiskt vis.
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Sladdbarn för stad och landsbygd
pRISVÄRD LADDHYbRID. Kias modell Niro som laddhybrid kostar under 300 000 kronor i grundutförande. För de pengarna får man en smidig bil med bra insteg för 
förare och passagerare.

KIA NIRO pLUg-IN 

HYbRID

Pris: Från 298 900 kr
testbilens pris: 
338 700 kr.
Motor: 
Bensin, 4 
cyl, 1 580 
cm3.
Effekt: 105 hk, 77,2 
kW vid 5 700 varv/
min.
Prestanda: Toppfart 
172 km/h, 0–100 
km/h: 10,8 sek.
Max vridmoment: 

147 Nm vid 4 000 
varv/min.
kombinerad effekt 
hybridsystem: 140 
hk, 103,6 kW vid 5 
700 varv/min, 265 
Nm vid 1 000–2 400 
varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
435,5/180,5/154,5/ 
270,0 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

1 561/439 /1 300 kg.
garantier: Nybil 7 
år/15 000 mil (inkl. 
batteri). Vagnskada 
3 år. Lack 5 år. Rost-
skydd 12 år. Vägas-
sistans 3 år.
förbrukning blandad 

körning: 

1,3 l/100 km.
Co2-utsläpp: 29 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Bra insteg 
och drivlina

Lite plastig 

och mörk 

inredning
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Blanka detaljer i inredningen räck-
er inte riktigt till för att pigga upp den 
mörka plastinteriören. Stolarna får däre-
mot godkänt, även om ett något längre 
benstöd hade varit önskvärt. På önskelis-
tan hamnar även en elektriskt styrd par-
keringsbroms istället för en pedal nere vid 
vänstra foten.

INgÅNgSpRISET LIggER på 298 900 kronor 
för Niro Advance PHEV. Därtill finns två 
utrustningspaket. Det första för 19 900 kro-
nor ger bland annat navigation med back-
kamera, regnsensor och bakre parkerings-
sensorer samt delläderklädsel.

För ytterligare 19 900 blir det led-strål-
kastare, nyckelfritt lås- och startsystem, tråd-
lös mobilladdning och eljusterbar framstol 
med svankstöd – precis som i provbilen. 

 MikaEl lindbErg

Läs mer eller köp på myibac.com

En liten & smart alcomätare med 
samma exakthet som polisens

999;-i vår webshop

För mer information, alcosystems.se eller info@alcosystems.com

MER ÄN BARA EN ALKOHOLMÄTARE 
Idag används Alcosystems e-health lösningar 
inom vård, transport och industri för att 
säkerställa nykterhet under arbetstid 

FÖR

PROFESSIONELL

ANVÄNDNING
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Då och då sätter vi oss och 
provkör ett flaggskepp, alltså 
det bästa av det bästa en biltill-
verkare har att erbjuda. När det 
gäller lyxbilsmärket Lexus handlar 
det om sedanen LS 500h, som nu 
kommer i sin femte generation. Det 
handlar om premium av yttersta 
klass, och förväntningarna är förstås 
höga – riktigt höga.

DET ÄR SVÅRT ATT INTE beundra linjerna i 
LS 500h. Sedan introduktionen av LS-mo-
dellen 1989, har den förknippats med lyx 
i form av komfort och en närmast otrolig 
noggrannhet i detaljerna.

Nu, nästan 30 år senare och i sin femte 
generation, är det inget undantag. Det räck-
er med att titta på den framträdande grillen, 
själva ansiktet på LS 500h. Det tog tre må-
nader med CAD-ritprogram för att få fram 
det speciella, spindelvävslika mönstret.

Limousindoftande lyxlirare från Lexusfabriken
På Lexus talar man om två olika ja-

panska ord, eller snarare tillstånd när 
LS 500h tas fram. Det första är Ta-
kumi, vilket står för hantverksskicklig-

het. Skickligheten visas exempelvis på nog-
grannheten i alla lädersömmar. En utbildad 
Takumi genomgår hela tiden tester för sin 
hantverksskicklighet. Ett är att varje dag 
vika en origamikatt på under 90 sekunder, 
och göra det med ”svag hand”.

Och så fortsätter det, från exklusiva träpa-
neler och handpläterade dörrsidor till inlägg 
av kristallglas. Kvalitetskontroll och nog-
grannhet är ställt närmast på sin yttersta spets.

DET ANDRA JApANSKA ORDET är Omote-
nashi. Det betyder gästvänlighet och står 
för hur du som förare eller passagerare tas 
emot av bilen. Japansk gästvänlighet går ut 
på att förutspå gästens önskningar och Lex-
us gör det exempelvis genom att höja den 
låga karossen med 40 millimeter när bilen 

låses upp. Instegshöjden blir då optimal och 
välkomnande. Även förarens bälteslås skjuts 
fram 50 millimeter, för att lättare komma åt 
med bilbältet. Det är småsaker, men ska öka 
känslan av att bli omhändertagen.

ApROpÅ OMHÄNDERTAgEN är det väl sörjt 
även för baksätespassagerarna, särskilt för 
den som sitter på höger sida. Mittarmstödet 
innehåller en pekskärm där de separata sto-
larna kan justeras individuellt vad gäller läge, 
värme och kyla. 

Bägge stolarna har också avancerad massa-
gefunktion och det går att välja från helkropps-
massage, till bara skuldror, rygg eller höft.

Högersidans stol har ytterligare ett inställ-
ningsläge, kallat ottoman. Då flyttas fram-
stolen framåt och ryggstödet viks undan. 
Bakre stolen sänks ner i viloposition och ett 
benstöd skjuts också fram. Det blir lite som 
att sitta i en tandläkarstol, men långt mindre 
obehagligt förstås.

DETALJRIKT. Det är svårt att hitta något att anmärka på i inredningen. Det ska möjligen vara den ana-
loga klockan, som är lite svåravläst i mörker. Sittkomfort, med massage, rattar, vred och ratt är av 
riktigt hög klass.

VÄL DOLD. Det är inte mycket som syns av den 299 
hästkrafter starka V6-motorn under huven. En an-
ledning är förstås för att dämpa motorljudet.

DETALJARbETE. När skymningen föll, noterades 
det svagt upplysta Kiriko-liknande mönstret i 
panelen – stiligt. Vi letade noga efter några av-
vikelser bland alla sömmar, men kunde inte finna 
något. Det är hantverksskicklighet, eller Takumi, 
på japanska.

ALLT bÄTTRE. Lexus presenterar den femte generationen av LS, en lyxsedan som gjorde entré 1989. Idag erbjuds en effektiv hybridlina 
och komfort av bästa klass.

523
Så många centimeter 
lång är nya Lexus 
LS500h.
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Limousindoftande lyxlirare från Lexusfabriken

LExUS LS 500h

Pris: 1 350 000 kr.
Motor: Bensin, 6 cyl, 
3 456 cm3.
Effekt: 299 hk/220 
kW vid 
6 600 
varv/min.
Max vrid-

moment: 350 Nm vid 
5 100 varv/min.
systemeffekt med 

hybrid: 359 hk/264 
kW.
Prestanda: Toppfart 
250 km/h, 0–100 
km/h: 5,5 sek.
längd/bredd/höjd/

axelavstånd: 
523,5 /190,0/146,0/
312,5 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 

2 380–2 425 kg/420–
375 kg.
garantier: Nybil 3 
år/10 000 mil. Vagn-
skada 3 år. Lack 3 år. 
Rostskydd 12 år. 
förbrukning blandad 

körning: 

7,0 l/100 km.
Co2-utsläpp: 162,4
g CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Mycket bil 
för pengarna
Tyst och 
luxuös.

Mycket 
pengar för 
lyx

             Värde-
             minskning?
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Att befinna sig i premiumklass innebär 
att stå på åtminstone tre ben och de är lyx, 
komfort och prestanda. De två första klaras 
av tämligen elegant, men så kostar en LS 
500h som den testade också 1,34 miljoner 
kronor. Och man tävlar mot de bästa som 
erbjuds från exempelvis Tyskland. Vi talar 
om det översta segmentet från Audi, Mer-
cedes-Benz och BMW.

LS 500h ÄR EN HYbRID. I botten sitter en 
24-ventilers V6-bensinmotor på 3,5 liter 
som ger 299 hästkrafter vid 6 600 rpm. 
Vridmomentet ligger på 350 Newtonme-
ter vid 5 100 rpm. Ovanpå detta arbetar ett 
hybridsystem med 84 celler och systemef-
fekten i bilen uppgår då till 359 hästkrafter.

Nästan 360 hästkrafter som matas genom 
en steglös, men ändock 10-stegad växel-
låda, ger en sprint från noll till 100 km/h 
på snabba 5,5 sekunder och en elektroniskt 
begränsad topphastighet på 250 km/h.

Det är inga dåliga siffror för en bil som 
väger 2 400 kilo. Men, om vi ska vara kri-
tiska, vacklar det tredje benet som gäller 
prestanda en aning. Särskilt som konkur-
renterna kan erbjuda motorer som ger nära 
dubbla effekten och omkring 1 000 New-
tonmeter i vridmoment. Och de har också 
massagestolar bak …

Är LS 500h därmed en tråkig bil att 
köra? Nej, långt därifrån. Låg tyngdpunkt, 
bromsar av bästa klass och en väl avstämd 
drivlina och styrning innebär att det går att 
åka riktigt fort på kurviga asfaltvägar. Efter 
några kilometer frågar vi oss dock om det är 
därför man köper en sådan här Lexus. 

Nej blir svaret. Det här är nog snarare 
valet för de som vill färdas riktigt komfor-
tabelt, oavsett om man sitter i fram- eller 
baksätet. Man kan säga att vad gäller lyx 
och komfort, då levererar Lexus. Tack vare 
hybriddrivlinan är den också förhållandevis 
snål med bränslet. Den deklarerade siffran 

vid blandad körning säger 7,0 l/100 km.
Chansen att se en sådan här bil någon-

stans i Sverige är inte stor.
– Vi räknar med att sälja 25 stycken LS 

500h under 2018, svarar Dick Zachrisson, 
chef för Lexus Sverige. Framförallt är det en 
bil som visar vad Lexus kan åstadkomma i 
premiumsegmentet.

EFTER ETT pAR DAgARS provkörning, är det 
nog bara en sak vi kan anmärka på. Det är 
den vackra, analoga klockan i instrumentpa-
nelen. Den blir lite svåravläst i mörker.

Och slutligen priset. Instegsmodellen – 
Comfort – med skruvfjädring kostar strax 
över en miljon kronor. Testbilen, en Luxury 
med metalliclack, betingar 1 350 000 kro-
nor. Jämfört med vad konkurrenterna vill 
ha betalt för sina egna premiummodeller i 
liknande utföranden, är LS 500h märkligt 
nog faktiskt prisvärd.

MikaEl lindbErg 

LÅgA VARVTAL. Växellådan är steglös, men 
simulerar tio steg. Det tydliga, digitala hu-
vudinstrumentet visar vad som sker. Här 
ligger vi på 1 000 varv/min i 84 km/h, mo-
torn driver både hjulen och laddar batteriet.

AVKOppLINg. Mittarmstödet har en pekskärm 
där baksätespassagerna kan välja olika typer 
av massage. Vidare i menyerna hittas värme, 
kyla, filmvisning och stolsinställning. 

LYxLÄgE. Det är gott sörjt för höger baksätespassagerare i Luxury-varianten av LS 500h. 
Med ett knapptryck flyttas främre stolen i sitt främsta läge och bakre stolen intar en vi-
lande ottoman-ställning. Här är det bara att sträcka ut sig under långfärden.

ALLT bÄTTRE. Lexus presenterar den femte generationen av LS, en lyxsedan som gjorde entré 1989. Idag erbjuds en effektiv hybridlina 
och komfort av bästa klass. FOTO: STeFAN NiLSSON
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Idén om någon slags motoriserad 
vinterhobby var något som slog mig 
för några år sedan. Militärens utrang-
erade bandvagnar kom i åtanke, men 
de är för tunga för att transporteras 
efter bil. Lösningen blev istället en 
Snow-Trac, en svenskbyggd snö-
vessla.

ORDET SNöVESSLA ÄR gammalt. Ursprung-
et kommer från amerikanska arméns lilla 
bandvagn under andra världskriget som 
hette M29 Weasel. En del av dessa importe-
rades senare till svenska armén och fick där 
sitt smeknamn – snövessla eller bara vessla.

Tänker man på militärens tidiga band-
vagnar för snökörning, har de haft BV202 
och de första började serietillverkas 1964 av 
Volvo BM. Men det finns faktiskt en äld-
re, svensktillverkad snövessla, 
nämligen Snow-Trac. Den är 
lätt och smidig, men framförallt 
riktigt underhållande att köra. 
De här klarröda vesslorna med 
flera kluriga lösningar är idag 
tämligen sällsynta fordon med 
en spännande historia.

STRAx UTANFöR Uppsala lig-
ger den lilla byn Morgon-
gåva och där fanns företaget 
Westeråsmaskiner som tillver-
kade jordbruksredskap. Här på 
1950-talet arbetade den svenske 
uppfinnaren Lasse Larsson som 
på fritiden ägnade sig åt fiske i 
fjällsjöar.

För att ta sig ut på fjället, knåpade Lasse 
på sin fritid ihop en snövessla. Prototypen 
blev så pass lyckad att Westeråsmaskiner 
valde att börja tillverka snövesslan som fick 
namnet Snow-Trac. Det här var 1957 och 
totalt skulle omkring 2 400 maskiner till-
verkas fram till 1981.

En Snow-Trac är unik mer än ett sätt. 
För det första kan motorn inte frysa sön-

der. Det är nämligen en luftkyld boxer från 
Volkswagen som egentligen var menad som 
industrimotor. 

Slagvolymen låg från början på 1,2 liter 
för att senare öka till 1,6 liter. Till det yttre 
är de tämligen lika motorerna som satt i 
den klassiska ”VW-bubblan” under samma 
årgångar.

För det andra styrs en Snow-Trac med 
ratt istället för spakar. Det är bara en av Las-
se Larssons snilleblixtar. Spakstyrning som 
bromsar drivbanden för att svänga hade tagit 
för mycket effekt från den lilla motorn. Istäl-
let tillverkade Lasse en variatorstyrning som 
steglöst varierar styrutslaget mellan banden.

ENLIgT DÅTIDENS REKLAMbLAD beskrevs 
Snow-Trac vara lika enkel att köra som en 
personbil.

I princip består styrningen 
av två variatorskivor med en 
bred kilrem mellan sig. När 
ratten vrids, ändrar skivorna 
diameter och ki l remmen 
tvingar ena skivan att rotera 
fortare medan den andra rote-
rar långsammare.

Variatorsskivorna är sedan 
kopplade till växellådans utgå-
ende axlar och i mitten sitter 
som vanligt en differential. 

Eftersom skivorna påverkar 
hastigheten på drivaxlarna, 
som i sin tur driver banden 
via kedjor, får man snövesslan 
att svänga – utan att stjäla vär-
defull effekt från motorn.

Arrangemanget fungerar alldeles utmärkt 
och det enda man måste tänka på är att ald-
rig vrida på ratten när snövesslan står stilla. 
Men det finns en tydlig varningsskylt om 
detta precis framför ratten.

VAD SOM ÄR LITE KLURIgARE är växellådans 
lägen. Lådan kommer från VW Typ 2, alltså 
VW-bussen, men det är inte själva problemet. 

Vinterkul 
utan hjul

Snarare beror det på att hela motorpaketet 
sitter bakvänt jämfört med en VW Bubbla. 
Det innebär förstås att växellägen blir spe-
gelvända. Man hittar alltså ettans växel längst 
åt höger-bakåt och fyrans växel där normalt 
ettan sitter på en vanlig växellåda.

Fram till 2014 hade jag inte en aning om 
att Snow-Trac existerade. Det var min gode 
vän Isak Fors, med jämtländsk bakgrund, som 
då köpte sig en maskin. Efter en provkörning, 
var jag helt såld och jakten på en egen började.

Det skulle dröja nästan ett år, men via ett 
tips fann jag min snövessla i Falun. Istället 

”Motorn kan 
inte frysa 
sönder. Det 
är nämligen 
en luftkyld 
boxer från 
Volkswagen.”

ÄNNU I DRIFT. Snow-Trac är en svensk snövess-
la som byggdes i Morgongåva mellan 1957 
och 1981. Idag är det ett entusiastfordon, men 
några gör fortfarande tjänst i fjällvärlden. 

EFTERTRAKTAD. En instruk-
tionsbok, visserligen på 
engelska, är oumbärlig. 
Här står allt från band-
spänning, körinstruktio-
ner och service.
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-81
Sista året som Snow-
Trac tillverkades. Totalt 
gjordes cirka 2 400 
fordon.

för signalröd var den här gul och hade fyra 
tidigare ägare. Vesslan var körbar, men kom 
att behöva en del omvårdnad innan den 
rätta, röda färgen kunde läggas på. 

På att-göra-listan fanns bland annat att 
byta lager i hjulupphängningarna, montera 
större drev från växellådan för att få vesslan 
snabbare, samt klä om sittdynorna och byta 
ut förarstolen och ratten.

DET FINNS TVÅ VARIANTER av Snow-Trac. 
Den smala maskinen fick heta ST4 och den 
bredbandade modellen, Snow-Master ST4B, 

var avsedd för pistning av skidbackar.
Mest populär bland vesselentusiasterna är 

ST4. Den är både smidigare att köra och snab-
bare än B-modellen. Själva konstruktionen har 
ändrats något under årens lopp och enklaste 
sättet att skilja mellan en sen och tidig Snow-
Trac är att kika på löphjulen till banden. 

Om första hjulet är lika stort som det 
längst bak, är det en sen vessla. Sitter där 
istället två små i en boggi, är den tidig. Även 
hyttens höjd ökade på de senare modellerna. 
I bägge fallen får det plats sex passagerare 
som sitter vända mot varandra.

Min premiärtur skedde någon gång i 
mars 2015. Vi lastade upp bägge snövess-
lorna och åkte till den årliga vesselträffen 
i Ljungdalen. Det här är enda gången man 
kan se flera vesslor samtidigt. Omkring 16 
maskiner deltog – vilket visar att de är rätt 
sällsynta.

Anledningen är att de allra flesta snö-
vesslorna gick på export. Många hamnade 
i norra USA och några deltog i expeditio-
ner till Antarktis. Några hamnade också i 
England, där de användes av militären. En 
vågad gissning är att det blev kvar omkring 

LITE MER OM
SNOw-TRAC ST4

Årsmodell: 1981.
Motor: VW-Boxer, 1 584 cc, 
luftkyld, bensin.
Effekt: 54 hk.
Elsystem: 12 volt.
bromsar: 1-krets trumbromsar 
på drivbanden.
toppfart: Drygt 30 km/h 
(de här två gör 40 km/h efter 
omdrevning).
bränsletank: 40 l.
bränsleförbrukning: Max 5 l/h.
längd: 366 cm.
bredd: 190 cm.
Höjd: 217 cm.
Markfrigång: 30 cm.
Marktryck: 50 g/cm2.
Vändradie: Cirka 2,5 m.
tjänstevikt: Cirka 1 250 kg.
tillverkningsår: 1957–1981.

FOTO: MiKAeL LiNDBeRG
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Perfekt hjälp vid snö och isiga vägar

Enkel och snabb att montera

Inga skador på aluminiumfälgar

Lätt och liten att förvara

Nu pris från 195:- inkl moms

200 Snow-Trac i Sverige. Av de som fortfa-
rande är i drift, gör några fortfarande aktiv 
vintertjänst med att transportera mat eller 
tolkande skidåkare till olika fjällstugor.

HUR ÄR DET DÅ ATT köra en Snow-Trac? 
Utvändigt är det i alla fall väldigt tyst när 
vesslan tar sig fram. Det hörs bara ett svagt 
klapprande från banden. Invändigt bör man 
däremot ha hörselskydd, för det låter en hel 
del från motor och transmission.

Det finns gott om värme och det räcker 
oftast att ha bara en tröja på sig, samt öp-
pen taklucka – även om det är minus 15 
grader ute.

Bästa underlaget är lössnö. Då känns det 
ungefär som att köra en båt i mjuka dy-
ningar. Hårda och sönderkörda skoterleder 
är däremot både långsamt och skumpigt.

Att komma fram till någon fjällstuga för 
varm choklad och våffla med hjortronsylt, 
brukar sluta med att nyfikna vill komma 
fram och prata. Det är lite som att komma 
med en veteranbil. De flesta blir riktigt för-
vånade när de får höra att Snow-Trac fak-
tiskt är en svensk uppfinning.

MAN KAN SLUTLIgEN fråga sig varför en 
lyckad konstruktion som Snow-Trac slu-
tade att produceras, särskilt som den kostade 
omkring hälften så mycket i inköp som de 
amerikanska motsvarigheterna.

Svaret är enkelt. 1981 var sista året som 
den luftkylda Boxer-motorn tillverkades av 
Volkswagen – och utan motorer gick den 
svenskbyggda Snow-Trac i graven.

De här två snövesslorna kommer däremot 
att finnas kvar länge. De är lite av en kultur-
skatt som ska bevaras – och brukas.

MikaEl lindbErg

1. LUFTKYLT. Motorn är en VW-boxer på 1,6 liter och omkring 54 hästkrafter. Det räcker mer än väl till då topphastigheten är 
runt 40 km/h. En av fördelarna med luftkylning är förstås att den inte kan frysa sönder i kyla. 2. TYDLIg INFORMATION. Fram-
för ratten sitter en tydlig varningstext att låta bli styrningen om snövesslan står still. De flesta instrumenten är original 
VDO och den enda som har behövt renoveras är den vackra hastighetsmätaren. 3. RENOVERINgSObJEKT. Sent 2014 köpte 
jag min egen Snow-Trac. Den fanns i Falun, var gul och i behov av renovering. Det går fortfarande att hitta reservdelar 
och en hel del av konstruktionen bygger på Volkswagen. 4. DRIFTTID. Förutom hastighetsmätare med tripp, finns även en 
timräknare. Det gör det enkelt att hålla lite koll på körningen. Senaste åkturen under tre dagar, landade exempelvis på 30 
mil med en medelhastighet om 12,7 km/h. Medelförbrukningen blev 3,5 liter bensin i timmen. 5. STILSTUDIE. I sitt rätta ele-
ment. 6. SNILLRIK LöSNINg. Bakom motorn sitter uppfinnare Lasse Larssons finurliga lösning till styrningen. En bred kilrem 
mellan två variatorskivor ändrar hastigheten på drivbanden när ratten vrids. 7. ÄLDRE gENERATION. De tidiga snövesslorna 

1 2

4 5

7 8
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Namnlöst-3   1 2016-10-12   15.32

Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

känns lättast igen på att de har en boggi längst fram. Den här är en ST4 
från 1969. Någon gång på 1970-talet ersattes främre boggin av ett lika 
stort hjul som längst bak. 8. FUNKTIONELLT. Förarplatsen har blivit mer 
ombonad med mockaratt istället för originalet av bakelit. Alla instrument 
och knappar är tydligt utmärka med text eller beskrivande symboler. 
9. MODERNISERAD. De gamla bakljusen från 1981 gick inte att rädda. Lik-
nande, fast med led-teknik, hamnade på inköpslistan liksom motstånd 
för körriktningsvisarnas blinkfrekvens.

3

6

9

FOTO: MiKAeL LiNDBeRG
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Gilla bilen
Orange: 
CMYK: 6/46/84/0
PMS: 145C

Ljusblå:
CMYK: 66/20/0/0
PMS: 292C

Mörkblå:
CMYK: 100/50/12/30
PMS: 302C

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

Anette Kyhlström är ordförande i 
MHF Haninge-Stockholm. Hon är en 
ny eldsjäl i MHF-rörelsen. Anettes son 
råkade ut för en allvarlig trafikolycka. 
Det fick henne att engagera sig i MHF. 

– På olycksnatten bestämde jag 
mig för att jag ska jobba för att få 
så många som möjligt att fatta att 
alkohol och trafik inte hör ihop, säger 
Anette. 

ANETTE KYHLSTRöM bLEV medlem i MHF 
2014. Hon valdes till ordförande för lokal-
avdelningen MHF-Haninge 2017. Anette är 
uppvuxen i Skåne. 

– Jag är uppvuxen i Skåne och har pend-
lat mellan Skåne och Stockholm hela mitt 
liv, berättar hon.

Anettes pappa hade en bilverkstad. 
– Jag började köra bil tidigt, jeep i skogen. 
– Bil gillar jag att köra, men jag tar inte 

bilen i onödan, utan åker kommunalt också, 
för miljöns skull. 

ANETTE JObbAR SOM diakon på Hela Män-
niskan i Stockholms län. Hela Människan 
arbetar på uppdrag av Svenska kyrkan och 
de traditionella frikyrkorna. Organisationen 
arbetar med diakonalt- och socialt arbete på 
kristen grund. 

– Nykter har jag varit i alla år, jag tycker 
inte att alkohol är gott. Jag har sett alkoho-
lens baksida genom mitt arbete, först som 
fältassistent och nu som diakon, reflekterar 
hon. 
Hur kommer det sig att du är engagerad 

i MHf?

Anette – en ny eldsjäl
i MHF-rörelsen 

– Jag vill att min familj och mina nära 
och kära ska kunna forslas tryggt i trafiken, 
säger Anette. 

– För mig är det självklart att man är 
nykter i trafiken. Jag tycker att det är obe-
hagligt att veta att många som jag möter ute 
i trafiken är rattfyllerister, de utsätter oss an-
dra för stor fara. 

2014 RÅKADE ANETTES SON ut för en allvar-
lig trafikolycka, han blev påkörd av en bil 
när han cyklade. 

– Min son blev mycket svårt skadad, han 
blev tvungen att lära sig gå igen. När jag 
åkte in till sjukhuset, då visste jag inte om 
han levde, berättar hon. 

– Den natten bestämde jag mig för att jag 
ska jobba för att få så många som möjligt 
att fatta att alkohol och trafik inte hör ihop. 

Det var efter att hennes son råkade ut för 
den allvarliga trafikolyckan, som Anette en-
gagerade sig i MHF. 

– Att folk kör när de har tagit alkohol 
och droger är helt galet, konstaterar hon. 

Anette har ett stort ideellt engagemang 
och är aktiv i flera föreningar bland annat 
Vita Nykter och IOGT-NTO. Hon är ord-
förande för MHF Haninge-Stockholm, av-
delningen har 1 300 medlemmar.

MED START 2018 SATSAR MHF Haninge-
Stockholm på Akta-projektet som ska 
få gymnasieelever i Haninge kommun 
att reflektera över riskerna med alkohol 
och droger samt faran med att kombinera 
det med bilkörning. Avdelningen har fått 
500 000 kronor från SAFF (Stiftelsen An-

svar för Framtiden) till projektet. 
– Det viktigaste med Akta-projektet är 

att ge ungdomarna en förståelse för vilka 
konsekvenser felaktiga val kan ge, förklarar 
Anette. 

– Tanken är att lägga en god grund re-
dan på gymnasiet. För vi vet att 74 procent 
(enligt en undersökning från IQ) av stu-
denterna vid högskolan dricker för mycket 
alkohol.  

DET VAR HANINgE kommun som tog initia-
tiv till projektet. 

– Akta-projektet är ett spännande samar-
bete. Som ett första steg ska vi ha ett plane-
ringsmöte med kommunen, berättar Anette. 

– Vi tänker såhär, att man på olika sätt im-
plementerar information om riskerna med 
alkohol och droger i den vanliga undervis-
ningen. Planen är att det ska ingå under alla 
tre årskurser. 

Ungdomar i åldern 15 till 24 år får 
13 340 stycken budskap om alkohol i so-
ciala medier och i traditionella medier varje 
år, det visar en rapport från IQ. 

– Det är helt vansinnigt, konstaterar 
Anette. 

– Därför är det viktigt att ungdomarna 
får med sig kunskap på området från skolan, 
som en motvikt. Då kan de göra kloka val 
både nu och senare i livet. 

AKTA-pROJEKTET KOMMER på olika sätt att 
läggas in i den vanliga undervisningen. I pro-
jektet ingår också att iscensätta en fingerad 
trafikolycka utanför skolan, där räddnings-
tjänsten, polisen och sjukvården deltar. Den 

”På olycks-
natten be-
stämde jag 
mig för att 
jag ska jobba 
för att få 
så många 
som möjligt 
att fatta att 
alkohol och 
trafik inte 
hör ihop.”
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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

FOTO: MARi HAGLUND

iscensatta trafikolyckan gör det verkligt vilka 
konsekvenser det kan få att köra rattfull. 

– Tanken är att få eleverna att tänka till, 
förklarar Anette. 

– MHF Gävle har jobbat med den här 
typen av arrangemang för att uppmärksam-
ma allmänheten på riskerna med rattfylleri. 
Vi tänker ta hjälp av dem. 

MHF Haninge-Stockholm är aktiv av-
delning som har många aktiviteter på sin 
agenda. Den 1 november förra året hölls en 
ljusmanifestation på Sergels torg i Stock-

holm för att hedra minnet av alla människor 
som varje år dör till följd av narkotika, 900 
personer. En ljusmanifestation som MHF, 
tillsammans med 35 andra organisationer 
stod bakom. Anette var projektledare för 
hela arrangemanget. 

pÅ TYLöSANDSSEMINARIET 2017 stod 
Anette i MHF:s monter och pratade med 
deltagarna. 

Två aktiviteter som MHF Stockholm-
Haninge genomförde under förra året var 

att vara med på Folknykterhetens Dag på 
Skansen och på Haninge-dagen. Avdelning-
en planerar att genomföra de två aktivite-
terna även under 2018. 

MHF införde 2016 medlemsbegreppet 
trafiknykter, som innebär att man alltid kör 
nykter i trafiken. 

– Medlemsbegreppet trafiknykter ger oss 
på MHF stora möjligheter att påverka män-
niskor som dricker att tänka till kring alko-
hol och bilkörning, säger Anette. 

Mari Haglund

MANIFESTATION. Anette Kyhl-

ström var projektledare för 

ljusmanifestationen för narko-

tikans dödsoffer, som hölls på 

Sergels torg i november. 

MHF:ARE. Rolf Bromme och 

Anette Kyhlström på MHF:s jubi-

leumskonferens 2016.

HANINgE-DAgEN. MHF Haninge-
Stockholm medverkade på 
Haninge-dagen 2017. Besökarna 
hade möjlighet att testa promille-
glasögonen. 

STORT ENgAgEMANg. Anette Kyhlström är 
ordförande för MHF Haninge-Stockholm. 
Hon är en ny eldsjäl i MHF-rörelsen. 

”Tanken är 
att få elever-
na att tänka 
till.”
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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 12/2, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 1/18”.

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

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

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

Foto: mari haglund



Dina medlemsförmåner!

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

Smart Senior – Rabattavtal
På gång: För dig som fyllt 55 år kan vi erbjuda fantastiska priser inom ett flertal områden. 

PAYDRIVE – Bilförsäkring
Prova på bilförsäkring för 33:-/mån i 3 mån, (bindn. tid 6 mån) därefter betalar du som du kör.

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

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

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

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

MABI – Hyrbilar   
10 procent rabatt på hyrbilar i Sverige.

SEB – Lån   
Förmånliga medlemslån. Ingen uppläggningsavgift.

MOTORFÕRARENM

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

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

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

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

Svenska pärlor – Böcker   
55 kronor rabatt per bok.

MekoPartner – Verkstadstjänster
10 procent rabatt.

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

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

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

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

Läs mer här: 
mhf.se/bli-medlem/

Scandic

Nya förmåner: 
Smart Senior – Extra förmånliga priser för dig som 
fyllt 55. Håll ögonen öppna efter erbjudandet.

PayDrive – Extra prisvärd bilförsäkring. Starta med 
bara 33:- i månaden de första tre månaderna.
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Motorföraren i backspegeln
November 1989. I början av den månaden revs Berlinmuren, 
närmare bestämt den nionde, och för första gången kunde 
man resa fritt mellan Öst- och Västberlin sedan 1961.

I novembernumret av Motorföraren från samma år rap-
porteras om en annan händelse i Tyskland, nämligen Bilsa-
longen i Frankfurt. Den är än idag Europas största mässa för 
nya bilar och spännande koncept. Över 4,5 sidor presenteras 
rykande färska bilnyheter – som om ett år från och med nu 
räknas som veteranbilar här i Sverige.

Det är inte anledningen till varför vi nu kikar i just den här 
utgåvan av Motorföraren, nr 11/1989. Snarare handlar det 
om ett svagt minne av att tidningen då provkör en Lexus, 
och inte vilken som helst, utan faktiskt den allra första LS-
modellen – LS400.

Novembernumret tar sig även an en långtest av vinter-
däck, korar årets mopedmästare och rapporterar om en 
kommande hotbild mot bilismen: ett bensinpris på 7 till 8 
kronor litern samt biltullar.

tExt: MikaEl lindbErg

Omslag
Omslagsbilden är från bilsalongen i 
Frankfurt och visar, ja, vadå? Bilen på 
bilden är uppenbarligen ett koncept-
bygge, men det går inte att se från vem 
och ytterligare bilder saknas i tidningen.
Lite grävande gör att vi nu, 29 år senare, 
kan berätta att det är en konceptbil från 
Toyota som kallades 4500GT. Toppfar-
ten för skapelsen angavs till 300 km/h 
och fyra personer kunde transporte-
ras. V8-motorn på 4,5 liter levererade 
295 hästkrafter och hade en sexväxlad 
låda som placerats ihop med bakaxeln. 
Teoretiskt skulle 4500GT klara 0–100 
km/h på knappt sju sekunder och i 
princip alla mässbesökare ansåg skapel-
sen som ful.

Långtest av 
vinterdäck
Elva vinterdäck presenteras med fakta 
som dimensioner, vilken bil de suttit 
monterade på samt antalet körda mil. 
Det konstateras att de snöfattiga vint-
rarna i mellersta Sverige har slitit extra 
hårt på både däck och dubbar. Efter 
4 900 mil har exempelvis ett däck med 
122 dubb slitits ner från 10,5 millime-
ters mönsterdjup till 3–4 millimeter 
och det saknas totalt 65 dubbar.

Lexus imponerar
Över ett uppslag provkör Motor-
föraren den allra första modellen av 
Lexus LS. Den beskrivs som en lyxbil 
i 450 000-kronorsklassen där konkur-
renter som Mercedes-Benz 420 och 
BMW 735i kommer att få se upp. V8-
motorn på 4 liter ger 250 hästkrafter 
genom en fyrstegad automatlåda och 
toppfarten låg på 250 km//h. 

Justerbar luftfjädring ansågs som ut-
märkt och bilens tystnad, något som 
konkurrenterna inte kunde nå upp 
till. Den här första generationen av LS 
bedömdes också som fullständig vad 
gällde utrustningsnivån med airbag, 
abs-bromsar och en cd-spelare.

Rekord i bilnyheter
Aldrig tidigare hade Bilsalongen i 
Frankfurt bjudit på så mycket nytt som 
1989. Det gällde både för serieprodu-
cerade bilar, som rena stilstudier. En bil 
som redan börjat synas på de svenska 
vägarna var exempelvis Mazdas nya 
323-serie och från Opel visades efter-
trädaren till Manta upp – Calibra. Från 
SAAB:s håll var det lugnt, då endast 
den nya 2,3-litersmotorn presentera-
des. Volvo-montern innehöll uppsnof-
sade 740-modeller samt en 760 med 
ultraviolett ljus som inte skulle blända 
mötande.
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SÄLJES

Äldre matsalsstolar, 4 st. 
Pris: 750 kr.
Tel: 0505–448 66,
070–526 19 94. 

TORgET: RADANNONSER

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

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och 

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef 

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 12 februari. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

1b. Tesla kom med sin första modell, en 
roadster som introducerades 2008. 2019 
väntas en ny roadster från den amerikanska 
tillverkaren, som leds av elon Musk.
Model S kom 2013, Model X 2015 och Mo-
del 3 i år. Namnet Tesla kommer från den 
serbisk-amerikanske uppfinnaren och ve-
tenskapsmannen Nikola Tesla (1856-1953), 
känd för sina revolutionerande lösningar 
inom elektromagnetism som bildar grund 
till växelström.

2b. Lynk&Co bygger på modeller från Volvo. 
Båda märkena ägs av kinesiska Zhejiang 
Geely Holding Group.

3C. Sydkoreanska SSangYong, som sedan 
2011 ägs av indiska Mahindra och under 
en tidigare period var kinesiskägt, har flera 
gånger mer eller mindre framgångsrikt 
försökt slå sig in på olika marknader med 
modeller som Musso, Korando, Rexton, 
Rodius, Actyon Sports, XLV och Tivoli. De 
sex sistnämnda säljs idag i Sverige via en 
importör i Malmö. Namnet SSangYong be-
tyder ”två drakar”.

Rätt svar 
bil- & 
trafikfrågor

lennart berggren,

Aspås
 

Marianne asp,

Hedemora

leif grenberg,

Mullsjö
 

lars-Åke bengtsson,

Lund

Zofia Wikner, 
Götene

MEDLEMSFöRMÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

VINNARE KRYSSET NR 8

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



pOSTTIDNINg b

MHF, Hammarby Fabriksväg 25

120 30 Stockholm

HUS
BILEN

Test

Officiell mässtidning & 
artistsponsor

Samarbetspartners Artistsponsor Organiserad av

ÄVENTYRET  
STARTAR PÅ KISTAMÄSSAN

STOCKHOLM
CARAVAN

15-18 februari 2018

www.caravanstockholm.se

•  Nyheter 
•  Erbjudanden 
•  Resmål 
•  Underhållning

Fyra  fullspäckade dagar på mässan!

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

Tobias Persson 
fredag kl. 14.30

Foto: Robert Eldrim 

Lotta Engberg  
lördag kl. 14.30

Foto: Peter Knutson


