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VW uppgraderar Touareg



Istället för 
kvantitet. 
Näe. Vi är inte Sveriges största marknadsplats för nya och begagnade bilar. Än. 
Men på Wayke är ett bilköp tryggare och enklare än någonsin. Alla bilar har fått 
historiken kontrollerad så oavsett om du letar efter en med dragkrok, en som är 
familjevänlig eller en extra säker bil slipper du oönskade överraskningar. Med andra 
ord, kvalitet över kvantitet.
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Rådig chaufför 
Årets trafikhjälte

Kvicktänkte Andreas Ross är Årets 
Trafikhjälte. Med sin egen lastbil 
satte han stopp för en rattfyllerists 
framfart i trafiken. Sidan 11

Så lockar Tiveden  
skaror av turister
Skogarna i Tiveden och den omgi-

vande kulturbygden utgör en stark 
lockelse på många semesterfirare. 

Motorförarens Cenneth Sparby åkte 
dit för att ta reda på varför. Sidan 24

De barmhärtiga 
trafiksamarierna
MHF:arna Bo Kruthorn och Stefan 

Olsson är av två av fjorton ideella 
funktionärer som håller samaritbilen 
rullande i Ljungby med omnejd. 
 Sidan 40

Benny basar för 
150-årig turistkanal
I år firar turistmagneten Dalslands ka-

nal 150 år. Högtidligheterna organise-
ras bland annat av MHF-profilen Benny 
Ruus. Sidan 42
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Superfolka för 
stor plåbok
Nya Volkswagen Touareg är 
en drömbil, åtminstone för 
dig som har ambitioner att dra 
tunga lass.
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Morötter till trafikanterna
Trafikverket har kommit fram till att om med-

elhastigheten sänks med 1 km/h skulle många 
människoliv sparas varje år i Sverige. Vad har 
detta då med försäkringar att göra?

Idag erbjuder minst tre försäkringsbolag en relativt 
ny typ av försäkring. En modell som för övrigt MHF 
medverkade i att ta fram tillsammans med Folksam för 
sju år sedan.

Förutom Folksam, är det Pay Drive och Moderna 
Försäkringar som erbjuder fordonsförsäkringar där du 
betalar för hur mycket du kör och efter ditt körsätt. 
Enkelt är det också – en dosa sätts in i bilen som 
mäter hur du kör och hur långt du kör. Kör som en 
buse och betala därefter. Kör lugnt och lagligt och få 
lägre pris. 

EN NäRSTÅENDE SA TILL MIG häromsistens: ” Vilken 
skillnad på min körstil sedan jag provade den här för-
säkringen. Nu tänker jag mycket mer på hastigheten 
när jag kör”. 

Personen i fråga är absolut ingen buse bakom rat-
ten, men har ändå sänkt sin medelhastighet med flera 
km/h. Kanske har det inte med den där 50-lappen i 
sänkt månadskostnad att göra, utan snarare att få må-
nadsfakturan där även körningen beskrivs. 

På den beskrivs du med grön färg gällande körsät-
tet och det står att just du är en av våra bästa kunder. 
Det triggar givetvis att hålla ned hastigheten även nästa 
månad, och nästa. Det är en morot som heter duga.

Mitt syfte är inte att någon av er läsare ska byta för-

säkring på sin bil. Jag noterar snarare att jag flera gånger 
fått höra att en liten, liten sänkning av medelhastighe-
ten på våra vägar skulle spara många människoliv och 
mycket lidande, och dessutom spara en massa pengar 
för vårt gemensamma samhälle.

SOM EN SLAGS VISION ser jag framför mig att många ändå 
inspireras att sänka sin hastighet på vägarna och på det 
sättet bidra till den svenska Nollvisionen i trafiken. 

Den här försäkringsformen kan vara ett hjälpmedel 
för många bilförare som vill bidra till detta – andra 
lyckas hålla hastigheten utan det här verktyget. Jag har 
själv testat en tid och vet att modellen har en tydlig 
hastighetssänkande effekt.

Delar beslutsfattarna vår uppfattning att lägre hastig-
het på vägarna är viktigt, kan man säkert hitta moröt-
ter även för detta. För – kan man ge statliga bidrag till 
dem som köper en elcykel men inte till vanliga cyklar, 
då borde de även kunna hitta morötter för att sänka 
hastigheten på de svenska vägarna – utan att skylta om.

RESuLTATEN FRÅN EN STuDIE av engelska marknadsun-
dersökningsinstitutet Ipsos MORI samt institutet för 
transportstudier vid University of Leeds, visar på att 
medvetenhet om hastighet och dess följder, är bättre än 
straffpoäng och böter.

Kom igen nu beslutsfattare, här finns ett verktyg – 
använd det, eller något som är ännu bättre, och se till 
att medelhastigheten sänks och med det nå målet att 
färre ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

”Jag har 
själv testat 
en tid och vet 
att modellen 
har en tydlig 
hastighets-
sänkande 
effekt.”



www.dasweltauto.se

Hos Das WeltAuto kan du hitta begagnade Volkswagen, SEAT och Skoda med nybils känsla på nätet, 
eller hos din lokala Das WeltAuto handlare. Ingen bil är mer än fem år gammal, har inte gått mer 
än 12.000 mil och är kontrollerad på 122 punkter av certifierade tekniker. Dessutom ingår både 
12 månaders garanti utan milbegränsning och bytesrätt inom 10 dagar.

Det finns både person- och transportbilar och vi erbjuder förmånlig finansiering som passar dig. 
Utan kostnad så får du vårt generösa kundkort som ger dig en bra rabatt på drivmedel samt möjlighet 
att dela upp betalningen av verkstadsjobb och tillbehör på 12 månader utan ränta och avgifter. 
Das WeltAuto är helt enkelt ett ovanligt tryggt sätt att köpa begagnad bil.

Hitta din drömbil på DasWeltAuto.se.

Känslan av att köpa 
en nästan ny bil 
är nästan som att 
köpa en ny bil.

Begagnade bilar du kan lita på.
Das WeltAuto finns enbart hos 
auktoriserade Volkswagen, Skoda 
och SEAT-handlare över hela landet.
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bRuKSbILENS ORIGINALDäcK skänkte aldrig 
någon riktig glädje. De kändes inte heller 
bra på regnblöt asfalt. Det tog inte många 
mil förrän betyget blev ett chassi som vida 
överträffade däckens kapacitet. Själv reso-
nerar jag nog snarare som så att däcken ska 
vara bättre än resten av bilen, särskilt som de 
till anliggningsytan bara utgör ”fyra hand-
flator” mellan mig och underlaget.

Jakten på fyra nya däck började. De skulle 
vara tysta, men samtidigt ge riktigt bra fäste 
på torr och blöt asfalt, samt inte vara alltför 
tungrullade.

På kul startade letandet på nätet. Där 
fanns en uppsjö av däck och det lovades vitt 
och brett vad de presterade. Där fanns också 
fabrikat inte ens jag hört talas om.

Nåja, håller man sig till de välkända fabri-
katen, må det vara okej. Men snart inställde 
sig också frågan: Vem ska montera och ba-
lansera däcken? Ska jag fräckt åka till gum-
mihandlaren med mina nyinköp i skuffen 
och be honom lägga om dem? Vill han ens 
det?

PLANERNA PÅ NäTKöP lades snabbt på hyl-
lan. Istället tog jag bilen till min lokala 
däckhandlare, knackade på dörren och klev 
in.

En kopp kaffe senare, förstod han precis 
mina önskemål och radade upp några olika 
däck för att jag skulle kunna se och känna 
på dem i verkligheten. Efter lite mer diskus-
sioner, hade jag valt ut en passande omgång 
däck som väl skulle mäta sig mot brukisens 
prestanda.

Precis som vän av ordning borde fråga 
sig, undrade även jag om de nya däcken 
med bättre fäste skulle påverka bränsleför-
brukningen negativt.

På det var svaret ja. Hårda däck, med 
sämre fäste, drar mindre bränsle än mjukare 
med bättre fäste.

– Men, jag ska ge dig ett alldeles gratis 
spartips. Din bil ska ligga kring 2,4 bar i 
däcktryck. Moderna däck klarar högre 
tryck än så, utan att ta skada. Möjligen blir 
komforten lite stötigare. Jag skickar i 2,7 
bar, så får du se.

 Nu har jag provat med originaltryck, 
och förhöjt tryck – och det gör skillnad på 
förbrukningen. Testa ni också – det är gratis.

Gratistips

MIKAEL LINDbERG

CHEFREDAKTöR

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

”Planerna på 
nätköp lades 
snabbt på 
hyllan. Istäl-
let tog jag 
bilen till min 
lokala däck-
handlare, 
knackade på 
dörren och 
klev in.”

KRöNIKA: FRÅN FöRARSäTET

när en bilist blir stoppad av polis 
och blivit misstänkt för rattfyl-
leri, får han blåsa i ett bevisin-
strument eller ta ett blodprov. 

Vid för höga värden erbjuds kontakt med 
beroendevården. 

De flesta vill inte ha någon sådan kon-
takt och de som påbörjar en kontakt, kan 
närsomhelst avbryta den, även efter att de 
kommit in i ett behandlingsprogram.

När straffpåföljden fastställts får de som 
ligger under 0,50 milligram i utandnings-
luften oftast inget erbjudande om vårdal-
ternativ, utan endast spärrtider på körkor-
tet och dagsböter.

Handlar det däremot om grovt rattfyl-
leri eller om drograttfylleri – och det finns 
ett vårdbehov – begärs det ut en person-
utredning från Frivården.

Tyvärr begärs inte alla gånger någon 
personutredning. Det innebär att även vid 
grovt rattfylleri är det allt för få som kom-
mer till beroendevården och kan få hjälp 
med sina problem.  

Genom hela rättskedjan kan vi se en 
stor frihet för egen bedömning och nästan 
allt sker på frivillighetsbasis. De straffsank-
tioner som vi har idag är därför i förläng-
ningen totalt verkningslösa. 

Självklart ska de som orsakat andra trafi-
kanter svår skada eller dödsfall få kännbara 
straff precis som nu. Spärrtider på körkor-
tet och dagsböter ska vara kvar om du har 
ett missbruk.

ETT DROGbEROENDE slår ut alla mänskliga 
trösklar, vilket gör att spärrtider och dags-
böter inte har någon större verkan. Inte 
ens fängelse botar den som har ett drog-
beroende. Därför behövs ett annat synsätt 
genom hela rättsprocessen.

Det är idag ett totalt misslyckande från 
samhällets sida – och ett svek mot alla som 
blir svårt skadade eller dödade i trafiken, 
liksom för de anhöriga.

Idag läggs ansvaret på ratt- eller drogratt-
fylleristerna själva, som ska bedöma om de är 

lämpliga att framföra ett fordon. Förnekar de 
sina problem, är problemen kvar över tid och 
vi ser dem i rattfylleribrotten och i olycks-
statistiken. Här behövs istället tvingande vård 
och för det behövs ändrad rättspraxis. 

Det finns säkert argument mot att 
tvinga någon mot sin vilja. Men – hur 
har vi lyckats genom åren? Ska vi fortsätta 
lägga ansvaret för framtiden på den som 
dömts för rattfylleri?

PERSONuTREDNING bORDE alltid begäras 
ut vid rattfylleribrott – även för dem som 
har under 0,50 milligram i utandningsluf-
ten. De ska bli kallade till Frivården och 
genomgå en utredning om sin sociala si-
tuation liksom sin inställning till alkohol 
och droganvändning. 

Det är inte bekvämt att behöva blott-
lägga sig. Men där och då kan en insikt 
väckas att detta kanske gäller mig, och 
man blir villig att skapa en förändring i sitt 
liv. Ansvaret läggs nu på samhället och inte 
på individen. 

En påföljd för riskbrukare av alkohol 
och droger borde vara en utbildning i 
konsekvenser och risker med att köra ratt-
full i trafiken. Den ska vara på minst tolv 
timmar för att skapa en djupare insikt av 
det egna beteendet. 

Varje år dör 70–80 personer i trafiken 
och hundratals skadas, många för livet, på 
grund av rattfylleriet. Det är vårt ansvar 
och vi bär en kollektiv skuld till att vi inte 
låtit många rattfyllerister få den vård och 
hjälp de behöver. 

saMuEl sköldö,

trafikpolis

Rattfylleriet – ett 
samhällsproblem

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
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Bilsvar.se -
en oberoende 
tjänst där du 
kan jämföra bilar

Nu med Klimatindex!

Annons Motorföraren 180608.indd   1 2018-06-08   14:04
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bil- och trafikfrågor FäNGELSE FöR 

ILLEGAL TRAFIKSKOLA

En man som har 
drivit illegal trafik-
skola i bland annat 
Karlstad, Karlskoga 
och Åmål har dömts 
i Värmlands tingsrätt. 
Mannen döms till 
fängelse i 18 måna-
der för bokförings-
brott och grovt bok-
föringsbrott. Han får 
också näringsförbud 
i fem år.

Det är första 
gången som en ille-
gal trafikskola prövas 
som ekonomisk 
brottslighet. 

– Det är en viktig 
dom med ett starkt 
signalvärde som vi 
hoppas leder till att 
den illegala trafik-
skoleverksamheten, 
som vi vet finns 
på många platser i 
landet, upphör på 
sikt, säger Kristina 
Hagberg, chef för 
Trafikverket Förarprov 
i en kommentar.

Ekobrottsmyndig-
heten, Polisen, Skat-
teverket, Trafikverket 
och Transportstyrel-
sen arbetar tillsam-
mans för att skapa 
sunda konkurrensför-
hållanden inom trafik-
skolebranschen.

1. Det här vägmärket tillkom förra året i den 
svenska vägmärkeskatalogen, men vad betyder 
det egentligen?
A. Varning för svaga vägkanter.
B. Risk för olycka.
C. Varning för olycka.

2. Och vad betyder det här vägmärket?
A. Varning för att personer med nedsatt syn 
är vanligt förekommande vid vägen eller 
gatan.
B. Varning för att personer med nedsatt hör-
sel är vanligt förekommande vid vägen eller 
gatan.
C. Varning för att rörelsehindrade personer är 
vanligt förekommande vid vägen eller gatan.

3. Till sist, vad betyder det här vägmärket?
A. Varning för att personer med nedsatt syn 
är vanligt förekommande vid vägen eller 
gatan.
B. Varning för att personer med nedsatt hör-
sel är vanligt förekommande vid vägen eller 
gatan.
C. Varning för att rörelsehindrade personer är 
vanligt förekommande vid vägen eller gatan.

Rätt svar på sidan 47

Nya medlemsrabatter på camping  
Visa upp ditt medlemskort för att få 
medlemsrabatter på: 

* Råbocka camping i Ängelholm, 30% rabatt
* Lerbergets camping i Höganäs, 30% rabatt
* Osby camping i Osby, 30% rabatt 
* Sjötorpets camping i Markaryd, 30% rabatt
* Landöns Camping i Fjälkinge, 10% rabatt

Hela listan på medlemsrabatter hittar du på www.mhf.se, 
under rubriken ”Bli medlem”

MHF Göteborg firar 90 år
MHF göteborg bildades den 25 oktober 1928 och fyller 90 år i år. Lokal-
avdelningen var nummer 52 att startas enligt stiftelserapporten och vid 
bildandet hade avdelningen 22 medlemmar. 

Den 90-åriga födelsedagen firades med ett kalas i maj. MHF Västs 
ordförande Tommy Jansson delade ut MHF:s medalj i silver för trafiksä-
kerhetsfrämjande insats till Ernst-Olof Olsson för hans mångåriga MHF-
engagemang. 
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Den 1 februari infördes en lag som gör det 
förbjudet att hålla mobilen eller annan kom-
munikationsutrustning i handen när du sitter 
bakom ratten. över 350 personer har hittills 
åtalats för att ha brutit mot den nya lagen 
(tills mitten av maj) rapporterar Sveriges 
Radio Ekot. 

Att mobilanvändande i trafiken leder till 
åtal är något som sannolikt kommer att änd-
ras erfar Ekot. Idag avgörs brotten i domstol, 
men troligen kan polisen få komma att ut-
färda böter på plats. 

Om du bryter mot mobilförbudet bakom 

ratten får du 1 500 kronor i böter. En mobilte-
lefon är inblandad i runt hundra trafikolyckor 
per år enligt Transportstyrelsen.

Många bryter mot mobilförbudet bakom ratten

Många a-traktorer 
fick körförbud
Den 20 maj trädde nya besiktningsregler i 
kraft. De nya reglerna innebär att närmare 
300 000 bilar fick ett tidigare besiktningsda-
tum och skulle besiktas under maj. De ris-
kerade annars körförbud. I början av juni var 
det 23 000 bilar i trafik och mer än 12 000 
a-traktorer som inte hade besiktats i tid. 

– Det fanns farhågor att många bilägare 
skulle missa att de fått ett nytt tidigarelagt 
besiktningsdatum och därmed få körförbud. 
Nu kan vi konstatera att det inte blev så. De 
23 000 bilar som har fått körförbud är inte 
högre än någon annan tid på året, säger 
Anders gunneriusson, senior rådgivare på 

Transportstyrelsen i en kommentar.
Kravet på kontrollbesiktning för a-traktorer 

är en anpassning till EU-lagstiftningen och 
införs för att öka trafiksäkerheten.

– Att det är så många a-traktorer som inte 
kontrollbesiktats är en indikation på att de är 
i ett sådant skick som gör att de inte skulle 
bli godkända i dagsläget, säger Anders gun-
neriusson.

Sedan 2010 har Sverige en lag med fasta 
gränser för sjöfylleri, 0,2 promille, och 1 pro-
mille för grovt sjöfylleri. Lagen gäller för alla 
båtar som kan framföras i minst 15 knop el-
ler som har ett skrov som är minst 10 meter. 

Kustbevakningen och Polisen får göra 
slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss. 

Under 2017 gjorde Kustbevakningen 2 344 
utandningsprov, det ledde till 88 anmälda 
sjöfylleribrott. 

Kustbevakningen kontrollerar också nyk-
terheten på förare som kör motorfordon i 
hamnar, oftast i samband med farligt gods- 
och lastsäkringskontroller. 

Nykterhetskontroller på sjön



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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Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris!

0612-124 20 eller www.ådalens.se

BEGAGNAT ÄR 
DET NYA SMARTA
Kontakta oss

MHF:s riksmanifestation på Trafik-
nykterhetens Dag hölls den 22 maj i 
Alingsås. Poliserna Emma Ramberg 
och Sofi Peterson berättade om sitt 
medborgarlöfte att jobba mot rattfyl-
leri i Herrljunga, ett arbete som har 
gett resultat. 

MHF ARRANGERAR varje år Trafiknykterhe-
tens Dag för att uppmärksamma de som 
har drabbats av rattfylleriets konsekvenser. 
MHF:s funktionärer gör aktiviteter på plat-
ser runtom i landet. 

Årets riksmanifestation hölls på torget i 
Alingsås. MHF Västs funktionärer delade ut 
broschyrer, bjöd besökarna på fika och vi-
sade upp utställningen Uppvaknandet. Un-
der dagen fick människor lyssna till talare 
från MADD, MHF, polisen och kommunen. 
MHF Test Lab visade upp hur en auto-
matisk nykterhetskontroll för flygpersonal 
skulle kunna se ut. 

OMRÅDESPOLISERNA Sofi Peterson och 
Emma Ramberg jobbar i Vårgårda och i 
Herrljunga. De berättade om hur de arbetar 
mot rattfylleri. 

– I januari 2017 gav vi ett medborgar-
löfte om att jobba mot rattfylleriet i Herr-
ljunga, säger poliserna. 

– Bakgrunden var att vi hade stoppat 
många rattfyllerister där. 

Polisen arbetar på flera sätt för att hitta 
och stoppa rattfyllerister. 

– Vi jobbar med synliga trafikkontroller. Ett 
annat sätt är civilspaning på platser och tider 
där vi vet att många rattfyllerister passerar, be-

Trafiknykterhetens egen nationaldag 

TANKEVäcKANDE. Berndt Johansson, MHF Väst, 
visade utställningen Uppvaknandet för besö-
karna. Utställningen demonstrerar hur mycket 
sprit olika alkoholhaltiga drycker innehåller. 

FöREbYGGANDE. Poliserna Sofi Peterson och Emma Ramberg berättade 
om sitt arbete mot rattfylleri på Trafiknykterhetens Dag i Alingsås. 

uTLOTTNING. Alingsåsborna kunde vinna ett fint presentkort om de sva-
rade rätt på MHF:s trafiksäkerhetsfrågor. 

FLYGET. MHF:s vd Göran Sydhage ställde frå-
gan till publiken: Hur full får piloten vara som 
kör dig till Mallorca? 
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Andreas Ross från Flero-
hopp i Nybro kommun är 
Årets Trafikhjälte. Han stop-
pade en rattfyllerist med 
hjälp av sin lastbil. 

ÅRETS TRAFIKHjäLTE är någon 
som utmärkt sig för att ha visat 
civilkurage och handlingskraft 
i risk- och olyckssituationer i 
trafiken. 

Efter en polisjakt på en bilist 
som uppträdde aggressivt och 
vårdslöst körde föraren plötsligt 
ur en rondell in på en enfilig väg 
mot mötande trafik. Andreas Ross 
agerade blixtsnabbt och lyckades 
klämma fast bilen mot ett räcke 
med sin lastbil. Han hade flera bi-
lar bakom sig, och om bilen hade 
tagit sig förbi honom hade det 
kunnat sluta riktigt illa.

Andreas Ross tilldelades pri-
set Årets Trafikhjälte av MHF 
på sin arbetsplats åkeriet Keith 
& Son i Kalmar. Han får 10 000 
kronor i prissumma. 

Motiver ingen: ”Med stort 
mod och sinnesnärvaro har An-
dreas Ross handgripligen visat 
prov på civilkurage. Han är en 
förebild och vi hoppas att han 
kan inspirera andra att ingripa 
när någon behöver en med-
människa för att förhindra en 
trafikolycka.” 

Andreas Ross vann med god 
marginal när de över 200 000 
följarna på MHF:s Facebook-
sida ”Jag vill inte förlora vänner 
och familj. Kör inte full” röstade 
om vem som skulle bli Årets 
Trafikhjälte.

Mari Haglund

Trafiknykterhetens egen nationaldag 
rättar Emma Ramberg och Sofi Peterson. 

– En viktig del är tips från allmänheten. 
Om ärendet är akut, det vill säga om du 

ser en misstänkt rattfyllerist på vägen, då ska 
du ringa 112. Annars ska du kontakta poli-
sen på 114 14. 

– När vi är ute och gör trafikkontroller, 
varna då inte andra trafikanter, för då kanske 
en rattfyllerist tar en annan väg och kom-
mer undan, uppmanar Sofi Peterson och 
Emma Ramberg.  

HuR GIcK DET DÅ MED Sofi och Emmas 
medborgarlöfte om att arbeta mot rattfyl-
leriet i Herrljunga? 

– Tidigare var det stor sannolikhet att vi 
kunde stöta på en rattfyllerist i Herrljunga. 
Nu möter vi nästan inga, de har blivit mer 
försiktiga, säger poliserna. 

Under 2016 stoppade polisen 28 miss-
tänkta rattfyllerister i Herrljunga och två 
drograttfyllerister, under 2017 var antalet 16 
rattfyllerister och nio drograttfyllerister. 

– Hittills i år har vi stoppat tre rattfyl-
lerister och fyra drograttfyllerister, berättar 
Emma Ramberg och Sofi Peterson. 

Under 2017 omkom 81 personer i en 
alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka i 
Sverige. Den totala samhällskostnaden för 
dödsfallen i rattfylleriolyckor under förra 
året beräknas till 3,78 miljarder kronor. 

Mats Sjöö, MADD, förlorade sin son 
Rickard, 17 år, när han blev ihjälkörd av en 
rattfyllerist. 

– Vi hade ett liv före den 2 oktober 2011 
och ett annat liv efter, berättade Mats Sjöö 
för Alingsåsborna. 

– Att jag och min familj förlorade Rick-
ard påverkade inte bara oss, utan alla runt-
omkring – hans kusiner, hans faster och 
farbror, hans kompisar, så många människor 
drabbas när någon omkommer i en rattfyl-
leriolycka, säger han.    

– Det är inte okej att sätta sig i en bil 
påverkad av alkohol eller droger, det är som 
att rikta ett skarpladdat vapen mot någon. 

MHF:s vd Göran Sydhage ställde frågan 
till publiken: Hur full får piloten vara som 
ska köra er till Mallorca? 

– Under förra året gjorde polisen i re-
gion Stockholm 340 nykterhetskontroller 
av flygpersonal. De kontrollerna går att au-
tomatisera, gå gärna och prova vår speedgate 
där borta, sa Göran Sydhage. 

MHF VäSTS funktionärer Erik Kjellberg, 
Berndt Johansson, Eva Bratt, Tommy Ja-
nerstål, Ove Blomgren, Göran Börjesson, 
Stig Svensson och Stig Söderman gjorde en 
viktig insats under dagen. Alingsås Tidning 
fanns också på plats under dagen och rap-
porterade.

Polisen i Sverige gjorde extra nykterhets-
kontroller i samarbete med MHF på Trafik-
nykterhetens Dag. Vimmerby Tidning rap-
porterar att polisen stoppade 60 bilar under 
en timme i Vimmerby, då förarna fick blåsa i 
polisens sållningsinstrument. Inga misstänkta 
rattfyllerister upptäcktes. MHF Vimmerby 
fanns också på plats när polisen gjorde sin 
kontroll. Lokalavdelningen delade ut infor-
mationsblad om Trafiknykterhetens Dag till 
bilisterna. 

Mari Haglund

Andreas 
stoppade 
rattfyllerist 
– prisas!
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MHF Test Lab har tagit fram en tek-
nisk lösning som gör det smidigt att 
kontrollera kabinpersonalen på flyg-
platser.

– MHF vill få till ett försöksprojekt 
med automatiska nykterhetskontrol-
ler av flygpersonal, berättar Tomas 
Jonsson, vd för MHF  Test Lab. 

MHF TEST LAb har tagit fram en prototyp 
som visar hur en automatisk nykterhets-
kontroll för kabinpersonal skulle kunna se 
ut. Den visades upp på Trafiknykterhetens 
Dag i Alingsås. 

Tekniken i prototypen är samma som 
användes i MHF:s försöksprojekt med al-
kobommar i hamnarna. Du blåser i mun-
stycket och om du är nykter så öppnas spär-
ren, som består av samma typ av speedgates 
som används vid tunnelbanan. 1,5 sekund 
tar utandningsprovet. 

– Vi vet att det görs 1,6 miljoner passager 

MHF vill se ett försöksprojekt med nykterhetskontroller på flyget

med flygpersonal genom säkerhetskontroller 
varje år i Sverige, säger Tomas Jonsson. 

– Då anser vi att man kan lika gärna låta 
dem gå igenom en nykterhetskontroll också, 
när det finns en lösning. 

MHF VILL FÅ TILL ett försöksprojekt med 
nykterhetskontroller av kabinpersonalen på 
en flygplats. 

– Målsättningen är att få till en riktigt bra 
förstudie, förklarar Tomas Jonsson. 

Antalet starter och landningar i kom-

mersiell flygtrafik var 267 000 under 2017 i 
Sverige. Polisen gjorde 881 nykterhetskon-
troller av flygpersonal i Sverige under förra 
året.

– Det är extremt dåligt. Polisen gör allde-
les för få kontroller idag, konstaterar Tomas 
Jonsson. 

FöR PILOTER GäLLER bland annat följande 
regel: Alkoholförtäring får inte ske åtta tim-
mar eller senare före flygning. Lagen för 
flygfylleri skärptes 2010 och då jämställdes 

AuTOMATISK. MHF 
Test Lab visade upp 
en prototyp för en 
automatisk nyk-
terhetskontroll för 
flygpersonal på Tra-
fiknykterhetens Dag 
i Alingsås. Vd Tomas 
Jonsson demonstre-
rade. 

FLYGKONTROLL. 
MHF Test Lab 

visade upp en 
prototyp för 

en automatisk 
nykterhets-
kontroll för 

flygpersonal 
på ett torg i 

Alingsås.
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flygtrafiken i praktiken med vägtrafiken. 
Genom den lagändringen fick polisen större 
möjligheter att kontrollera nykterheten hos 
flygpersonal. 

EFTER EN DOM I HOVRäTTEN 2013 fick po-
lisen ytterligare befogenheter. Den domen 
gjorde gällande att polisen får göra rutin-
mässiga nykterhetskontroller av kabinperso-
nal även utanför planet. Det innebär att i det 
ögonblick som besättningen träder i tjänst, 
får den inte vara onykter.

Det är ovanligt att piloter eller annan 
flygpersonal i Sverige åtalas eller döms för 
flygfylleri eller grovt flygfylleri. Under 2017 
åtalades en person i Sverige för flygfylleri, 
2016 var det två personer. Det visar uppgif-
ter från Åklagarmyndigheten. 

PÅ TRAFIKNYKTERHETENS DAG i Alingsås vi-
sade MHF Test Lab upp hur en automatisk 
nykterhetskontroll för flygpersonal skulle 
kunna se ut. Tekniken är densamma som 
används i alkobommarna. Tanken är att lös-

MHF vill se ett försöksprojekt med nykterhetskontroller på flyget
ningen skulle kunna användas inte bara på 
flygplatser utan även i andra platser. Tomas 
Jonsson demonstrerade nykterhetskontrol-
len för besökarna i Alingsås. 

 Lena Pettersson, engagerad i Tvåstads 
MHF provade att blåsa. 

– Jättebra, det är verkligen en smidig sak 
att blåsa i den automatiska nykterhetskon-
trollen. Ingen kommer igenom om man är 
onykter, konstaterade hon. 

– Det är jättebra om man kan använda 
tekniken på fler ställen än i hamnar, exem-
pelvis på en flygplats.  

ALINGSÅSbON INGVAR LARSSON tyckte att 
den automatiska nykterhetskontrollen fung-
erade utmärkt.  

– Jag tycker att tekniken verkar fungera 
jättebra, säger han. 

– Det är skrämmande att det finns piloter 
som kör på fyllan. 

Mari Haglund

OMSKRIVET. Alingsås 
Tidning rapporte-
rade från när MHF 
Test Lab visade upp 
en lösning för nyk-
terhetskontroll av 
flygpersonal på Tra-
fiknykterhetens Dag 
i Alingsås. Vd Tomas 
Jonsson demonstre-
rade. 

DEMONSTRA-
TION. Anna 
Welleman på 
MHF Test Lab 
visade hur 
nykterhetskon-
trollen fung-
erar för Ingvar 
Larsson. Han 
tyckte att lös-
ningen fung-
erar bra. 

FOTO: MARI HAgLUND
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Norge hade minst antal döda i tra-
fiken i världen under 2017. Cirka 20 
procent av dödsolyckorna är alkohol- 
eller drogrelaterade. Norge har tagit 
fram en ny åtgärdsplan för att tackla 
de utmaningar som återstår i trafiken.

DEN 30 MAj ARRANGERADE MHF och MA 
Rusfri Trafikk (MHF:s norska systerorganisa-
tion) ett nordiskt seminarium om droger i tra-
fiken i Stockholm. Ett 30-tal personer deltog.

Under 2017 miste 25 300 personer livet i 
den europeiska vägtrafiken enligt European 
Transport Safety Council (ETSC). Sett till 
antalet döda i trafiken per en miljon invåna-
re hade Norge minst antal omkomna under 
förra året i världen, 106 personer. Sverige 
ligger på andra plats med 253 döda.

Anne Beate Budalen är rådgivare i trafik-
säkerhet på MA Rusfri Trafikk. Hon före-
läste på seminariet. 

– Norge är bäst i världen. Vi hade minst 
antal omkomna i trafiken under förra året, 

säger hon. Vi har inte haft så låga dödstal se-
dan 1939.

Under 2017 miste 106 personer livet i 
trafiken i Norge och 665 personer skadades 
allvarligt. Delmålet för 2024 är att antalet 
omkomna och allvarligt skadade tillsam-
mans inte ska överstiga 500 personer. Målet 
för 2030 är 350 döda och allvarligt skadade. 

Norge har tagit fram en ny åtgärdsplan 
för trafiksäkerheten som sträcker sig från 
2018 till 2021. 

– Planen är ett samarbete mellan de olika 
ansvariga myndigheterna, offentliga aktörer 
och ideella organisationer, förklarar Anne 
Beate Budalen.  

– MA är en av de organisationer som är 
med och arbetar med planen. Vi har egna 
områden och mål som vi har lovat att vi ska 
jobba med. 

Under 2016 omkom 29 personer i alko-
hol- och drogrelaterade trafikolyckor i Nor-
ge, vilket motsvarar 23 procent av alla döda. 
Hur ska då Norge försöka minska antalet 

norge har världens bästa olycksstatistik

NORSKA  
POLISEN. Grethe 
Brennhovd 
Clausen på 
Utrykningspo-
litiet berättade 
om hur den 
norska polisen 
arbetar med 
sitt screening-
instrument mot 
narkotika
i trafiken.

bäST. Norge 
hade lägst 
antal döda 
i trafiken i 
världen under 
2017. Anne 
Beate Buda-
len på MA 
Rusfri Trafikk 
berättade om 
en ny trafik-
säkerhetsplan 
som hjälper 
Norge tackla 
återstående 
utmaningar. 
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norge har världens bästa olycksstatistik
personer som mister livet i den olyckstypen?

Några av förslagen på åtgärder i nya pla-
nen: Tullen ska få samma befogenheter som 
polisen att göra nykterhetskontroller, krav på 
att alla fordon som används vid uppkörning 
för körkort ska ha alkolås samt att ett alkolås-
program för dömda rattfyllerister införs.

– MA kommer att arbeta för att statis-
tik tas fram över hur många av fordonen i 
Norge som är utrustade med alkolås, berät-
tar Anne Beate Budalen.

VARjE ÅR STOPPAR den norska polisen cirka 
10 000 förare misstänkta för rattfylleri och 
drograttfylleri. Norge införde 2012 fastställa 
koncentrationsgränser för 28 rusgivande 
preparat i trafiken, gränserna motsvarar de 
norska promillegränserna för alkohol, som 
är 0,2 promille, 0,5 samt 1,2. 

Sommaren 2015 började Utrykningspo-
litiet (trafikpolisen) använda ett screeingin-
strument för narkotika, ett analysinstrument 
som tar prov genom salivtest. 

– Idag har vi 24 instrument. Det är bara 
Utrykningspolitiet som använder det. Alla 
poliser som använder det har gått på utbild-
ning, berättar Grethe Brennhovd Clausen 
på Utrykningspolitiet. 

Utrykningspolitiet har 300 poliser runt-
om i Norge. 

– Vi testar inte alla förare, utan vi tar prov 
i de fall där vi misstänker att en förare är 
drogpåverkad eller om det rör sig om en 
person som tidigare dömts för drograttfyl-
leri, förklarar Grethe Brennhovd Clausen.

– Om vi får ett positivt utslag, då går vi 
vidare med ett blodprov, säger hon. 

– Att ha ett screeninginstrument för nar-
kotika är ett effektivt hjälpmedel för polisen. 

Mari Haglund

Fotnot: Den norska polisen får göra slump-
mässiga drogtester i trafiken utan föregående 
misstanke. Till skillnad mot den svenska po-
lisen som inte får drogtesta en förare om 
misstanke saknas. 

SAMARbETE. MHF och MA Rusfri Trafikk arrangerade ett nordiskt drogse-
minarium i maj. Anne Beate Budalen (MA), Lars Olov Sjöström (MHF) 
och Elisabeth Fjellvang Kristoffersen (MA). 
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MHF var under maj värd för ett se-
minarium för ett europeiskt nätverk 
för aktörer inom trafiksäkerhet, Euro-
pean Road Safety Charter. På semi-
nariet presenterade MHF en idé till en 
app som ska göra det enkelt att tipsa 
polisen om misstänkta rattfyllerister. 

EuROPEAN ROAD SAFETY Charter (ERSC) 
leds av EU-kommissionen och fungerar 
som civilsamhällets största plattform för tra-
fiksäkerhet i Europa. ERSC har 3 400 med-
lemmar som består av myndigheter, företag 
och organisationer. MHF är en av dem.  

Den 29 maj arrangerade ERSC ett semi-
narium i Stockholm som MHF var värd för. 

– Det är första gången som ERSC hål-
ler ett sådant här möte i Sverige, berättar 
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjö-
ström. 

– Syftet är att möta medlemmarna och 
gärna värva nya medlemmar. 

ESRc FuNGERAR SOM ett nätverk, där varje 
aktör jobbar var för sig och sedan möts och 
utbyter erfarenheter och inspirerar varandra, 
förklarar Lars Olov Sjöström. 

– ”Good practice” är ett huvudtema, att 
lyfta fram goda exempel inom trafiksäker-
hetsområdet, säger han. 

På seminariet föreläste Antonio Avenoso 

MHF värd för europeisk  
nätverksträff om trafiksäkerhet

som är vd för European Transport Safety 
Council. Theodora Calinescu berättade 
om European Road Safety Charters arbete. 
Representanter från Näringsdepartementet, 
Trafikmedicinsk Förening, Sveriges Åkeri-
företag samt Sveriges Trafikskolor höll fö-
redrag. Seminariet hade ett 20-tal deltagare.

– Skälet till att MHF var värd för arrang-
emanget, är att ERSC ser MHF som en av 
de viktigaste trafiksäkerhetsaktörerna i Sve-
rige, berättar Lars Olov Sjöström. 

European Road Saftety Charter prisar 
varje år goda exempel inom trafiksäkerhet. 
MHF vann 2017 utmärkelsen Excellence in 
Road Safety Adwards för sina försöksprojekt 
med alkobommar, i kategorin för ideella or-
ganisationer. 

PÅ ERcS:S SEMINARIuM i Stockholm pre-
senterade MHF ett förslag till en app som 
ska göra det enklare för allmänheten att 
tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister. 
Det var tidigare rikspolischefen Dan Elias-
son som kom med idén. 

– Vid ett tillfälle när MHF träffade Dan 
Eliasson och diskuterade rattfyllerifrågan, 
kastade han fram en tanke om en app där 
allmänheten kan tipsa polisen om rattfylleri, 
säger Lars Olov Sjöström.   

Idag har allmänheten två vägar att kon-
takta polisen vid rattfylleriärenden, om det 

är ett akut ärende är det på larmnummer 
112, när det gäller andra ärenden är det po-
lisens nummer 114 14 som gäller. Polisen får 
varje år 25 600 larm om misstänkt rattfyl-
leri, på 114 14 kan det dröja lång tid innan 
polisen svarar. 

– Appen har ett kontaktalternativ för 
akuta ärenden och ett för andra ärenden. 
Andra ärenden kan ju vara exempelvis om 
man vill tipsa om personer som man miss-
tänker återkommande kör onyktra, förklarar 
Lars Olov Sjöström. 

I SAMARbETE MED en apputvecklare har 
MHF tagit fram en prototyp. 

– När vi har tagit fram appen har vi för-
sökt anpassa den till det system som polisen 
har idag för larm, berättar Lars Olov Sjö-
ström. 

Han poängterar att appen än så länge bara 
är en idé.  

– Vi vet inte exakt hur systemet skulle 
fungera i skarpt läge. Syftet har varit att visa 
på hur en sådan här app skulle kunna an-
vändas och vilka möjligheter den ger, för-
klarar Lars Olov Sjöström. 

– Sedan får vi se om det finns ett intresse. 
Appen kommer att presenteras i olika 

sammanhang, bland annat på Tylösandsse-
minariet. 

Mari Haglund

VäRD. MHF var värd för European Road 
Safety Charters första möte i Sverige. 

FOTO: MARI HAgLUND

”Vid ett 
tillfälle när 
MHF träf-
fade rikspo-
lischef Dan 
Eliasson och 
diskuterade 
rattfyllerifrå-
gan, kastade 
han fram en 
tanke om 
en app där 
allmänheten 
kan tipsa 
polisen om 
rattfylleri.”

TIPS-APP. MHF pre-
senterade en idé 
till en app som ska 
göra det enklare för 
allmänheten att tipsa 
polisen om misstänk-
ta rattfyllerister. 
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betala mindre. Ett resonemang som allt fler uppskattar – Svedea är ett av de bolag som växer snabbast inom  
bilförsäkring. Jämför oss gärna med andra!

PB_Motorföraren (MHF)_annons_218x280+3 _2018_Svedea_final_tryck.indd   1 2018-05-30   08:08
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Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser och bäddmadrasser till 
husvagn, husbil, mm.

Åbyvägen 14, 915 96 FLARKEN
Tel. 0934-210 60 Fax 0934-210 65

www.svenskadynor.seÅbysvägen 14 • 915 96  Flarken
Tel: 0934-21060  Fax: 0934-21065
Gunnar Jacobsson & Benny Johansson med personal

Din kompletta leverantör av dynor, 
madrasser, bäddmadrasser och gardiner

till ditt fritidsfordon.

  NYA DYNOR 

   TILL DITT 

FRITIDSFORDON?

I dagarna var det midsommar. För 
många innebar det även att sillen och 
potatisen kanske fick sällskap av både 
en och två nubbar. Ett allt populärare 
sätt att kontrollera sin nykterhet är 
någon form av alkomätare, och det 
finns en uppsjö av instrument på 
marknaden. Här i Sverige finns bara 
ett godkänt institut som testar att al-
komätarna håller vad de lovar – MHF 
Test Lab.

FöRSäLjNINGEN AV alkomätare för privat 
bruk har ökat de senaste åren och det finns 
många lycksökare som vill in i branschen. 
Som konsument är det lätt att gå vilse i 
djungeln av olika instrument och kanske 
rent av bli blåst på sitt inköp.

En hjälp för konsumenten är MHF Test 
Lab med vd Tomas Jonsson i spetsen. MHF 
Test Lab är en del av MHF och är det enda 
ackrediterade laboratoriet för kontroll av al-
komätare och alkolås i Sverige – både för 
privat och professionellt bruk.

– Vi har hittills testat mellan 600 och 700 
alkomätare och gör varje år 60–70 nya tes-
ter, berättar Tomas Jonsson.

På MHF Test Lab görs två olika tester av 
alkomätare, dels ett enklare konsumenttest 
som är gratis, och dels en omfattande certi-
fiering som är avgiftsbelagd.

– Konsumenttestet görs på uppdrag av 
MHF. Det är enklare och vi gör det för att 
nya apparater ska kunna provas i laborato-
riemiljö innan de lanseras ut till konsumen-
terna. En hel del av dessa alkomätare blir 
underkända, och kallas tillbaka. Det är bra, 
för då kommer de aldrig ut på marknaden, 
förklarar Tomas Jonsson

Bli inte blåst på din alkomätare

Konsumenttestet är alltså bra både för 
konsumenten och leverantören. De senare 
kan ändra och förbättra sin apparat – och få 
ett nytt test gjort.

KONSuMENTTESTET HOS MHF Test Lab sät-
ter inga betyg som ”Bäst i test”. Istället an-
vänder man produktomdömen som är fem 
till antalet. 

Högsta omdömet är Pålitlig & Driftsäker. 
Det innebär bland annat att alkomätaren har 
hög mätnoggrannhet och gör utandnings-
provet på den djupa lungluften. Driftsäker-
het är kopplat till att mätaren tydligt ska 
tala om för användaren när det är dags för 
kalibrering.

Näst högsta omdömet är Pålitlig, och de 
alkomätarna saknar oftast information när 
det är dags att kalibrera, men tar för övrigt 
noggranna analyser.

Därefter kommer omdömet Vi avråder. 

Här hamnar alkomätare med föråldrad tek-
nik, eller de med bristande serviceorganisa-
tion. Därefter kommer omdömet Vi varnar. 
De alkomätarna som hamnar där är svårbe-
gripliga för konsumenten, har mycket låg 
mätnoggrannhet och tar inte analysprovet 
på den djupa lungluften. De kan också ha 
brister i leverantörsledet – från leverantör 
till konsument och vice versa.

Det finns även ett sista omdöme – vänta. 
Det innebär kort och gott att produkten 
håller på att genomgå tester som ännu inte 
är klara.
Är då de dyraste alkomätarna bäst?

– Nej, det stämmer inte, säger Tomas 
Jonsson. Det finns både billiga och mer dyra 
som fungerar riktigt bra för privat bruk. 
Mitt tips är att gå in på www.mhf.se och 
titta under fliken Alkolås och alkomätare. 
Där finns våra produktomdömen.

MikaEl lindbErg

OKEj FöR KONSuMENTEN. Den här alkomätaren har klarat de 
högsta kriterierna vad gäller mätnoggrannhet och kalibre-
ring och får därmed omdömet Pålitlig & Driftsäker.

INTE OKEj. Underkänd, eller Vi varnar, hamnar på 
alkomätare som exempelvis inte mäter på rätt 
sätt, ger för låga värden, saknar information om 
kalibrering, eller är krångliga att använda.

”Vi har hit-
tills testat 
mellan 600 
och 700 
alkomätare 
och gör varje 
år 60–70 nya 
tester.”
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Namnlöst-4   1 2014-03-25   13.30

Namnlöst-4   1 2012-09-20   14.13

I trygga händer

Om du hamnar i tvist efter ditt bilköp blir det mycket 
lättare om du gjort affären med en MRF-handlare.  
I nio fall av tio löser vi problemet direkt i bilhallen.  
I undantagsfall går ärendet till Allmänna Reklama-
tionsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som 
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN. 

www.mrf.se/privatperson

LEN
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Drabbad  
eller skyddad

Namnlöst-6   1 2017-02-06   13.47

Bli inte blåst på din alkomätare

STORTESTARE. – MHF Test Lab konsumenttestar omkring 60–70 stycken alkomätare om 
året och totalt har vi testat runt 600–700 stycken på uppdrag av MHF, berättar Test 
Lab:s vd Tomas Jonsson. FOTO: MIKAEL LINDBERg
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www.mimsafe.se

NÄR EN TRYGG RESA BETYDER ALLT
MIMSafes produkter är skapade med kärlek och omsorg för djuren. För oss är det 
självklart att alla i bilen reser säkert. Även den som har sin plats längst bak i bilen. 

Fundera en stund. Vi tror att du tänker likadant som vi.

KÖP TILL EN 
VATTENSKÅL

Bra att ha när det 
är dags för rast!

Transportsystem

   
   S

afe
ty fi

rst and forem
ost

since 1986

En av MHF:s största aktiviteter under året 
är Ta Paus-kampanjen. Den pågår mellan 
slutet av juni fram till augusti och är möjlig 
tack vare engagerade medlemmar. Tanken 
bakom Ta Paus är att informera bilisterna av 
vikten att ta en paus under bilresan.

SOMMARMÅNADERNA är bilsemestertider. Samtidigt 
förbereder sig MHF-medlemmar för kampanjen Ta 
Paus, för att informera bilister hur viktigt det är att 
ta en eller flera pauser under resan.

Leif Mellberg och hustrun Gerd-Britt, MHF Jön-
köping-Huskvarna, kommer att bemanna rastplatsen 
Vista kulle i Huskvarna, något de gjort i 15 år.

– Vi kommer att stå på rastplatsen från fredag till 
söndag, berättar Leif. Det brukar komma mellan 
150 till 200 personer om dagen, fortsätter han.

Det är inte bara svenska bilister som stannar till, 
utan det kommer även turister från Norge och Eu-
ropa.

– Vi klarar oss långt med engelska, men en del 
äldre fransmän kan bara franska. Då får man im-
provisera.

Förutom att prata om att ta rast, informerar med-
lemmarna även om MHF och arbetet för nykter och 
säker trafik. Det kan mynna ut i fler medlemmar.

– Det har faktiskt blivit lättare att värva nya med-
lemmar sedan medlemskapet Trafiknykter kom till. 

Ingen kan ju påstå att det är okej att köra onykter, 
konstaterar Leif.

På Vista kulle stannar det till bilister som mött 
MHF:arna under tidigare år. Det blir lite som ett 
glatt återseende med kaffe och kaka, samt saft till 
barnen. Alla som stannar får också en påse med in-
formationsblad, tidningen Motorföraren och den 
uppskattade Vägbingon.

– Det händer att en del faktiskt tackar nej, men 
det är för att de stannat längre söderut i Ljungby – 
och redan fått påsen där.

Det blir lite som en kedja av Ta Paus-stopp. I 
Ljungby berättar MHF:arna där att nästa lämpliga 
paus blir Vista kulle, liksom de i sin tur berättar att 
sista stoppet innan Stockholm är Sillekrog.

– Idag märker vi att allt fler bilister är medvetna 
om vikten av att ta en paus eller två på bilresan för 
att sträcka på benen och vila lite, säger Leif.
Är det något som känns jobbigt med Ta Paus?

– Nej, eller möjligen att det skulle behövas fler 
medlemmar som ställer upp på arrangemanget. Det 
blir trevligare ju fler vi är, avslutar Leif Mellberg.

MikaEl lindbErg

Viktigt att Ta Paus under bilresan

uPPSKATTAT. Vägbingon är ett uppskattat innehåll i 
informationspåsen från MHF och är till barnen i bilen. 
Här är det Folke Larsson (t h) och Hans Borgerot som 
laddar påsen vid 2017 års arrangemang vid Råbyhed 
utmed E20. FOTO: MARI HAgLUND
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MHF:s förbundsmöte hölls den 11 ju-
ni på Lidingö och 49 ombud fanns på 
plats. Göran Sydhage är vd för MHF. 

– Ni MHF-funktionärer gör en jät-
teviktig insats. Nu gasar vi framåt och 
satsar på att värva många nya med-
lemmar under 2018, sa han.

GöRAN SYDHAGE summerade MHF:s aktivi-
teter under förra året. Han lyfte fram bland 
annat fram MHF:s rastplatsaktivitet Ta Paus, 
under 2017 stod 388 funktionärer på 68 Ta 
Paus-platser i Sverige. 13 800 personer be-
sökte Ta Paus-platserna.  

– Då Sverige tar semester då jobbar MHF. 
Våra funktionärer gör en fantastisk insats på 
Ta Paus, sa Göran Sydhage. 

Ta Paus är en viktig aktivitet för att värva 
nya medlemmar poängterade han. Under 
2017 fick MHF 535 nya medlemmar. 

– Det är viktigt att vi fortsätter att värva. 
Vi håller inte riktigt den takten i år som 
vi hade under förra året, berättade Göran 
Sydhage.

– Nu när det är sommar ska vi gasa och 
satsa på medlemsvärvningen under Ta Paus. 
Och så hoppas vi att siffran blir ännu högre 
än under 2017. 

Till förbundsmötet hade elva motioner 
kommit in. MHF Ljungbys motion hand-
lade om brister i kriterierna för att bli 
godkänd vid uppkörningen för B-körkort. 
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Körkortsfrågan i fokus på förbundsmöte
Trafikverket håller på med en översyn av 
förarutbildningen för personbil. Motionären 
skriver att i genomlysningen borde förar-
prövarnas kompetens och tendens att i vissa 
fall underkänna körelever för bagatellartade 
saker ses över. Enligt motionären finns det 
uppgifter om att förarprövarna har direk-
tiv att inte godkänna mer än 50 procent av 
eleverna. 

Christer Folkesson, MHF Öst, gick upp i 
talarstolen och gjorde ett tillägg i motionen 
(motionären kunde inte närvara). 

– Motionären vill lägga till en punkt, om 
att MHF ska arbeta för att tiden man har 
på sig att klara både teoriprov och uppkör-
ning ska förlängas från dagens två månader 
till sex månader. 

FöRbuNDSSTYRELSEN accepterade tillägget 
och la till det i sitt förslag. Förbundsmötet 
avslog MHF Ljungbys motion och beslu-
tade enligt förbundsstyrelsens förslag, som 
innebär att förbundsstyrelsen ska till Trans-
portstyrelsen framföra vikten av att proven 
för körkort är relevanta ur trafiksäkerhets-
punkt, transparanta och utförs av personer 
med god kompetens. 

– Trafikverket har inlett en översyn av 
förarutbildningen. MHF kommer att sitta 
med i expertgruppen, berättade MHF:s tra-
fiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström. 

Vid två tillfällen under förbundsmötet 

fick ombuden lägga sin röst i en sluten om-
röstning. Först var det val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen och sedan val av valbered-
ning. Orsaken var att det fanns fler föreslag-
na namn än platser. 

André Hällsten, Ulrik Larsson, Folke 
Ringberg och Göran Roxhav omvaldes 
som ledamöter till förbundsstyrelsen. Efter 
omröstning består den nya valberedningen 
av Olov Stoor (sammankallande), Aksel 
Kops Eriksen, Sten Fahlén och Håkan Er-
iksson. 

FöRbuNDSMöTET beslutade att regionerna 
får 3,1 miljoner kronor i extrastöd under 
2019.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen från 
MA Rusfri Trafikk och Christer Strand från 
MHF Åland berättade om sina organisatio-
ner och framförde hälsningar till MHF. 

Gästen Anders Norén, teknisk chef på 
Bil Sweden, berättade om hur läget ser ut 
i bilbranschen. 

– Förra året såldes 379 000 nya bilar i 
Sverige, det var ett rekordår för tredje året 
i rad, sa han. 

– I år är prognosen att antalet nyregist-
rerade bilar kommer att landa på 360 000 
stycken. Det nya skattesystemet med bonus-
malus skapar en viss osäkerhet på markna-
den. 

Mari Haglund

OMRöSTNING. Vid två 
tillfällen fick ombuden 
på årets förbundsmöte 
lägga sin röst i en slu-
ten omröstning. Här 
röstar Annette Fager-
holm Ahlholm, ledamot 
i förbundsstyrelsen. 

AVTAcKNING. MHF:s förbundsordförande Maria Bergström tack-
ade valberedningen för deras arbete – Iréne Thelin, Sten Fahlén, 
Göran Björkström samt Staffan Samuelsson. 

NORSK HäLS-
NING. Elisabeth 
Fjellvang Kri-
stoffersen på 
MA Rusfri Tra-
fikk framförde 
en hälsning och 
berättade om 
MA:s verksam-
het. 

bERöM. MHF:s vd Gö-
ran Sydhage beröm-
de den insats som 
MHF:arna gör när det 
gäller aktiviteter och 
medlemsvärvning. 

”Trafikverket 
har inlett en 
översyn av 
förarutbild-
ningen. MHF 
kommer att 
sitta med i 
expertgrup-
pen.”



kabehusvagnarhusbilar

www.kabe.se

Upplev nya KABE 2018.
Varje husvagn och husbil från KABE är byggd för att användas året runt. De tekniska 
lösningarna och den unika värme- och ventilationslösningen Smart Climate System gör 
KABE till ett av marknadens absolut bästa året-runt-fordon. Isolering, fönster, väggar, 
värme och ventilation är alla utvecklade för att motsvara de höga krav som naturen 
ställer oss inför, oavsett årstid. KABEs husvagnar och husbilar är också utrustade med 
den senaste tekniken. Ett exempel är den prisbelönta manöverpanelen KABE Smart D*, 
som styr och övervakar alla funktioner och som kan kopplas till mobilen via Smart D 
Remote-appen.
Välkommen in till din KABE-återförsäljare så berättar vi mer!

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

Kabe_192x248 mm_MHF_4_juni_2018.indd   1 2018-06-07   10:43:23
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På sagolik tur i TivedenIDYLL. Tivedstorp är por-
ten till Tivedens natio-
nalpark. En Bullerbyidyll 
som ger mersmak.

FOTO: CENNETH SPARBy
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På sagolik tur i Tiveden
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tivedens nationalpark. ur-
skog och mystik i ett av sve-
riges sydligaste vildmarks-
områden. över 100 000 besö-
ker nationalparken varje år. 
och vägarna kring området 
passar bilister med smak för 
gamla vägar.

nationalparksvisiten börjar en solig 
sommarmorgon i Sannerud i 
Tiveds gamla socken, på gränsen 
till Tivedens nationalpark. En li-

ten by vid den norra delen av sjön Unden, 
med en snart hundraårig lanthandel, mysigt 
kafé och vacker kyrka. Härifrån är det inte 
många kilometer längs den slingriga vägen 
till byn Tivedstorp.

Det är en ren njutning att färdas med bil 
i trakten. Smala asfalt- och grusvägar som 
letar sig genom gammelskogen, med korta 
avbrott för blomstrande ängar.

I Tivedstorp råder Bullerby-idyll. Här 
betar får och hästar i grönskande hagar, de 
faluröda torpen med grästak och prun-
kande blomsterlådor är omgivna av åldriga 
gärdsgårdar.

bYN LIGGER VID ett av Sveriges mest dra-
matiska naturområden, med väldiga flytt-
block, djupa mossbelupna dalar och branta 
bergsryggar med hällmarker. Det vilt for-
made landskapet ger nationalparken karak-
tär och en känsla av ren vildmark.

Många väljer att besöka Tivedstorp just 
för lugnets skull, och för att göra dagsturer 
längs rundvandringslederna.

Sedan några år tillbaka drivs vandrar-
hemmet och kaffestugan av Lisa Szanto, 
Anders Thunarf och Martin Szanto, som 
satsat stort på att lyfta Tivedstorp till att bli 
en mötesplats för naturintresserade män-
niskor.

De erbjuder vandrings- och cykelpaket, 
tillsammans med konserter och utställ-
ningar. Dessutom kan man som vandrar-
hemsgäst få både frukost och middag, om 
man så önskar.

– Bergslagsleden passerar ett stenkast 

På sagolik 
tur ...

VANDRING. I området finns mängder av stigar och markerade leder. FOTO: CENNETH SPARBy
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: Patrik Leonardsson

Det finns massa skäl 

att  besöka Halmstad. 

Vissa kommer hit för 

vår natur, andra för 

vår kultur. Men nu vill 

vi fokusera på lugnet.  

Du kan tacka oss senare.
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20” Dubbelrad Dual Wattage 1 LUX vid 567m

Lightforce Sweden AB I 0950 - 120 00 I info@lightforce.se I www.lightforce.se

Lightforces gener i arv till nya produkter
•Hög kvalitet
•Enorm effekt

•Stort urval
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www.cab-resor.se

info@discovereurope.se
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Från Stockholm och Köpenhamn

The Footman James
CLASSIC MOTOR SHOW

7-11 november 2018
Besök på Jaguar och Morganfabriken
Storbritanniens största veteranfordonsmässa med 
över 1.000 utställningsbilar, och ca 100.000 besö-
kare. Här finns alla brittiska bilmärken represen-
terade och över 170 klubbar, reservdelar, tillbehör 
och även restaureringsshower! Vi besöker Heynes 
Motormuseum i Yeovil med ca 400 fordon, och 
Beaulieu museum med ca 250 fordon, samt slot-
tet Beaulieu. Två höjdpunkter är att få se hur man 
tillverkar Morgan- och Jaguar-bilar samt Jaguar 
Classic där man renoverar bilar. 

härifrån, och vi har även några egna fina 
vandringsslingor i skogen strax intill. Jag 
leder även ridturer i markerna. I Tiveden 
finns närmare 35 mil ridleder, uppdelat på 
15 etapper, berättar Lisa.

– VI SAMARbETAR EN DEL med Ösjönäs 
äventyrscenter, som har hästar. Likaså med 
Tivedsentusiasterna Martha och Anders, 
fortsätter hon.

Det är Martha Thernsjö och Anders Ti-
vell hon syftar på, som väntar utanför den 
faluröda kaffestugan. De har under många 
år engagerat sig i Tivedstorp och naturen i 
nationalparken.

Utifrån sin ekologiska gård strax söder 
om Sannerud, erbjuder de boende med 
självhushåll, vandringar och kurser i håll-
barhet.

Anders och Martha ger en livfull be-
skrivning av Tivedstorps historia, och en 
förklaring till varför över huvud taget nå-
gon valde att bosätta sig i utmarkerna. Det 
är en sällsam berättelse om det vilda skogs-
området mellan Vänern och Vättern.

– Vid 1500-talets slut lämnade många NOSTALGI. De små grusvägarna minner om ett svunnet Sverige. GAMMELSKOG. I nationalparken får träden leva sitt eget liv.
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Bon appétit.

ALLTID RÄTT OAVSETT.
Med en matlådevärmare från Modernum har du tillgång till god 
hemlagad mat var du än befinner dig. Var vill du äta ikväll? 
www.modernum.se

mätt

finländare ett krigshärjat hemland för att 
söka sin lycka i Tivedens djupa skogar, för 
att ägna sig åt svedjebruk och järnframställ-
ning. De första kom till Finnerödja redan 
1580, och den andra generationen vandra-
de vidare hit till Tivedstorp och etablerade 
jordbruk, berättar Anders.

Numera är Tivedstorp ett populärt tu-
ristmål med servering och hantverksbutik. 
Bygdebolaget Tuva förvaltar de anrika 
byggnaderna.

– Vi är drygt 170 entusiastiska lokala 
delägare som värnar om Tivedstorp och 
naturen, berättar Martha.

TuVAS AMbITION äR att varsamt renovera 
husen. Åkrarna är på väg att få sin forna 
prakt och markerna hålls öppna av får, get-
ter och kor.

Jag hänger med dem på en halvdagstur 
in i nationalparken. Vi börjar med att bila 
den sju kilometer långa sträckan längs 
grusvägen till den nya huvudentrén, som 
bjuder på en hel del matnyttigt för första-
gångsbesökaren.  Här kan man som besö-
kare få konkreta tips av Tivedens guider 
vid centret.

– Under sensommarperioden är det 
mest tyskar, holländare, tjecker och öster-
rikare som letar sig hit, berättar Anders.

Vi fortsätter längs Stenkällerundan vid 
sjön Stora Trehörningen. En sinnrik led in 
i den trolska naturen.

FRAMME VID STENKäLLA känns det som att 
kliva rakt in i ett klipptempel, med tre stora 
flyttblock från inlandsisens tid som står 
lutade mot varandra. Mossa och lav täcker 
stenarna, och under blocken rinner en 
liten källa fram. Blocken sägs enligt sägnen 
vara en gammal offerplats från hednisk tid. 
Känslan förstärks av de fallna trädstammar 
som lutar sig mot ”templet”.

Junker jägares sten är en annan höjdare 
Ett 15 meter stort flyttblock som ska vara 
Tivedens största. Enligt sägnen har det 
skett märkliga ting även här, med olycklig 
kärlek och ond bråd död som ingredienser.

Vitsand längre västerut bjuder på en 
riktigt fin sandstrand, med eldstäder och 
bänkar, nära Stora Trehörningens strand.

– Det häftiga med Tiveden är att jag 
fortfarande går vilse då och då, trots att jag 
vandrat i området sedan barnsben, säger GAMMELSKOG. I nationalparken får träden leva sitt eget liv. FOTO: CENNETH SPARBy
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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

jägmästaren Anders. Naturen är så nyckfull 
just här och jag gillar dessutom att vandra 
vid sidan av stigarna, vilket stimulerar både 
fantasin och upptäckarglädjen.

Vi närmar oss Trollkyrkeområdet och 
vandringsleden med samma namn. Om-
rådet domineras av en närmare 600 meter 
lång bergsträckning, till formen likt en 
kyrka med skepp och torn. Lilla Trollkyr-
kaberget är drygt 200 meter högt, med en 
maffig vy över Vättern i öster.

Vid foten av Stora Trollkyrka ligger Troll-
kyrkesjöns gröna, glänsande vattenspegel, 
täckt med vita näckrosor. Här finns en an-
slutningsstig till Bergslagsleden en bit bort.

PÅ VäGEN TILLbAKA till Tivedstorp mö-
ter vi den cyklande familjen Herzog från 
Dresden. De är i Tiveden under en vecka 
för naturens skull.

– Vi har just vandrat i tre dagar, längs 
både Bergslagsleden och stigarna i natio-
nalparken, berättar mamma Judith.

Det är skogen och sjöarna som fått dem att 
resa hit. Nu har de Tivedstorp som mål, och 
den faluröda stuga de hyrt under ett par nätter.

På vandrarhemmet väntar middag i kaf-
festugan, tillsammans med en rad andra nos-
talgiska bilister och vandrare. Stein Einarsen 
är en av dem, som bilat hit från Trondheim 
för att resa vid sidan av allfarvägarna.

– Jag körde Inlandsvägen hit från Öst-
ersund och har sedan utforskat de små 
vägstråken längs sjöarna Unden och Viken, 
säger han glatt och visar på kartan.

STEIN bOR PÅ cAMPING och vandrarhem 
under resan. Ett sätt att träffa andra resenä-
rer och utbyta erfarenheter.

I morgon fortsätter han vidare längs Vät-
tern, med Småland i sikte. För min del är 
det byn Perstorp och ett besök på Martha 
och Anders gård som gäller. Deras ekolo-
giska boende ligger nära sjön Unden, med 
fjällkor och får som närmsta grannar. 

Middag blir det på Tivedens Mat & 
Café. En krog mitt i skogen, med en högst 
egensinnig kock som satsar på gedigna 
rätter på lokala råvaror, enligt ryktena.

CEnnEtH sparby

SVERIGESEMESTER. Familjen Herzog från Dresden cyklar och bilar i Tivedsregionen.

SKöNHET. Trädgårdsliv hemma hos Martha och Anders.
bYGGNADSKONST. Det finns många gamla torp i 
Tivedsskogarna.

SKOGSLIV. Njut av vildmarken och koka ditt 
eget kaffe över öppen eld.
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bILA GENOM ANRIK TRAKT

• Med 375 år gamla Asker-
sund som utgångspunkt 
finns ett rikt nät av små-
vägar ner mot Tivedens 
nationalpark. Den charmiga 
trästaden med kullerstens-
gator ligger vid Vätterns 
norra ände och bjuder på 
kaféer, små hantverksbu-
tiker och intensivt hamnliv 
under sommaren. Passa på 
att upptäcka Vätterns norra 
skärgård med klassisk tur-
båt när du ändå är på plats.
• Kör in mot nationalparken 
via jordgubbsriket Finne-
rödja eller Aspa bruk. Bila 
gärna med gröna Kartan i 
handskfacket, som ger en 
klart bättre känsla än digitala 
varianter. Och grusvägarna 
är många, likaså vattendra-
gen.
www.visitaskersund.se  

VANDRA I TIVEDEN

• Tivedens nationalpark, 
mellan Vänerns och Vätterns 
norra delar, hade nyinvigning 
i mitten av maj 2017. Mycket 
har hänt i nationalparken, 
förutom att den blivit nästan 
dubbelt så stor. Nu finns 
drygt tre mil nyrustade 
leder märkta med tydliga 
färgsymboler, förbättrad 
information och nybyggd hu-
vudentré, designad av byrån 
White Arkitektur.
• Det vilda skogslandskapet, 
sjöarna, jätteblocken och 
bergen är det som ger par-
ken karaktär. Här finns både 
lätta nybörjarstigar och mer 
krävande vandring i blockter-
räng och urskog.
www.sverigesnational-
parker.se/park/tivedens-
nationalpark
www.tiveden.se
www.tiveden.nu

LITE MER OM

Gott fika får du i Tivedstorp och Sannerud.

Tiveds handel gör egna charkuterier.

Det är lätt att finna vandringslederna. Bo i Tivedstorp med gamla grusvägar runt knuten.Njut av blomprakten i nationalparken.

TROLLSKOG. Vid Vitsandsgrottorna finns stora stenblock som bildar gångar och djupa håligheter. FOTO: CENNETH SPARBy
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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.

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

bO PÅ VANDRARHEM OcH EKOLOGISK GÅRD

Idylliska Tivedens vandrarhem ligger på grän-
sen till nationalparken, och erbjuder boende i 
små torp. Möjlighet till frukost och middag. Du 
kan även bo i ekologiskt hus med självhushåll 
hos Martha och Anders. De arrangerar gui-
dade vandringar, retreater och kurser i ekopsy-
kologi samt hyr ut cyklar.
www.marthaochanders.se
www.tivedstorp.se

POPuLäR KROG I SKOG

Vill du äta lokalt med fransk touch är Tivedens 
Mat & Café rätt plats. Sparris, lamm, abborre 
och gös återkommer på menyn. Rustikt när 
det gäller både mat och inredning. Ligger 
dryga milen söder om Sannerud.
www.tivedensmat.se

MISSA INTE!

Tiveds kafferosteri & Café i Sannerud. I en 
faluröd stuga vid sjön Unden serveras nyrostat 
kaffe och smaskiga bakverk. Och i närheten 
ligger Tiveds lanthandel, känd för sina char-
kuterier med egenrökt kött och hemgjorda 
korvar. 
http://fika-kaffe.se/
www.tivedslanthandel.se

LITE MER OM
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EKO.Martha och Anders driver ekologisk gård med 
fjällkor på bete.

MuMS. Dukat för lunch, med Marthas hembakade bröd och går-
dens grönsaker.



KOMPAKTA MÅTT, 
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER
NYA COMPACT 2018.

www.adria.se
Välkommen till din Adria-återförsäljareSVERIGES 

           HUSBIL  

MEST  
KÖPTA

De eleganta modellerna Compact är lättkörda husbilar (total-
bredd 2,12 m) med ny inredning och utmärkta layoutlösningar. 
Det finns mer optimerad utrymme för att leva och för att förvara 
dina saker. Inuti finns Adrias hyllade smarta kök, Ergo badrum 
och bekväma sängar. Dinetten har dubbelgolv för extra komfort. 
Truma luftburen värme med elektrisk golvvärme är standard. Två 
layouter har Adria exklusiva SlideOut teknik.

@Adria Sverige & Norge

• Välplanerade och smarta förvaringslösningar
• Adria Ergo badrum med fällbart handfat
• Adria Smart Kitchen med LED -belysning runt fönstret (Plus).
• Dinette på dubbelgolv.
• Isofix bilbarnstolsfästen som tillval.
• Fiat Ducato, Citroen Jumper
• Euro 6 motorer.
• Flera olika planlösningar, bäddar för upp till 5+1 personer.
• Ny interiör design och textila val.
• Truma värme som tillval.



Tillsammans erbjuder Svenska Campingpärlor en 
mängd lokala campingupplevelser över landet. 
Upplev dalahästarna och Zorn i Mora, polkagrisarna 
i Gränna, sommarlandet i Sunne eller Ansia i 
Lycksele. Du får ett brett aktivitetsutbud anpassat 
för just dig som besökare. Njut av den svenska 
sommaren när den är som bäst och upptäck  
varje lokal campingpärla. 

Läs mer om  
pärlorna på 

campingparlor.se
0772-280 100

Stockholm

Umeå

Göteborg

Malmö

Vidga vyerna Ansia Resort

Orsa Camping

Ekerum Camping

Sunne Camping  
och Sommarland

Mora Camping

Duse Udde Camping

Gränna Camping

Rättviks Camping
Siljansbadets Camping

och låt oss guida dig  
till det lokala Sverige!
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På rätt
spår?

Svenska 
forskare 

tror på 
elvägar 

i framtiden

det pågår idag flera 
forskningsprojekt 
med elvägar, där for-
donen laddas under 
färd. sverige ligger i 
framkant jämfört med 
andra länder – av värl-
dens idag omkring 
sex kilometer av elek-
trifierad väg, ligger 
det mesta i sverige. 
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Sverige har en politiskt förankrad 
färdplan för elvägar, som nu testas 
utanför Lund, Göteborg, Arlanda 
och Sandviken. Enligt Trafikverket 

finns det en stor utvecklingspotential.
– Elvägar är ett realistiskt sätt att på kort 

tid uppnå fossilfria transporter. Vi leder 
forskning och utveckling på det här områ-
det. Resten av världen följer noga vad som 
händer i vårt land, uppger Håkan Sundelin, 
som håller i forsknings- och innovations-
plattformen för elvägar på RISE Victoria.

Frankrike testar nu elvägar med induk-
tionsteknik där två elbilar laddas samtidigt 
med 20 kilowatt på en färd av 100 km/h, 
en teknik för trådlös laddning av elfordon 
under färd kallad Qualcomm Halo. En 100 
meter lång testbana har anlagts utanför Ver-
sailles av samarbetspartnern Vedecom. Flera 
bilproducenter som Renault är engagerade 
i projektet. 

I SVERIGE FINNS elektrifierade testvägar 
utanför Sandviken, Arlanda, Göteborg och 
Lund. I Sandviken hämtas strömmen från 
luftledningar, vid Arlanda och Göteborg 
från en skena i vägen och utanför Lund 
från en skena på vägen.

– Vi har valt bort den induktiva tekniken 
eftersom den kan bli för dyr, säger Gunnar 
Asplund, innovatör bakom elvägsprojektet 
eRoadArlanda.

Håkan Sundelin invänder att Trafikver-
ket i en pågående upphandling efterfrågat 
andra lösningar för demonstration av elväg, 
så vilken teknik det kan bli är långt ifrån 
klart.

– I hela världen finns det cirka sex ki-
lometer elväg på allmän väg. Tekniken är 
under utveckling, så mycket kan hända. 
Utvecklingen i andra länder är av stor be-
tydelse, vilket påverkar mognadsgraden och 
därmed kostnaderna, påpekar han. 

uTANFöR SANDVIKEN testar Region Gäv-
leborg två kilometer luftburen el för tung 
trafik, lastbilar och bussar, och utanför 
Arlanda konsortiet eRoadArlanda motsva-
rande sträcka med elskena för lätt och tung 
trafik på allmän väg. Båda projekten finan-
sieras av Trafikverket.

– Vi har testat tekniken i tio år och ska 
prova den på en liten hårt trafikerad väg 
utanför Arlanda. Det fungerar utmärkt om 
elbilen förses med en avtagare, ett tillbehör 

som inte finns på den öppna marknaden, 
enligt Gunnar Asplund.

Han förklarar att gps visar när man kör 
på en elväg. En arm under bilen fälls ut 
automatiskt och ansluter till en elskena. 
Sedan är det bara att köra. När elvägen tar 
slut passerar man en ramp, som aktiverar 
gps att lyfta upp armen.

– Vi ska nu testa tekniken i ett år och 
därefter utveckla systemet på allmän väg, 
förklarar Gunnar Asplund.
Vad händer om det är snö eller is i spå-

ren?

– Snöplogen röjer både vägen och spå-
ret. Vinterväglag kan ge problem, så det kan 
bli en del underhåll. Det är inte bra om 
det blir is i skenan. Vi har en lösning med 
värmekabel som slås på via fjärrstyrning, 
vilket fungerat väl under flera vintrar, säger 
Gunnar Asplund.  

Peter Georén, seniorforskare på Inte-
grated Transport Research Lab ITRL på 
KTH, arbetar med fossilfria transporter, där 
elväg är en av lösningarna för transport-
området.

– Transporterna är en stor del av trafiken, 
varor och material fram och recycling och 
retur tillbaka. Internationell forskning visar 
att invånare i I-länder har ett godstran-
sportbehov på 45 kilo varor och sopor per 
person och dygn.

DET äR I FöRSTA HAND näringslivet och 
Trafikverket som driver projekten med 
elvägar i vårt land, medan forskningen kan 
bidra med kunskaper om teknik, miljö, po-
licy och affärsmodeller. 

– Vi har ett antal projekt bakom oss och 
ett antal framför oss, såsom elvägar utanför 
Arlanda och Sandviken. Politikerna bör nu 
ta beslut om vi ska ha den här tekniken el-
ler inte, menar Peter Georén.

Det är oklart om eller hur elvägar kan 
användas, samt hur stor del av det svenska 
vägnätet som ska vara elväg. Investerings-
kostnaden är hög, mellan fem och 20 mil-
joner kronor per kilometer.

– Jag förordar rationella lösningar för 
fordonselektrifiering och laddning, ladda 
fordonets batteri via eluttag eller liknande 
och sedan tillföra ytterligare el när fordonet 
kör på elväg. Vår forskning visar att det kan 
vara tillräckligt med elväg på 20–50 pro-
cent av en vägsträcka. 

Frågan är dock vad som är bäst, helt 

elektrifierade vägar eller en kombination 
av eltillförsel och batteridrift. 

– En lösning är att överföra elen direkt 
till bilens batterier medan man kör, en 
annan att ladda bilen vid speciella laddsta-
tioner utmed vägen. Det som styr är hur 
infrastrukturen finansieras och vilken nivå 
finansiärerna vill betala för, uppger Peter 
Georén.

OM NäRINGSLIVET SKA finansiera Sveriges 
elvägar blir det troligen ett abonnemangs-
system för användarna, om staten står för 
kostnaderna blir villkoren som för järnvä-
gen. 

Eftersom elvägar drar mycket ström 
kan elbolagen göra stora vinster. De stora 
byggbolagen, som NCC och Siemens, är 
klart intresserade av så här stora infrastruk-
turprojekt.

Affärsekosystemet för transporter håller 
på att ändras radikalt och elvägar kan vara 
en lösning i omställningen till ett fossilfritt 
samhälle. 

– En lastbil drar tio gånger mer el än en 
personbil, så elväg kan vara en bra lösning. 
Lastbilstillverkare som producerar hybrider 
med el- och förbränningsmotorer kan lätt 
anpassa fordonen till elväg med en ström-
avtagare som ger direktel till motorn – en 
teknik som fungerar bra på elvägen utanför 
Sandviken.

PETER GEORéN TROR ATT det snart finns 
elvägar för exempelvis malmtransporter. 
Helt öppna system för både godstrafik 
och persontrafik kan dock bli svårare att 
genomföra. 
Passar den här tekniken för vanliga 
elbilar?

– Ja, laddnätverket kan även anslutas till 
privatbilar. Ett hinder är dock att det inte 
finns ett heltäckande elnät i vårt glesbefol-
kade land, utan bara där det finns folk och 
många industrier. Elnätet är inte i dagsläget 
kopplat till vägnätet. Strömavtagare är ak-
tuellt för transporter av olika slag, såsom 
lastbilar och bussar, men kan även användas 
för personbilar.
Hur blir körkomforten när det finns spår 

i vägen?

– Enligt min uppfattning bra. Det finns 
lösningar med luftburen el eller välanpas-
sade elskenor, samt el som ligger i asfalten. 
El som överförs till bilen via induktion är 

Svenska forskare  tror på elvägar ...

TEST I ETT ÅR. Det 
finns två kilometer 
elväg vid Arlanda. – 
Vi ska testa tekniken 
i ett år och därefter 
utveckla systemet på 
allmän väg, förklarar 
Gunnar Asplund, 
innovatör bakom 
elvägsprojektet eRo-
adArlanda.

TuNGA TRAFIKEN 
FöRST. Snart kan det 
finnas elvägar för 
exempelvis malm-
transporter, men 
helt öppna system 
för både gods- och 
persontrafik kan dock 
bli svårare att ge-
nomföra, tror Peter 
Georén, seniorfors-
kare på Integrated 
Transport Research 
Lab på KTH.

TROR PÅ ELVäGAR. 
Håkan Sundelin på 
forsknings- och inno-
vationsplattformen 
RISE Victoria, tror 
på elvägar för att på 
kort sikt nå fossilfria 
transporter. 
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en dyr lösning och än så länge på proto-
typstadiet.

OM ELbILAR SKA KuNNA användas fullt 
ut måste vi ha elvägar. Det menar Mats 
Alaküla, professor i industriell elektrotek-
nik och automation vid Lunds tekniska 
högskola LTH. 

– Idén med att koppla upp el- och 
hybridfordon mot elnätet kan minska 
behovet av batterier med 80 procent. Sam-
mantaget är batteribehovet betydligt större 
för personbilar än för lastbilar och bussar. 
Med den lösning vi har läggs elskenorna 
direkt på asfalten. Laddskenorna aktiveras 
en meter i taget när fordonet passerar eller 

stannar till. Samma elsäkra teknik används 
för stadskörning och på landsväg, både för 
parkerade bilar och bilar i rörelse. På lands-
väg är skenorna nedsänkta i asfalten, medan 
de i tätort ska ligga direkt på vägen - det 
billigaste alternativet. 

MATS ALAKüLA OcH projektledare Dan 
Zethraeus har med stöd av Energimyndig-
heten byggt en 120 meter lång elväg i Ör-
tofta utanför Lund, som laddar personbilar, 
bussar och lastbilar, under färd och när 
fordonen står stilla. Nästa år ska stadsbussar 
i Mariestad laddas med den här tekniken.

– Vi kommer att lägga skenor på buss-
hållplatser och elektrifiera vissa delar av 

stadens vägnät, så småningom även parke-
rade elbilar, berättar Dan Zethraeus.

DET FINNS FYRA elvägstekniker, en där 
strömmen tas från kontaktledningar i luften 
och tre där strömmen tas från kontaktske-
nor på marken.

– Personbilar kan köras med den tek-
nik som ligger i marken, vilket troligen är 
det bästa alternativet. Om vi inte satsar på 
elvägar måste vi ha större batterier och be-
tydligt fler snabbladdstationer när elbilarna 
tagit över, i genomsnitt 55 snabbladdplatser 
per bemannad bensinstation i vårt land, 
enligt Dan Zethraeus.

 ylVa bErlin

AV- OcH PÅ-SKENA. Elskenan ligger nerfräst i 
asfalten och ska klara normala vintrar då avta-
garen även rensar skenan. Elvägen kopplas på 
i sektioner om 50 meter när lastbilen närmar 
sig och ger 800 volt/250 ampere.

ELKONTAKT. Elen från skenan plockas upp till 
lastbilens batterier via en strömavtagare som 
sitter under chassit. Batteriet är på 80 kWh 
och elmotorerna som driver fordonet, sitter i 
hjulnaven.

”Idén med 
att koppla 
upp el- och 
hybridfordon 
mot elnätet 
kan minska 
behovet av 
batterier 
med 80 pro-
cent”

13 TuRER PER DAG. Mellan Arlandas fraktterminal 
och Rosersbergs logistikområde finns en två kilo-
meter lång elväg som laddar en lastbil. Strömmen 
kommer från en skena i asfalten och lastbilen ska 
köra 13 turer per dag. Omkring 80–90 procent av 
de fossila utsläppen kapas med hjälp av elvägen.

E-ROAD ARLANDA

• Är en två kilometer lång teststräcka längs 
väg 893 mellan Rosersberg och Arlanda som 
har en elskena i vägbanan. Via en kontaktarm 
laddas lastbilen under färd. Elskenan är upp-
delad i sektioner på 50 meter, som slås på 
när ett fordon med kontaktarm kommer. El-
försörjningen ligger parallellt med vägen, med 
nedgrävda låg- och högspänningskablar.
• Det skulle kosta mellan 150 och 200 miljar-
der kronor att lägga el i alla större vägar i Sve-
rige med den teknik som nu testas utanför 
Arlanda.

KORTFAKTA

FOTO: JOAKIM KRögER
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Volkswagen förfinar sitt flaggskepp
Volkswagens premium-suv Touareg presen-
teras som ett flaggskepp med mycket ny 
elektronik och rappa köregenskaper. Den 
tillhör också fåtalet personbilar som får dra 
ett släp på 3 500 kilo. Men allt detta kommer 
till en saftig prislapp.

DET HAR GÅTT 16 ÅR sedan introduktionen av Volks-
wagens stora premium-suv Touareg. Dess närmaste 
syskon går att hitta i Porsche Cayenne och i Audi 
Q7. Redan då satte Touareg sin prägel på segmentet 
med sin luftfjädring och drivlina med både hög- 
och lågväxel samt en differentialspärr i bakaxeln.

Idag ser vi tredje generationen av Touareg och 
klassresan har fortsatt med alltmer förfining, lyx och 
komfort. Suven får fortfarande dra en släpvagn på 
3 500 kilo, men någon lågväxel går inte längre att 
hitta, inte ens bland tillvalen.

Nya Touareg är en stor bil. Den har vuxit både 
på längden och bredden jämfört med förra gene-
rationen. Det är faktiskt bara höjden som minskat 
något – sju millimeter. Trots de större måtten har 

bilen bantats med 106 kilo och Touareg väger in på 
2 070 kilo i tjänstevikt.

– För att klara maximal släpvagnsvikt, behöver 
tjänstevikten ligga här för att få ett stadigt ekipage, 
förklarar Martin Hube, talesperson för Volkswagen 
Touareg.

Större innerutrymmen har även gett ett större 
bagagerum, som nu rymmer 810 liter med baksätet 
på plats. Med fällt baksäte går det in 1 800 liter ba-
gage, men vi noterar att baksätet inte blir plant med 
resten av golvet.

PROVbILARNA äR uTRuSTADE ”till tänderna” med 
exempelvis massagestolar, värmekameror för mör-
kerkörning, aktiv fyrhjulsstyrning och adaptiva 
krängningshämmare. Detta och mer därtill kommer 
att gå att välja till i olika paket.

Standard för vår del blir den helt nya heldigitala 
instrumenteringen. Framför föraren sitter en tolv-
tumsskärm och bredvid, en 15-tumsskärm som till-
sammans bildar Innovision Cockpit. Instrumenten 
framför föraren går exempelvis att ändra till en stor 

navigationskarta. Hela arrangemanget med dubbla 
skärmar är det största som nu går att få i en suv.

KOMFORTEN I TOuAREGS framstolar har alltid hållit hög 
klass. Även i dessa sitter man riktigt bra och det är lätt 
att finna en vilsam körställning. Det är naturligtvis en 
hel del att lära sig för att komma åt alla funktioner på 
den stora skärmen – som att det är skillnad att använda 
ett eller två fingrar i menyerna. Men som ägare har 
man närmast all tid i världen att prova sig fram och 
hitta sin egen personliga inställning.

Inledningsvis kommer Touareg med en V6-diesel på 
286 hästkrafter och ett vridmoment om 600 Newton-
meter. Deklarationen, enligt den gamla NEDC-cykeln, 
säger 6,9 l/100 km vid blandad körning.

Transmissionen är en åttastegad automat och där-
efter sitter en mellandifferential som fungerar som 
fördelningslåda. Upp till 80 procent av det tillgäng-
liga vridmomentet kan flyttas till bakhjulen.

Den futuristiska växelväljaren ser ut att ha hämtats 
från någon av de dyrare Audi-modellerna, och är lätt 
att komma överens med. Bakom spaken sitter start-
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Volkswagen förfinar sitt flaggskepp

VOLKSWAGEN TOuAREG 

3.0 V6 TDI 4 MOTION

Pris: 579 900 kr.
Motor: Diesel, 6 cyl, 
3 000 cm3.
Effekt: 

286 
hk/210 
kW..
Prestanda: Toppfart 
238 km/h, 0–100 
km/h: 6,1 sek.
Max vridmoment: 

600 Nm vid 2 250–
3 250 varv/min.
längd/bredd/

höjd/axelavstånd:  
487,8/198,4/170,2/ 
289,4 cm.
tjänstevikt/max 

last/släp: 2 070/780/ 
3 500 kg.
Garantier: Nybil 2 år. 
Vagnskada 3 år. Lack 
3 år. Rostskydd 12 år.
förbrukning blandad 

körning: 

6,9 l/100 km.
Co2-utsläpp: 182 g 
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås
______________

Bekväm
Tekniskt 
avancerad
Hög dragvikt

Ej plant golv 
vid fällt bak-
säte

             Dragkrok ej 
             standard
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knappen, och lite längre bak på konsolen, de två vre-
den för kördynamik och den ställbara luftfjädringen.

STYRNINGEN FÅR ETT PLuS, då den faktiskt förmedlar 
till föraren vad som sker under framhjulen. Chassit är 
styvt och i kombination med de aktiva krängnings-
hämmarna, blir Touareg riktigt spänstig på kurviga 
vägar. För riktigt aktiv körning, upplevs dock mo-
torn som lite seg i responsen, men det är inget som 
märks vid normal körning. En anledning kan förstås 
vara att det är en tung vagn som ska lotsas fram.

Kupén är befriande tyst från vindbrus och vägbul-
ler, även i högre hastigheter än de vi har i Sverige. 
Hur däckljudet blir här hemma, jämfört med öster-
rikiska vägar, kan bli en annan sak. Testbilarna rullar 
på stora 19-tumshjul, och det går att få ända upp till 
21 tum som tillval.

Bromsarna är väl tilltagna och ingen direkt matt-
ning märks, inte ens vid upprepade, hårda inbroms-
ningar. 

På säkerhetssidan får alla Touareg bland annat au-
tobroms som även känner av fotgängare, filhållnings-
assistent, adaptiv farthållare och skyltigenkänning.

De som vill använda suven som en rejäl dragbil 
får välja till paketet Easy Park för att komma åt den 
elektriskt utfällbara dragkroken. I paketet ingår även 
backkamera, backhjälp med släp, parkeringsassistent, 
bagagerumsmatta och första förbandsväska. Paketet 
kostar 15 500 kronor.

PRISET FöR EN GRuNDuTRuSTAD Touareg med V6-
diesel landar på 579 900 kronor. Med några tillvals-
paket landar priserna en bra bit över 600 000 kronor 
och dieseln går att förköpa redan nu. 

De som redan bestämt sig för dieseln, kan alltså få 
en bil innan Bonus Malus träder i kraft den första 
juli, och som då ger en fordonsskatt på drygt 11 000 
kronor istället för knappt 5 000.

 Premiär blir det i slutet av juni, och då kan man 
även handla Touareg med V6-bensinmotor på 340 
hästkrafter och 450 Newtonmeter. Vid årsskiftet kom-
mer även en version med V10-diesel på fyra liter, 421 
hästkrafter och ett vridmoment på 900 Newtonmeter. 
Det planeras även för en laddhybrid på 367 hästkraf-
ter, men det är ännu oklart när den kommer.

Totalt har det registrerats omkring 6 000 Touare-
ger i Sverige sedan 2002. Det är alltså ingen storsäl-
jare, men modellen hittar sina kunder, särskilt bland 
de som behöver dra tungt, eller köra långt. Priset 
kan låta högt, men jämför man med andra premium-
bilar som får dra 3 500 kilo är – även om det låter 
märkligt – Touareg ett prisvärt alternativ.

MikaEl lindbErg

LäNGRE, bREDARE, MEN LäGRE. 
Tredje generationen av VW 
Touareg har vuxit på alla 
ledder utom på höjden. 
Det här är Volkswagens 
flaggskepp i premiumklass. 
Först ut är en V6-diesel som 
lämnar 286 hästkrafter, fullt 
tillräckligt.

INDIVIDANPASSAD. De två, stora, digitala skärmarna är idag de största som går att hitta i en suv. Inställningsmöjlighe-
terna är många för att kunna anpassas till det egna humöret. Runt kupén går slingor med ”mysbelysning”, som går 
att ställa i 30 olika färger (tillval).

LASTbART. Bagagerummet har en låg lasttröskel och 
rymmer 1 800 liter med fällt baksäte. Det senare blir 
dock inte till ett plant lastgolv.

MYcKET uTRuSTNING. Avgas-
utblåsens form skvallrar 
om att det är en R-Line, 
alltså högsta utrustnings-
nivån.
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Samaritbilen Ljungby hjälper till vid 
trafikolyckor och andra incidenter 
samt skjutsar sjuka djur till veterinä-
ren. MHF:aren Stefan Olsson är ide-
ellt aktiv i Samaritgruppen Småland. 

– Jag är engagerad för att jag vill 
hjälpa andra människor, berättar han. 

SAMARITbILEN LjuNGbY startade 2014 och 
drivs av Ljungby Civilförsvarsförening/
Samaritgruppen Ljungby. I dag rullar sex 
bilar i Ljungby med 14 ideella funktionärer. 
MHF:arna Bo Kruthorn och Stefan Olsson 
är två av funktionärerna.  

– Vi är medlemmar i Civilförsvarsförbun-
det, förklarar Stefan. 

– Alla i samaritgruppen måste genomgå 
utbildning i sjukvård, brandsäkerhet, hjärt- 
och lungräddning samt hjärtstartare. 

Det finns också tre samaritbilar i Växjö, 
en bil i Borås, en i Helsingborg och en sam-
aritbil i Tomelilla.

Samaritbilen är utrustad med saker som 
sjukvårdsväskor, hjärtstartare, brandsläcka-
re, domkraft, startkablar, varningstrianglar, 
verktyg, reflexvästar med mera. Funktionä-
rerna hjälper till vid trafikolyckor och andra 
incidenter i trafiken som exempelvis punk-
tering eller vid en viltolycka. 

– Om vi kommer först till en trafikolycka 
då stannar vi tills att ambulansen kommer, 
säger Stefan. 

– Vi har inget samarbete med räddnings-
tjänsten och ambulansen. Men vill ambu-
lanspersonalen att vi ska stanna kvar på en 
olycksplats så gör vi det. 

MäNNISKOR I NöD är inte de enda som 
Samaritgruppen hjälper. Sjuka djur samt de-
ras mattar och hussar kan också få åka med. 

– Vi har ett samarbete med djurambulan-
sen och kör ibland djur och deras ägare till 
Ljungby djursjukhus, berättar Stefan. 
vad är det mest udda djur ni har skjutsat? 

– Cirkusmöss. Tyvärr klarade de sig inte. 
Oftast kör vi sjuka hundar och katter. 
Vad får ni för respons från allmänheten 

på den insats som ni gör med samarit-

bilen ljungby? 

– Alla är mycket positiva och tycker att 
den insats vi gör är jättebra, säger Stefan. 

Funktionärerna i Samaritgruppen är både 
ute och ”patrullerar” och tar emot ”larm” 
från folk som ringer. 

Samaritbilen Ljungby hjälper trafikanter i nöd

– Vi som ingår i Samaritgruppen i Ljung-
by har kontakt i en sms-grupp där vi skickar 
ut varandra på larm. Vi har också kontakt 
via komradio. 

SAMARITGRuPPEN äR MED och hjälper till 
på evenemang som rallytävlingar och fot-
bollsmatcher. 

– Det är enda gången vi tar betalt för den 
insats vi gör. Annars gör vi allt helt ideellt, 
berättar Stefan. 

I mitten på maj var Samaritgruppen med 
och hjälpte till med Sydsvenska rallyt. 300 
bilar startade i tävlingen. 

– Vi var på plats med en sjukvårdsgrupp 
och en brandkårsgrupp, det är fem personer 
i varje grupp, säger Stefan. 

Rekordet när det gäller antalet uppdrag 
för Samaritgruppen i Ljungby var i juni 
2015, då hade gruppen 29 uppdrag. 

– Alla funktionärer har olika kompetenser 
och erfarenheter, en i gruppen är ambulans-

TRAFIKSäKERT buDSKAP. 
MHF Ljungby har sin 
dekal på Samaritbilen 

FöRNöDENHETER. Samaritbilen är utrustad med saker som förstahjälpen-
material, verktyg och varningstrianglar.

VARNING. I samaritbilen finns en varningstri-
angel som Stefan Olsson och Bo Kruthorn 
kan sätta ut för att varna andra trafikanter 

SPONSORMATERIAL. Materialet i samaritbilen – sjukvårdsväs-
kor, brandsläckare, varningstrianglar, verktyg med mera be-
kostas av sponsorer. MHF Ljungby är en av sponsorerna.
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Vi har dem! 
Böckerna du inte visste fanns. 
Böcker om bilar, båtar, tåg och flygplan. Böcker om 
design, storstad och landsbygd. Filmer på DVD.        

www.teknikbokhandeln.se

Michael Magnusson

The Untold Story

SAAB 340
SAAB 2000

Samaritbilen Ljungby hjälper trafikanter i nöd
sjukvårdare, en är brandutbildad och vi har 
några lastbilsförare, säger Stefan. 

– Vi träffas med jämna mellanrum och 
utbildar oss. Och vi tränar också på olika 
tänkbara scenarion som trafikolyckor. 

Stefan Olsson drar ut lådorna som finns 
i bagageutrymmet på samaritbilen, där finns 
olika saker som första hjälpen-material, fick-
lampa och verktyg för att kunna laga ex-
empelvis en punktering. De har också med 
sig utrustning som reflexvästar, filtar och 
sovsäckar. 

OM EN TRAFIKOLYcKA eller annan händelse 
sker på vägen har de en ihopfällbar var-
ningstriangel av stor modell som de kan 
varna andra trafikanter med. På ena sidan av 
varningstriangeln står det Olycka/Accident 
och på den andra står det Incident. 

Samaritbilen har orange och vita lampor 
på taket, liknande sådana som vägarbetsfor-
don har.

Utrustningen i samaritbilarna är spons-
rade av olika lokala företag och föreningar. 
MHF Ljungby är en av sponsorerna. 

– Samaritbilen gör en viktig insats för 
trafiksäkerheten. Vi i MHF Ljungby tycker 
att det är viktigt att vara med och bidra till 
att så få människor som möjligt dödas och 
skadas i trafiken, säger Bengt Swahn, aktiv i 
MHF Ljungby. 

– Det är välinvesterade pengar, vi investe-
rar våra pengar i utåtriktad verksamhet.

SAMARITbILEN LjuNGbY brukar vara med 
på MHF Ljungbys Ta Paus vid Laganrasten 
i juli. De kommer att vara med även i år. 

Engagemanget i Samaritgruppen är vik-
tigt för Stefan Olsson. 
Hur kommer det sig att du engagerade 

dig i samaritgruppen? 

– Jag är engagerad för att jag vill hjälpa 
andra människor, berättar han. 

– När jag var liten ville jag bli brandman 
eller ambulansförare. Men på grund av al-
lergier och sjukdom kunde jag inte bli det. 

Stefans mormor är en inspirerande för-
bild för honom, hon var samarit i Röda 
Korset och i kyrkan. 

– Av min mormor lärde jag mig att hjälpa 
andra, säger han. 

– Jag var mycket hos henne på sommar-
loven. Hon var en jättevän för mig.

Mari Haglund

Ljungby, för att MHF-avdel-
ningen är med och sponsrar 
bilen. 

för en trafikolycka eller annan 
incident.

FOTO: MARI HAgLUND
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MHF:s tidigare vd och förbunds-
ordförande, Benny Ruus, har bråda 
dagar. Bland annat har han fullt upp 
med förberedelserna för Dalslands 
Kanals 150-årsjubileum. Benny har 
varit vd för kanalbolaget i 26 år, men 
efter festligheterna är det dags att ta 
det lite lugnare.

VI NÅR bENNY RuuS på telefon efter kon-
torstid en onsdag.

– Det blir ganska många möten vid ett 
sådant här tillfälle. Dessutom ska ju den dag-
liga driften skötas. Just nu söker vi slussvak-
ter som kan jobba i sommar, berättar han.

Dalslands Kanal är speciell, då det faktiskt 
går att ta sig till Norge med båt, eller som 

MHF-profilen som leder firandet av historisk vattenväg
många turister gör, paddlar kanot.

Kanalen sträcker sig från Köpmannebro 
vid Vänern och fortsätter över tre dalsländ-
ska sjöar in i Värmland. Via båtlift i värm-
ländska Nössemark kan sedan båtarna frak-
tas med lastbil till Halden för vidare segling 
mot exempelvis Skagerrak.

Kanalen byggdes mellan 1864 och 1868 
under ledning av den kände kanalbyggaren 
Nils Ericson.

Den är 250 kilometer lång, varav tolv ki-
lometer är sprängd eller grävd kanal. Fall-
höjden mellan Stora Le och Vänern ligger 
på 66 meter och antalet slussar är 31 stycken 
fördelat på 17 slusstationer. 

Ett populärt turistmål längs kanalen är 
den spektakulära akvedukten vid Håverud.

– Akvedukten är ett av Västsveriges mest 
besökta turistmål, säger Benny Ruus.

ATT MAN VALDE ATT bYGGA en akvedukt be-
rodde på att markförhållandena var ogynn-
samma. Det var för brant, strömmen var för 
stark med mera. Därför bestämde Nils Ericson 
att en akvedukt av järnplåt skulle konstrueras. 
Nils Ericsons son Werner blev platschef.

Akvedukten tillverkades av Bergsunds 
Mekaniska Verkstad i Stockholm och forsla-
des till Håverud, där plåtarna sattes ihop på 
land för att sedan dras på plats över forsen.

Akvedukten är 33,5 meter lång och är 
sammansatt av 33 000 nitar. Under jubi-
leumsåret har akvedukten renoverats.

– Akvedukten är unik på sitt vis. Det 

150
Så många år firar 
Dalslands kanal i som-
mar.

ÅNGbÅTSTuR. Slusstrappan i Lennartsfors består 
av tre slussar insprängda i berget. Den totala 
nivåskillnaden här är 7,5 meter. Här passerar den 
K-märkta ångbogserbåten Herbert, som gör turer i 
kanalen mellan 8 juli och den 11 augusti.
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MHF-profilen som leder firandet av historisk vattenväg
INGENjöRSKONST. Akvedukten i Håverud är ett tekniskt underverk 
för sin tid. Färdigställd 1868, 33,5 meter lång där plåtarna är sam-
manfogade med 33 000 nitar. Idag är den byggnadsminnesförkla-
rad, vilket ställde speciella krav vid renoveringen.

bRÅDA DAGAR. Benny Ruus var tidigare förbundsordförande och vd på MHF, men är 
sedan 26 år vd för Kanalbolaget. I år firar Dalslands kanal 150 år, och det är bråda 
dagar för Benny, innan han kan trappa ner.

KäNT FöR MER äN SLuSSEN. Den nionde slussen i Dalslands kanal är Mustadfors slus-
station i sjön Långbrohöljen. Nivåskillnaden är 3,1 meter. Mustadfors är för övrigt 
känt för att vara störst i världen på att tillverka hästskosöm.

finns flera akvedukter i världen, men de 
är byggda i sten. Akvedukten i Håverud är 
byggd i plåt och på så vis är den världsunik, 
berättar Benny Ruus.

Då akvedukten är byggnadsminnesförkla-
rad får man inte bygga om den med mo-
derna metoder.

– Allt som gäller renoveringen görs på 
samma sätt som för 150 år sedan. Även ma-
terialet är samma som förr. Vi rostskyddar 
med blymönja och tätar med en blandning 
av vadmal och tjära, förklarar Benny.

Akvedukten kommer att tas i bruk i maj då 
kanalen öppnar för säsongen, men den hög-
tidliga invigningen sker den 31 augusti. Men 
akveduktens högtidliga invigning är inte den 
enda händelsen i Håverud denna sommar.

Helgen den 9–10 juli arrangeras träffen 
”Udda båtar” i Håverud.

– Det blir en upplevelse för alla sinnen. Vi 
har bjudit in arbetsbåtar och annat skoj från 
förr. Besökarna kommer att få uppleva ljud 
och dofter från ångbåtar och tändkulemoto-
rer. Plus alla synintryck så klart.

– Det kommer folk från bland annat 
Skottland och Holland för att visa upp sina 
gamla udda båtar. De flesta har över 100 år 
på nacken, säger Benny med illa dold en-
tusiasm.

När jubileumsåret är till ända tänker Ben-
ny dra sig tillbaka.

– Jag vill kunna styra över min kalender, 
vilket jag inte haft möjlighet till på många 
år. Jag tänker dock inte sätta mig på bänken 

och mata fåglarna. Det finns massor av an-
nat att göra.

bENNY MINNS ÅREN hos MHF med glädje. 
Först som vd 1989–1992, sedan som för-
bundsordförande 2000–2009. Han är fort-
farande medlem i MHF och följer utveck-
lingen.

– Jag läser Motorföraren med stort in-
tresse och har även kontakt med folk på 
förbundet, så jag håller mig informerad om 
de senaste händelserna, säger Benny Ruus.

Du MHF:are som planerar ett besök i 
Håverud i sommar och får syn på Benny i 
vimlet, gå gärna fram och hälsa. En trevli-
gare herre möter man sällan.

lassE jansson 
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”Akveduk-
ten är ett av 
Västsveriges 
mest besökta 
turistmål.”



KRYSSETMOTORFÖRAREN NuMMER 5 201844

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 6/8, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 5/18”.

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

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

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

konstruktör: mats edvardsson, Foto: mari haglund



Nu öppnar anmälan till SKLs Trafik och gatudagar 1-2
oktober! Årets viktigaste mötesplats för infrastruktur och
transporter. Programmet kommer att uppdateras konti- 
nuerligt men vi kan redan nu presentera två av våra talare:

Eva Rosman, kommunikatör vid Slussenprojektet. En av 
Stockholms viktigaste knutpunkter är under ombyggnad 
– vad kan vi lära oss av projektet och vilka kompetenser 
krävs för framgång?
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare 
vid Karolinska institutet. Har kallats för en av de roligaste 
svenskarna på Twitter.

Fler ämnen på konferensen: Vem har rätt till gatubelys-
ning? Hur skyddar du din kommun mot en fordonsattack? 
Hur hanterar de dricksvattenkrisen på Öland? Hur förhindrar 
vi suicid i trafiken? Hur ska framtidens cykel- och moped- 
system se ut? och mycket mer.

Vilken kompetens krävs 
i samhällsbyggandet?

Anmäl dig på www.delegia.com/tg2018
Vi ses på Clarion Hotel i Stockholm 1-2 oktober 2018!
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Motorföraren i backspegeln
Den här gången tittar vi närmare på vad 
som skedde i februari 1993. Här i Sverige 
börjar exempelvis de första förhandling-
arna om ett svenskt medlemskap i EG.

Man talar fortfarande om det polska ro-
ro-fartyget M/S Jan Heweliusz som förliste 
i en storm på Östersjön, natten till den 14 
januari. 55 människor omkom, varav sju 
svenskar.

Fastighetskrisen är ett faktum och många 
banker redovisar stora förluster. Samma 
månad startas bankstödsnämnden, som 
ska reda ut förlusterna. I folkmun får nämn-
den smeknamnet ”Bankakuten”.

I ett stormigt samhällsklimat kommer 
Motorföraren ut till medlemmarna. Tidning-
en har nu funnits i 66 år.

tEXt: MikaEl lindbErg

Omslag
Omslaget pryds av tre glada barn i 
baksätet på en Volvo 850. Det hand-
lar förstås om nykomlingen 850 
Herrgårdsvagn, som kom med upp 
till sju sittplatser. Under huven satt 
raka, femcylindriga motorer – pre-
cis som i vanliga 850. På omslaget 
kan man också skymta en bild på 
framtidens motorcykel, en Yamaha 
konceptcykel kallad Morpho 11, 
med delar från ett svenskt företag.

Volvos nya 
herrgårdsvagn
Projektet med Volvos 850-mo-
deller hette Galaxy och efter att 
sedanmodellen lanserades 1991, 
var det dags för herrgårdsvagnen 
1993. Bak kändes den lätt igen 
på grund av sina stående bakljus 
som täckte hela D-stolpen.

Mycket var nytt med 850. 
Bak satt en helt ny deltalink-
bakaxel, bilen hade sidokol-
lisionsskyddet SIPS, och de 
främre säkerhetsbältena var 
självjusterande i höjd. Men mest 
intressant var nog den femcylin-
driga motorn som satt tvärställd 
under huven. Lösningen inne-
bar att växellådan fick göras ex-
tremt kort. De som ägt och kört 
en 850, känner säkert till att den 
hade ett trevligt avgasljud.

Herrgårdsvagnen kom med 
två femcylindriga motorer på 
antingen 140 eller 170 häst-
krafter (GLE/GLT). Vad som 

blev speciellt för baksätet, var 
rullbältena som satt integrerade 
i sätet. Det innebar att bältena 
aldrig var i vägen vid upp- och 
nerfällning. Ett par luckor längst 
bak, gjorde att ett extra säte 
kunde monteras, vilket gjorde 
bilen sjusitsig. 

Den deklarerade bränsleför-
brukningen vid blandad kör-
ning för en GLT, angavs till 9,1 
l/100 km och vid den här tiden 
kostade en sådan modell om-
kring 215 000 kronor.

Mobil telefoni och larm
Mobiltelefonerna blir alltmer populära och de 
blir mindre, billigare och effektivare. Det innebär 
också att de blir mer stöldbegärliga, precis som bil-
stereoapparater. Olika larmföretag erbjuder lös-
ningar och de har redan nu system som ska hålla 
den nya larmnormen som introducerades året ef-
ter. CarGard 950 visas upp som ett exempel på 
sådant godkänt larm, vilket innebär att larmet le-
vereras med siren och en glaskrossensor som inte 
kan falsklarma. Priset angavs till 2 690 kronor.

Bland mobiltelefonerna gjorde Ericssons GH 
197 entré som marknadens minsta och mest kraft-
fulla GSM-telefon. Taltiden låg på tre timmar och 
med standardbatteri vägde den 335 gram.

Philips kontrade med sin biltelefon, som var 
portabel, för priset 10 000 kronor. Det speciella 
med den var att handenheten var förberedd med 
tangentbord för att kunna skriva textmeddelan-
den – sms –  men först när den tjänsten lanserats 
i GSM-nätet …

Mazda och RX 7 är synonymt 
med Wankel-motor. Det låter 
otroligt att en motor lika stor 
som tre mjölkpaket på totalt 1,3 
liter, kan leverera 241 hästkrafter 
och klara 0–100 km/h på 5,3 
sekunder. Det beror på Wankel-
motorn, som är en tvåskivig 
rotationskolvmaskin, istället för 
vanlig ottomotor.

Chassit till RX 7 var utprovat 
på tävlingsbanor och bromsarna 
utrustade med ventilerade skivor 

och fyrkolvsok. Bilen som pre-
senterades 1993 var bland annat 
20 procent vridstyvare än sin fö-
regångare och sågs som en värdig 
Porsche-utmanare. I alla fall som 
mer bil för pengarna. Priset för 
RX 7 låg på 357 000 kronor.

Bilen från reportaget finns än 
idag här i Sverige. Den är vis-
serligen avställd sedan 2016 och 
vid senaste besiktningen notera-
des 9 4175 kilometer på mätar-
ställningen.

Morgondagens 
motorcykel
Precis som bilfabrikanter, tar även 
mc-tillverkarna fram olika koncept. 
Morpho 11 från Yamaha skulle visa 
vad framtiden hade att bjuda på. 
Motorn var på 400 kubik, utrustad 
med katalysatorrening, chassit var 
utrustat med låsningsfria bromsar 
och fjädringen var datorstyrd. Just 
fjädringen var Sverige inblandat i. 
Stötdämparna kom nämligen från 
svenska Öhlins i Upplands Väsby.

För övr igt exper imenterade 
Yamaha med tvåhjulsstyrning på 
Morpho 11, liksom digital instru-
mentpanel, där tankvarningslampan 
var ersatt med texten I’m hungry 
(jag är hungrig).

Wankelmodig sportbil från Mazda
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SäLjES

TIDNINGEN MOTORFöRA-
REN. Hela årgångar som 
följer: 1954, 1955, 1956, 
1957, 1958. Bra skick, 
några häftklamrar lite ros-
tiga. Pris: 500:- / årgång 
eller bud.
Tel: 070–581 81 50. 

4 ST HjuL MED NYA 
SOMMARDäcK (4-håls), 
som tidigare satt på Hon-

da Accord. Pris: 1 800 kr.
Tel: 08–580 353 24. 

MOTORTIDNINGAR från 
1960-talet och framåt. 
Illustrerad Motorsport, 
Teknikens Värld, Bilsport, 
Teknik för alla m.m. Lista 
kan skickas via e-post. 
Pris enl. ö.k.
E-post: ore@telia.com 
Tel: 070–372 58 06, 
0258–301 15. 

uTHYRES

VäSTKuSTSOMMAR I 
VAcKRA LjuNGSKILE. 
Trevlig stuga, ca 2 km norr 
om Ljungskile, uthyres. 
42 m²; 1 rum; 4 bäddar (2 
sängar+1 våningssäng), 

hall, kök (spis, ugn, mikro, 
kyl, frys, kaffebryggare 
osv) toa/dusch, varmt och 
kallt vatten. 16 km sö. om 
Uddevalla, 70 km norr om 
göteborg. 2 km till hav 
och samhälle, 1 km till 
insjö, 6 km till golfbana på 
Lyckorna, 3 km till kajak/
kanotuthyrning, ca 6 km 
till Bredfjället/markerade 
vandringsleder. Rök- och 
djurfri. Flera uteplatser att 

välja mellan, vacker utsikt 
mot Ljungskileviken. 
Stugan ligger på ägarens 
tomt. Ledig från lördag 
30/6 till 11/8. Uthyres lör-
dag till lördag.
Pris: 3000:-/vecka.
Ring: Lena Abrahamsson 
0733–30 65 71 eller mejla 
lenaaabrahamsson@hot-
mail.com 

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 6 augusti. 

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

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

Bytes

Fastighet

Tomt

Personligt

     

     Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera 

 

Namn  

Telefon  

Adress  

Postadress 

Medlemsnummer (obligatoriskt)  

1c. Vägmärket, som infördes i Sverige förra 
året, betyder ”Varning för olycka” och sätts 
tillfälligt ut för att varna trafikanter att det 
har inträffaten olycka på vägen.

2A. Vägmärket sitter där personer med 
nedsatt syn förekommer ofta, till exempel 
vid skolor där synskadade elever går, och 
där trafikanter uppmanas att ta det lugnt 
och visa hänsyn till personer vid gatan eller 
vägen.

3b. Vägmärket sitter där döva ord personer 
med nedsatt hörsel förekommer ofta, till 
exempel vid skolor där döva och hörselska-
dade elever går, och där trafikanter ska ta 
det lugnt och visa hänsyn till personer vid 
gatan eller vägen.

Rätt svar 
bil- & 
trafikfrågor

anders lidström,

Skellefteå
 

lars-Erik larsson,

Malmö

kerstin Hjalmarsson,

Mattmar

Eva Eriksson,

Klippan

s. i. bengtsson, 
Röke

MEDLEMSFöRMÅN: ANNONSERA
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ÄNNU INTE 
MEDLEM?

VINNARE KRYSSET NR 4
c grattis säger vi till 
fem nya kryssetvin-
nare! Två bingolotter 
vardera är vinsten. 
Lycka till! 
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