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Nya Nissan Leaf imponerar

ÄNTLIGEN EN
FOLKLIG ELBIL

I detta nummer även:
• Gör bilen vårfin
• Stort test av sommardäck

Nya bilars fabriksrostskydd räcker!
Tyvärr, så bra är det inte. Moderna bilars
plastunderreden gör att komponenter som
rambalkar, gastankar och bromsrör sällan
eller aldrig blir kontrollerade. Vilket medför att rosten
kan frodas under kåporna. Bilprovningen har länge
påtalat det problemet.

Rostskyddsgarantin täcker allt!
Fabriksgarantierna gäller generellt bara när
plåten är helt genomrostad och när skadan
kommit krypande inifrån. Biltillverkarna
kräver oftast, för att garantin ska gälla, regelbunden
rostskyddskontroll och bättring av slitet rostskydd.
Men många viktiga detaljer kan vara undantagna från
garantin – bränsletanken, hjulupphängningar och
bromsrör t ex.

FYRA
MYTER
OM ROST

Behandlingen upphäver garantin!
Generellt kan alla bilar tilläggsrostskyddas
och i regel tillåter biltillverkarna behandling
arna. Så länge behandlingen utförs
fackmannamässigt och med godkända rostskydds
produkter som inte påverkar det ursprungliga skyddet,
så påverkas inte garantierna.

Att rostskydda är dyrt!
För att veta vilken rostskyddsbehandling
som behövs på just din bil gör vi på Swerust
först en rostskyddstest. Välutrustade test
hallar med lyftar, fiberoptik och mymätare säkerställer
att rätt behandling utförs. Utrustningen finns hos de
flesta Swerust-stationer för att avslöja bilens framtid.
Vi anpassar behandlingen efter din bils behov.

Swerust är Sveriges största rostskyddskedja och använder svensktillverkade produkter från Auson.
Låt oss göra en rostskyddsbehandling när bilen är ny så förlänger du bilens livslängd med 10 år.
Dessutom undviker du dyra framtida reparationer på bromsrör, skärmkanter, trösklar etc.
Mer info hittar du här:
Rostskyddsgaranti och inplastning av underreden – www.svt.se/plus/rostskyddsgarantin-tacker-sallan
Vi Bilägares stora rostskyddstest – www.vibilagare.se/test/rost

AUKTORISERAT ROSTSKYDD

Hitta närmsta rostskyddsstation på www.swerust.se
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Lorentz slår ett
slag för glädjen
Det måste vara kul att engagera sig
i en folkrörelse. Med den övertygelsen gör Lorentz Holmgren, Piteå, en
gedigen insats i MHF.
Sidan 14

Gèneve utan
överraskningar
En ovanligt lam bilmässa i Gèneve sätter fart på ryktena om att
tillställningen kanske är på väg att
gå i graven.
Sidan 16

Grönland – okänt
semesterparadis
Söker du ett semestermål som kan
erbjuda helt unika upplevelser? I
så fall ska du titta närmare på Grönland.
Sidan 34

Allt bättre
räckvidd med el
Nissan Leaf gör Motorförarens chefredaktör på gott humör. Ett överraskande varmt
återseende av elbilstekniken.
Foto: mikael lindberg

I nästa nummer: Färjeguiden 2018.

Så fejar proffsen
din ögonsten
Trött på att putsa och gno efter vinterns saltattacker? Då är professionell
bilrekond ett alternativ. Vi har kollat vad
du får för pengarna.
Sidan 41
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Det våras för
trafiknykterhetsarbetet

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

rån ullvantar, toppluvor till shorts och kortärmad
blus. Från snöbjörnar till gräsklippare. Från kyla
till värme. Från vinter- till sommardäck.
Så här är det varje år. Är det någon som tvivlat den här vintern på vi ska få ta del av annat än snö
och kyla, släpper jag härmed den stora nyheten:
Våren kommer.
Med den börjar också MHF:arna i
landet att ladda upp för månader av
aktiviteter utan snö och kyla.

Här informeras trafikanterna runt om i landet om att
köra nykter, att ta pauser och att anpassa hastigheten.
Under Ta Paus finns också tillfälle att tipsa bilisterna
om att leta reda på spaken till vänster om ratten. En
blinkning kan betyda mer än du tror.
Troligen hinner också flera av lo-

kalavdelningarna i MHF att anordna
möten med de lokala politikerna
under våren och där samtala om
trafikfrågor i kommunen.
Till detta har ett trafiksäkerhetsquiz skapats där man
i varje kommun, genom en
frågesport, kan utse vilken
politiker eller vilket parti som
är bäst på trafiksäkerhet. Kanske blir just det ett plus i kanten
i valkampanjen där det gäller att
förtjäna väljarnas förtroende.

Trafiknykterhetens Dag

ska vi uppmärksamma även
denna vår. Den 22 maj kör
vi tillsammans med polisen.
En stor variation av aktiviteter
kommer att ske runt om i vårt
avlånga land. Ett riksevent med
fokus på drabbade av rattfylleri står
exempelvis på schemat i kaféstaden
Alingsås.
Ännu längre in i den varma årstiden, den fantastiskt vackra svenska sommaren, sker hundratals aktiviteter som vi kallar Ta Paus och som vi arrangerar i
samarbete med Trafikverket.

”Den 22 maj
kör vi tillsammans
med polisen. En stor
variation av
aktiviteter
kommer att
ske runt om i
vårt avlånga
land.”

Med önskan om en trafiksäker vår!

PS. Ett litet tips.Titta till dina sommardäck nu så du vet
att de är pigga och fräscha då de ska monteras på bilen.

illustration: Myroslava Lypa/MostPhotos
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Vi byggde din bil.
Låt oss berätta vilka
däck du ska ha.

S O M M A R D Ä C K F R Å N C A 1 0 9 5 : – / S T, M O N T E R AT O C H K L A R T.*
Med rätt däck får du inte bara en bättre körkänsla och lägre bränsleförbrukning, det är också viktigt för din och
andras säkerhet i trafiken. Vi som har byggt din bil vet vilka däck som passar för just din Volvo. Så när det är dags att
byta, besök någon av våra Volvohandlare så vet du att du kör säkert hela sommaren. Delbetala räntefritt på
4 månader med ditt Volvokort eller direkt i appen CarPay.

VÄLKOMMEN TILL DIN VOLVOHANDLARE

MADE BY SWEDEN
* Pr i s e x e m p e l a v s e r : 19 5 / 6 5 R15 91V i p re m i u m k va l i t e t
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Hög tid att visa respekt

krönika: från förarsätet

Vett och etikett bakom ratten
Delta i provkörningar ger om inte annat

nyttiga erfarenheter. Nu har jag snart gjort
det i 16 år, vilket mer än en gång inneburit
att springa till flygplan med andan i halsen.
Men provkörningar innebär också ett ypperligt tillfälle att se hur trafiken fungerar i
andra länder än Sverige.
Jag må sticka ut hakan en bit, men trafikdisciplinen i vårt land har hamnat på efterkälken. Det gäller särskilt i våra storstäder.
Dagens trafikdisciplin är långt ifrån den
jag upplevde på sena 1980-talet när jag tog
mina yrkesbevis. Idag gäller det att vara
hårdhudad och det viktiga samspelet verkar
saknas. Samtidigt är det några få individer
som ställer till det med ett ovanligt aggressivt körsätt.
Visst, i en lastbil spelar det inte så stor roll,
men i en liten personbil kan det ibland bli
riktigt osäkert – säkerhetsmässigt. Något har
uppenbarligen förändrats till det sämre under de senaste 10–15 åren, och det är inte
bra.

mikael lindberg
chefredaktör

mikael.lindberg@
mhf.se
0765–48 97 16

För ett par veckor sedan körde jag bil i

vårt grannland Danmark. Jodå, vi kan göra
oss lustiga över hur de talar, men håll i hatten, de har en trafikdisciplin vi borde vara
riktigt avundsjuka på.
I Köpenhamn, med rusningstrafik, flyter
trafiken med bra avstånd mellan bilarna och
de som hamnat i fel körfält, släpps in utan
problem. Till och med cyklisterna verkar ha
körkort, för de följer också trafikreglerna.
Flerfiliga motorvägar är ett annat exem-

pel. Långsamt körande fordon håller till höger, medan de snabbare ligger i mittenfilen
eller kör om i yttersta omkörningsfilen.
Här hemma kan jag ta väg 73 mot Nynäshamn som ett rakt motsatt exempel.
Närmast tom innerfil och en rad bilar som
ligger kring 80–85 km/h i mittenfilen på
110-väg. Känns det igen?
Eller svårigheten att blinka sig ut ur en
cirkulationsplats när man ska ”rakt fram”?
Uppenbarligen tror många att det är en
korsning, men det är det förstås inte.
Det krävs bara lite vett och etikett bakom
ratten för att trafiken ska bli behagligare och
säkrare för alla. Och när ett nära grannland
som Danmark klarar det, borde även vi
kunna göra det.

”Till och med
cyklisterna
verkar ha
körkort,
för de följer
också trafikreglerna.”

J

ag sitter och kör på en svensk 90- respekt för sin säkerhet. En skylt som
inte alltid är där och som putsats upp på
väg. Klockan är strax efter fem på
morgonen respekteras betydligt mer än
morgonen och jag har inte sett
en som har snö och grus över sig och upnågon annan trafik på de senaste
tio minuterna. Då står det två skyltar med penbarligen har stått där i veckor.
Hur som helst. Det drar ihop sig till
varning för vägarbete längs vägen följda
vägarbetessäsong och det betyder att vi
av två skyltar som anger 30 km/h som
kommer att möta asfaltsläggare längs värekommenderad hastighet.
Instinktivt saktar jag ner, men snart nog garna, samt många andra som jobbar med
vägunderhåll och vägbygge.
ökar jag hastigheten igen. Det syns inga
Jag frågade en asfaltvägarbetare så långt
släggare en gång vilka
ögat når i skenet av
som är sämst när det
fem xenonstrålkastare.
gäller att visa respekt.
Inga avspärrningar,
– Yrkeschaufförerna
inga diken, inga forvar det unisona svaret,
don, ingenting.
och allra värst trötta
Gubbarna, och
och underbetalda uteventuella gummor,
ländska chaufförer i bigick hem igår och de
lar registrerade i länder
orkade inte lägga ner
med minsta möjliga
skyltarna.
Tyvärr är det inte
Foto: Stefan Nilsson vägskatt.
första gången detta
händer och tyvärr betyder det att den
Det är helt enkelt så att de som resredan dåliga respekten för alla så viktiga
pekterar våra vägarbetare allra minst
vägarbetare blir ännu sämre.
samtidigt är de som betalar minst för
att vi ska kunna ha säkra och bra vägar.
Samtidigt tillåts de konkurrera ut seriösa
Jag är den förste att beklaga att biinhemska åkerier.
listerna visar så sålig respekt för de som
Jag gick till en parkeringsplats för de
jobbar längs vägen och i praktiken jobbar
här chaufförerna och frågade om jag
för ökad säkerhet och ökad komfort för
kunde få göra ett reportage om dem. De
just bilisterna.
är utnyttjade och lever under usla förhålSjälvklart måste vi vara aktiva när vi
landen. Svaret jag fick av de fem första
kör, hålla koll på vad som händer och
var att jag i så fall måste köpa sprit av
verkligen visa respekt för alla som jobbar
dem. Smuggelsprit som backar upp deras
där för vår skull.
usla löner. Smuggelsprit som säljs till våra
Självklart stödjer jag deras kamp för
ungdomar på p-platser runt om i Sverige.
just den här respekten.
Tyvärr visar statistiken när det gäller ratSjälvklart saknar jag polisinsatser vid
tonykterhet att det händer att de konsuvägarbeten. Det gagnar trafiksäkerheten
merar en del av spriten själva och sedan
mer att polisen sätter upp fartkontroller
ger sig ut i trafiken.
där än när de jagar med civila polisbilar
– Just det är det räddaste jag är för,
på motorvägarna. Tyvärr är det fortfasa en asfaltsläggare jag pratade med för
rande så att det är där jag oftast ser dem
några somrar sedan. Tänk dig en skeunder mina resor runt om i Sverige.
nande långtradare i hög hastighet och du
står där när den sveper förbi någon meter
Lika självklart borde det vara att de
ifrån dig och du vet inte om chauffören
som sätter upp varningsskyltar viker ner
är nykter.
dem när de inte längre är där och jobbar.
Det handlar till och med om deras egen
Stefan Nilsson

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

Är du ansvarig för fordonen i verksamheten?
Om Ja, då har vi tjänsten som underlättar ditt
dagliga arbete.
Med Vagnparksbevakning i Bilvision har du koll på:
(Välj själv vilka av nedan bevakningspunkter som är viktigast för just dig)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytillkomna fordon
Avyttrade fordon
Avställda fordon
Kommande besiktning
Nybesiktigade fordon
Fordon med ombesiktning
Fordon med körförbud
Brukare som har gjort en adressändring
Kredit- & Leasingändring

Det finns många sätt att ha kontroll på verksamhetens
fordonsflotta, fördelarna med Vagnparksbevakning i Bilvision är:
•
•
•

Hanterar på- och avställningar direkt mot Vägtrafikregistret
Enkelt grafiskt gränssnitt för att skapa bevakningar
Nedladdningsbara rapporter

Vill du veta mer eller boka ett personligt
möte kontakta oss då på:
info@bilvision.se eller 031-382 17 00

MOTORFÖRAREN
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Bil- och trafikfrågor

Foto: transportstyrelsen
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MA Norge
fyller 90 år
Nissan Leaf – bäst i elbilsklassen?

Renault Zoe – bäst i elbilsklassen?

MHF:s norska systerorganisation MA
Rusfri Trafikk fyller
90 år i år. Organisationen bildades 1928
och är något yngre
än MHF som föddes
1926. MHF och MA
har under åren samarbetat på olika sätt.
MHF, MA Rusfri Trafikk och MHF Åland
arbetar idag med
det gemensamma
projektet Nordisk
samverkan mot drograttfylleri.

Tesla Model S – bäst i elbilsklassen?

1. Fortfarande säljs relativt få elbilar i Sverige, i
fjol drygt 4 000, men försäljningen ökar år för år.
Vilken elbil såldes mest förra året?
A. Renault Zoe
B. Tesla Model S
C. Nissan Leaf
2. Laddhybrider med förbränningsmotor, elmotor
och batterier, som laddas i väggen eller vid en
laddstolpe, säljer också allt bättre, men vilken
modell sålde bäst 2017?
A. Volkswagen Passat GTE
B. Mitsubishi Outlander PHEV
C. Volvo XC60 T8 twin engine
3. Japanska Toyota är ledande på hybrider med
bensinmotor, elmotor och batterier som laddas i
bilen, men vilken av deras hybridmodeller sålde
mest i fjol?
A. Toyota Auris HSD
B. Toyota Prius
C. Toyota Yaris hybrid

1500

Så många kronor ska en man i Umeå betala
efter att han kört bil med mobilen i handen
skriver Västerbottens-Kuriren. Den nya mobillagen började gälla den 1 februari. Domen
i Umeå tingsrätt är en av de första.

Snabbladdstolpar
längs större
vägar utreds

Trafikverket ska på
uppdrag av regeringen utreda hur bristen
på laddplatser för
elbilar längs större
vägar kan avhjälpas.
Att ladda hemma och
vid arbetsplatser är
det centrala skriver
Trafikverket, men ett
nätverk av snabbladdpunkter är en
förutsättning för att
få fler att välja elbil.
Riksdagen har
som mål att transportsektorn ska
minska sina utsläpp
av växthusgaser från
inrikestransporterna
med 70 procent till
2030. Enligt Trafikverket är elektrifieringen
av transportsektorn
en viktig åtgärd för
att nå målet.
Trafikverket ska
redovisa uppdraget
senast den 30 juni.

På gång. Försök med självkörande bussar i Stockholmsförorten Kista.

Förslaget om regler för
självkörande fordon klart
Utredningen Vägen till
serade körningen ansvarig för
självkörande fordon har
att fordonet följer trafikregleröverlämnats till infrastrukna. Om det självkörande systurminister Tomas Eneroth
temet bryter mot reglerna,
(S). Utredningen har haft
ska ägaren betala en avgift.
i uppdrag att se över hur
• Föraren måste ha behösjälvkörande fordon kan bli
righet att köra fordonet och
en del av transportsystefår inte köra rattfull.
met. Regeringens särskilde
• Nya trafikbrott införs:
utredare Jonas BjelfvenRattfylleri under automatisestam har lett arbetet. Han
rad körning, grov vårdslöshet
är också generaldirektör för
i trafik under automatiserad
Transportstyrelsen.
körning samt olovlig kör– Det behövs ändamålsning och otillåtet förande av
Jonas Bjelfvenstam har lett utredenliga regler för att få konfordon under automatiserad
ningen om självkörande fordon.
troll över utvecklingen. Hur
körning.
skapar vi bra förutsättningar för introduktion
Det nya brottet rattfylleri under automatiseav självkörande fordon i allmän trafik? Vi måsrad körning föreslås ha två nivåer, där gränsen
te också möjliggöra för nya tekniska lösningar
för rattfylleri är 0,2 promille och för grovt
i processen. Och sist men inte minst måste
rattfylleri 1 promille. Vid automatiserad körvi skapa acceptans bland övriga trafikanter för
ning måste föraren kunna ta över körningen
tanken om självkörande fordon, säger Jonas
om körsystemet kräver det och måste därför
Bjelfvenstam i en kommentar.
vara nykter i lagens mening. Bryter föraren
I utredningen föreslås bestämmelser för
mot rattfylleribestämmelserna kan körkortet
självkörande fordon. Några exempel:
återkallas. Påföljden för grovt rattfylleri under
• En förare ska inte kunna straffas för de
automatiserad körning föreslås vara fängelse
uppgifter som det automatiska körsystemet
i två år.
ska klara av. Däremot är föraren skyldig att ta
I utredningen föreslås bland annat också:
över körningen om systemet så kräver, det vill
Ökade möjligheter till försök med fordon utan
säga om fordonet är byggt så att det inte kan
förare, introduktion av helt automatiserade
lösa uppgiften på egen hand.
motorredskap klass II samt krav på lagring av
• Ett ägaransvar införs för självkörande
vissa data för fordon med både manuell och
fordon. Fordonsägaren är under den automatiautomatiserad körning.
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Förarutbildningen för personbil ses över
Transportstyrelsen och Trafikverket
ser nu gemensamt över förarutbildningen för personbil.
– Huvuddelen av alla körkortstagare kommer väl förberedda till
våra prov, men totalt sett är det
tyvärr allt färre som blir godkända,
säger Kristina Hagberg, chef vid
Trafikverket Förarprov i en kommentar.
– Det innebär fler omprov, vilket
i sin tur leder till svårigheter att få tider
för prov och inte minst ökade kostnader
för den enskilde.
Målet med den nya förarutbildningen

för personbil är att större fokus ska ligga
på att lära in trafiksäkerhet och riskmedvetenhet för livet snarare än att bara
förbereda sig för att klara proven.
Alla moment från körkortstillstånd till

prövotidens slut ska ses över.
Översynen är tänkt att genomföras i samverkan mellan
olika intressenter: utbildningsbranschen, olika kundgrupper
oavsett bakgrund, ålder eller
språk, med flera. Dessutom
knyts ett antal experter samt
flera referensgrupper till
översynen. Forskningsresultat
Foto: STR
och erfarenheter från andra
länders förarutbildningssystem ska tas
till vara.
Översynen med förslag på förändrad
utbildning ska vara klar den 31 oktober.

Under januari och februari har 30 personer
omkommit i den svenska vägtrafiken. Det
är fyra personer fler jämfört med samma
period 2017 enligt Transportstyrelsens preliminära statistik.
– Det vi ser hittills i år är en ökning av antalet mötesolyckor medan singelolyckorna
har minskat. Vintrar med riklig nederbörd
medför mycket snö i vägarnas sidoområden, vilket leder till färre svåra singelolyckor, säger Khabat Amin, statistiker på
väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.
Under februari miste 16 personer livet i
trafiken. Tio av de omkomna hade färdats i
personbil, två i lastbil, två på moped och två
var gående som blivit påkörda. Åtta bilister
omkom i mötesolyckor och två bilister omkom i korsningsolyckor.

Foto: Transportstyrelsen

30 döda i vägtrafiken

Yrkeschaufför hade över 4 promille
En lastbilschaufför skulle hämta last på företaget BillerudKorsnäs i Gävle i slutet
av februari. Personalen tyckte att han uppträdde berusat och larmade polisen. När
polisen gjorde ett utandningsprov på föraren, visade det sig att han hade 4,32
promille, skriver Gefle Dagblad. En promillehalt som är mycket hög. Polisen stoppade föraren och tog med honom misstänkt för grovt rattfylleri.
Vid 1,0 promille alkohol i blodet får en normaltålig person sluddrig tal, svårt att
gå stadigt, försämrad muskelkontroll och svårt att kontrollera sina känslor enligt
uppgifter från Systembolaget. När du har 2,0 promille då har du svårt att stå upprätt och får dubbelseende. Vid 4,0 promille medvetslöshet, mycket långsam andning och risken för dödlig alkoholförgiftning är mycket stor.

Nytt sommardäck ska få
suven att rulla snålare
Ett av Goodyears sommardäck för suvar heter EfficientGrip SUV och finns i 46 dimensioner från 16 till
22 tum stora fälgar. Däcket har så kallad fuel saving
technology, för att minska bränsleförbrukningen
samt uppges ha tio procent lägre rullmotstånd och
sex procent kortare bromssträcka än sin föregångare. EfficientGrip SUV sitter originalmonterat på bland
annat Audi Q3, Honda CR-V och Nissan Qashqai. För
dem som önskar ett extra tyst däck, finns dimensionen 235/55–17 med SoundComfort Technology.

Rekordmånga
med 60-årigt
medlemskap
i Bergslagen
I regionen MHF Bergslagen har
ett stort antal jubileumsnålar
för 60-årigt medlemskap i MHF
delats ut i år – 46 stycken.
– Det är ovanligt många i
år, det är kul, berättar Karl-Åke
Frisén, vice ordförande i MHF
Bergslagen.
Hur länge har du varit medlem i MHF?
– Sedan 1973, så jag är
färsk, säger Karl-Åke Frisén
med ett leende.
I MHF Bergslagen har i år
17 jubileumsnålar delats ut för
25-årigt medlemskap, 15 stycken för 50-årigt medlemskap, 46
nålar för 60-årigt medlemskap
samt 13 nålar för 70-årigt medlemskap. Regionen omfattar
länen Örebro, Värmland och
Dalarna.
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MHF vill se nollgräns
för alkohol i trafiken

Foto: Henryk Sadura/
MostPhotos

GRÄNSER. I Europa
är det fyra länder
som har 0,0 promille som gräns
för rattfylleri. I den
är amerikanska
delstaten Illinois
är gränsen 0,8
promille.

MHF vill se en principiell nollgräns
för alkohol i trafiken. Fyra andra europeiska länder har idag en promillegräns på 0,0 för rattfylleri.
Idag är gränsen för rattfylleri 0,2 pro-

mille alkohol i blodet eller 0,10 milligram
per liter utandningsluft och för grovt rattfylleri 1 promille alkohol i blodet eller 0,50
milligram per liter utandningsluft. Tjeckien,
Ungern, Slovakien och Rumänien är de europeiska länder som idag har en nollgräns
för normalgraden av rattfylleri.
MHF har beslutat att jobba för en principiell nollgräns för alkohol i trafiken. I Sverige görs cirka 12 000 rattfyllerikörningar
varje dygn. MHF vill att ingen ska kunna
chansa.
– Ingen bör kunna kalkylera med att
dricka lite alkohol och ändå klara av promillegränsen. En nollgräns utesluter den
möjligheten, förklarar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Vi tror att man kan få en förebyggande
effekt med en nollgräns, som gör att folk
avstår från att köra när de har druckit ett
glas vin eller en öl.
En nollgräns skulle även stärka den sociala kontrollen, tror han.
– Då ser man till att ingen i familjen eller
i vänkretsen sätter sig bakom ratten efter att
den personen har druckit, säger Sjöström.

STOPP. MHF vill se en principiell nollgräns för rattfylleri. En nollgräns utesluter möjligheten att kunna dricka lite alkohol
och ändå köra bil.
Foto: Chermen Otaraev/MostPhotos

Vad menas då med en principiell nollgräns

för alkohol i trafiken? Det är inte möjligt
att i praktiken ha en gräns på exakt noll när
man mäter alkohol i utandningsluften.
– Man får då använda sig av en säkerhetsmarginal som ligger något högre än noll, när
man mäter alkohol i utandningsluften, förklarar Tomas Jonsson, vd för MHF Test Lab.
– Det är tekniskt svårare att mäta värden
nära 0,0 promille än 0,2.

”Varje gång
man har
gjort en
sänkning
Varför är det svårt att ha en exakt noll- av promillegräns?
gränserna i
– Kroppen kan ju själv producera alkohol, Sverige, då
om du till exempel äter en mogen banan,
har man sett
då blir det en liten alkoholprocess, som kan
ge utslag i ett utandningsprov, säger Tomas en varaktig
effekt.”
Jonsson.

År 1990 sänktes den lägre promillegränsen för rattfylleri från 0,5 till 0,2 promille.
MHF var med och bidrog till att den sänkningen blev verklighet genom sitt opinionsarbete, med bland annat kampanjen ”0,0 är
det enda som håller”.

Tomas Jonsson är vd
för MHF Test Lab.

Lars Olov Sjöström
är MHF:s trafiksäkerhetschef.

– Olika sjukdomstillstånd kan också ge
utslag i polisens sållningsinstrument. Om du
exempelvis har en obehandlad diabetes då
bildas ett ämne i kroppen som liknar alkohol.
Polisens alkomätare som används för

sållningsprov har svårt att skilja ut störande
ämnen som liknar alkohol.
– Bevisprovinstrumentet för rattfylleri
som polisen använder skiljer däremot ut
störande ämnen, förklarar Tomas Jonsson.
– Det instrumentet har god rättssäkerhet.

– Varje gång man har gjort en sänkning
av promillegränserna i Sverige, då har man
sett en varaktig effekt, konstaterar Lars Olov
Sjöström.
– När man sänkte gränsen från 0,5 till 0,2
promille, då minskade antalet alkoholrelaterade trafikolyckor med 8 procent.
Att sänka gränsen för normalgraden av
rattfylleri till en principiell nollgräns skulle
vara en viktig pusselbit i nollvisionsarbetet,
anser Lars Olov Sjöström.
– När vi i Sverige på alla andra områden flyttar fram positionerna när det gäller
arbetet med att få ned dödstalen i trafiken,
som satsningar på trafiksäkerhetskameror
och mittseparering, då borde vi göra samma
sak när det gäller trafiknykterhet, säger han.
Mari Haglund

VÅRT BÄSTA VAX HAR
BLIVIT ÄNNU BÄTTRE!

Autoglym UHD Wax, ger ännu djupare glans,
längre skydd och är enklare att använda!
www.krefting.se / www.autoglym.se
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Förändrade regler
för alkolås kan ge
fler rattfylleriåterfall
Den 1 mars blev det svårare att få
körkort med villkor om alkolås. Den
här förändringen innebär en försämring av alkolåsprogrammet anser
MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov
Sjöström.
– Nu utestängs den grupp rattfyllerister, som kanske har den största
återfallsrisken, varnar han.
Under 2017 återkallade Transportstyrelsen

5 694 körkort i Sverige till följd av rattfylleri och 1 620 körkort drogs in på grund av
opålitlighet i nykterhetshänseende.
Transportstyrelsen beviljade cirka 1 600
körkort med villkor om alkolås under 2016.
Från den 1 mars har reglerna för att få körkort med villkor om alkolås ändrats. De
gamla reglerna innebar att alla personer som
dömts för rattfylleri, direkt hade möjlighet
att ansöka om att delta i alkolåsprogrammet.
På det viset kunde de få behålla sitt körkort,
mot att installera ett alkolås i bilen och gå
på regelbundna medicinska kontroller.
De nya reglerna innebär att personer med
en missbruks- eller beroendediagnos inte
kan få alkolås direkt efter ett rattfylleribrott.
Personen måste först bevisa sin nykterhet i
minst sex månader innan den kan ansöka
om alkolås.
– De här nya reglerna innebär en försämring av alkolåsprogrammet, konstaterar Lars
Olov Sjöström.
– Troligen kommer antalet deltagare i alkolåsprogrammet nu att minska.

in deras körkort och riskera att dessa personer återfaller i rattfylleribrott, säger Lars
Olov Sjöström.
– Alkolåsprogrammet ger ju faktiskt bättre resultat än de flesta rehabiliteringsmetoder för personer med alkoholproblem.
Under 2016 omkom 83 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor.
– I slutändan riskerar de nya reglerna
för alkolåsprogrammet att ge fler skadade
och dödade i trafiken, i och med att risken
för återfall i rattfylleribrott ökar, säger Lars
Olov Sjöström.
En person som har en missbruks- eller beroendediagnos kan enligt de nya
reglerna inte få alkolås direkt efter ett
rattfylleribrott. Personen måste först
vara nykter i minst sex månader. Hur
är det tänkt – är det alltid sex månader
som gäller?

– Standardregeln är sex månader. Om en
person har ett gravt alkoholberoende, då
kan tiden bli längre, upp till två år. En bedömning görs i varje enskilt fall, förklarar
Åsa Ericson, utredare vid Transportstyrelsen.
Innebär de nya reglerna några andra förändringar?

– I och med de nya reglerna behöver inte
deltagarna ansöka om körkortstillstånd efter
att deras tid i programmet är klar, utan det
villkorade körkortet övergår direkt till ett
vanligt körkort. Det skiljer mot tidigare, säger Åsa Ericson.
Programmet Körkort med villkor om al-

I Sverige återkallas körkortet oftast i tolv

månader vid rattfylleri och vid grovt rattfylleri under 24 månader. Forskningen visar
att återfall i rattfylleri under spärrtiden av
körkort är högre bland personer som inte
har alkolås jämfört med de som har alkolås
enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut.
– Det är bättre att fånga upp rattfylleristerna snabbt i ett alkolåsprogram, än att dra

kolås startade 2012. Under en tvåårsperiod
beviljas ungefär 3 000 personer att delta i
programmet.Villkorstiden är ett eller två år.
Den längre villkorstiden gäller för den
som dömts för grovt rattfylleri och för den
som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren.
Deltagaren betalar själv leasingen och
servicen av alkolåset samt de obligatoriska
läkarkontrollerna. Total kostnad uppskattar

”Det är
bättre att
fånga upp
rattfylleristerna snabbt
i alkolåsprogram, än att
dra in deras
körkort och
riskera att
dessa personer återfaller
i rattfylleribrott.”
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Transportstyrelsen till mellan 20 000 och
40 000 kronor beroende på villkorstidens
längd. Det villkorade körkortet gäller endast
i Sverige.
Det var riksdagen som beslutade om de nya
reglerna för alkolåsprogrammet, som trädde
i kraft den 1 mars. Beslutet är en anpassning
till EU-regler. När förslaget var ute på remiss
framförde MHF och VTI (Statens väg- och
transportforskningsinstitut) skarp kritik.
VTI håller på att utvärdera alkolåsprogrammet. Cirka 20 procent av alla i tvåårsprogrammet har en beroende- eller missbruksdiagnos, vilket motsvarar ungefär 260 personer per år enligt VTI. Den gruppen måste i
och med de nya reglerna vara nykter i minst
sex månader innan de kan ansöka om alkolås.
– Vi tror att de nya reglerna förmodligen
kommer att göra att färre av de som har en
beroende- eller missbruksdiagnos ansöker
om att delta i programmet, säger Åsa Forsman, forskare vid VTI.
– Redan innan regeländringen vet vi att
det för gruppen i tvåårsprogrammet, tog i
genomsnitt 120 dagar från att man stoppats
för rattfylleri till att man beviljats alkolås, säger hon och fortsätter:
– Om man dessutom måste vänta ytterligare minst sex månader, då är det nog
många som istället väntar ut återkallelsetiden på körkortet.
I sin remiss angående de nya reglerna
skrev VTI: ”En annan anledning till att vi
inte tror att så många kommer att utnyttja
avhållsamhetsperioden är att det handlar om
personer med konstaterat alkoholmissbruk
eller alkoholberoende. Många av dessa kommer att ha svårt att klara av avhållsamhetsperioden utan att få hjälp för sina problem.”

TRAFIKFARA. MHF befarar att förändringarna
av alkolåsprogrammet innebär att programmets viktigaste grupp utestängs, personer
med ett alkoholberoende. Risken är att antalet återfall i rattfylleri kommer öka.
Foto: Carl Johan Erikson
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VTI poängterar i sitt remissvar att det är
mycket viktigt att de personer som får avslag på sin ansökan om alkolås på grund av
att de har ett alkoholberoende, erbjuds rehabilitering eller annan hjälp för att komma
tillrätta med sina problem. Annars är det stor
risk att de återfaller i rattfylleri.
VTI håller på med en utvärdering av alkolåsprogrammet som kommer att presenteras i en rapport under våren.
– I vår utvärdering har vi sett att det går
bättre för personer som valt alkolås. De
upplever själva att deras hälsosituation har
förbättrats i och med deras deltagande i alkolåsprogrammet, berättar Åsa Forsman.
– Även de som inte har alkolås upplever
att de fått en förbättrad hälsosituation, men
förbättringen är större hos personer med
alkolås.
MHF anser att det är frustrerande att riks-

dagen fattat ett beslut som försämrar det
alkolåsprogram som Sverige har utvecklat.
– Beslutet skickar signalen att det inte är
särskilt viktigt att ta itu med rattfylleristens
eventuella alkoholproblematik, säger Lars
Olov Sjöström.
Det finns länder ute i Europa som vill införa ett alkolåsprogram enligt svensk modell.
– Nu försämras den svenska modellen,
konstaterar Lars Olov Sjöström.
MHF har tillsammans med VTI haft en
dialog med EU-kommissionens nya generaldirektör för mobilitet och transporter om
förändringarna av Sveriges alkolåsprogram.
– Generaldirektören lyssnade intresserat på VTI:s forskningspresentation och på
MHF:s argument, berättar Lars Olov Sjöström.
– Vi kommer fortsätta att ha en dialog
med EU-kommissionen i den här frågan.
Mari Haglund

Åsa Forsman
är forskare vid
Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI.

Lars Olov Sjöström är MHF:s
trafiksäkerhetschef.

ALKOLÅS. Forskningen visar att återfall
i rattfylleri under spärrtiden av körkort
är högre bland personer som inte
har alkolås jämfört med de som har
alkolås.
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Lorentz har ett stort ideellt engagemang

Lorentz Holmgren valdes till ordfö-

rande för MHF Norr 2017. Han är född
1971 och bor i Piteå. Lorentz är ordförande i MHF Piteå-Älvsbyn. Under några år
satt han som ledamot i MHF:s förbundsstyrelse, han lämnade det uppdraget 2017.

vara 15 till 20 personer som satt och pratade tillsammans, säger han och fortsätter:
– Alla kunde lyssna, men bara en kunde
prata i taget.
Intresset för kommunikationsradio var
som störst då på 1980-talet, men dalade i
och med mobilernas intåg.
MHF Radio var med och tog hand
om kommunikationen och logistiken vid
olika arrangemang som idrottstävlingar
och mässor.
– Det kunde handla om att vi organiserade parkeringar för evenemangen, förklarar Lorentz.

Foto: Mari Haglund

Lorentz Holmgren är ordförande för
MHF Region Norr. Gemenskapen är
en betydelsefull del av hans ideella
engagemang.
– Vår mission i MHF-rörelsen är
trafiknykterhet. Det är lika viktigt att
ha kul tillsammans, säger han.

Varför är du engagerad i MHF?

Att Lorentz har ett stort ideellt en-

gagemang råder det ingen tvekan om. I
nykterhetsrörelsen är han förutom MHF,
aktiv i IOGT-NTO, Tempelriddarna och
NBV.
– Jag är medlem i tolv föreningar och
har uppdrag i fem–sex olika styrelser. Tre
till fyra kvällar i veckan har jag föreningsmöten, berättar han.
– Mitt engagemang handlar mycket om
att göra någonting bra som folk uppskattar, man fyller ju ett syfte.
Det var Lorentz motorintresse som
gjorde att han kom med i MHF-Ungdom
och senare i MHF.
– Riksfinalen av Sveriges Mopedmästare gick i Piteå 1985. Jag hade en kompis
som var medlem i MHF-Ungdom, minns
Lorentz.
– Vi fick hjälpa till att flytta Suzukimopeder på tävlingsområdet.
På 1980-talet var Lorentz aktiv i MHF
Radio i Piteå, radio i bemärkelsen kommunikationsradio. Klubbens medlemmar
hade kontakt via kommunikationsradio.
– Det här var innan det fanns mobiltelefoner. Vi sände på frekvensen 27 megahertz, berättar Lorentz.
– Vi var ett gäng som höll på med det
här, vi hade väldigt roligt. Man kan beskriva det som en stor livechatt.Vi kunde

Under 1980- och 1990-talet var Lorentz
med och drev folkrace-klubb och fritidsgård i Piteå i MHF-Ungdoms regi.
Föreningsengagemanget har varit en god
utbildning konstaterar han.
– Det var en slags demokratiutbildning,
man lärde sig om styrelsearbete och att
prata inför folk till exempel. Saker som
man har haft nytta av senare i livet, säger
Lorentz.
MHF Region Norr har många aktiviteter på gång under 2018 – Trafiknykterhetens Dag, Ta Paus och MHF-dagen
är några av dem. Ett arrangemang som
MHF Region Norr var med på för första
gången under sommaren 2017, var Motorveckan i Lycksele.
– Förhoppningen är att vi ska kunna
vara med i år igen. Det beror på om vi får
ihop funktionärer, säger Lorentz.
Motorveckan är ett av Sveriges största
motorarrangemang och körs sista veckan
i juli.
– Förra året visade vi upp den lilla mobila alkobommen. I år tar vi nog med oss
utställningen Uppvaknandet, berättar han.
– Motorveckan är ett bra arrangemang
att vara med på för att synas och träffa
folk.
När det gäller att arrangera evenemang
– då sticker MHF-rörelsen ut på ett positivt sätt anser Lorentz.
– Vi i MHF är världsmästare på att göra
arrangemang och proffs på att möta människor, säger han.
– Många av våra aktiva har hållit på i
många år.Vi i MHF är duktiga på att göra
bra grejer av små ekonomiska medel.
Mari Haglund

ENGAGERAD. Lorentz Holmgren har ett stort ideellt engagemang. Gemenskapen tycker han är en viktig del av att vara föreningsaktiv.
Foto: Mikael Lindberg

– Vår mission i MHF-rörelsen är naturligtvis trafiknykterhet och trafiksäkerhet.
Gemenskapen, att ha kul tillsammans är
minst lika viktig i det ideella engagemanget, reflekterar han.
– Det ger mycket att vara ute och arbeta ideellt.

FÖRTROENDEVALD. Lorentz Holmgren har många ideella uppdrag. Han satt
under några år i MHF:s förbundsstyrelse.
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TEST: COOPER 4XS SPORT
FÅR TOPPRESULTAT!

NAMNINSAMLING. MHF:s vd Göran Sydhage överlämnade 7 963 stycken namnunderskrifter till Mattias Larsson på Justitiedepartementet. Målet är att få till en lag som
förbjuder eftersupning.

MHF vill sätta stopp för
kryphålet eftersupning
MHF har överlämnat 7 963
namnunderskrifter för en lag
mot eftersupning till justitieminister Morgan Johansson. En
lag skulle stoppa rattfyllerister
från att kunna undgå straff.
Eftersupning innebär att en person
som tas av polisen misstänkt för rattfylleri, hävdar att den druckit alkohol
efter färden eller trafikolyckan. Cirka
10 procent av alla misstänkta rattfyllerister som stoppas av polisen, hävdar
att de har druckit alkohol efter körningen.
MHF har överlämnat 7 963 namnunderskrifter till Justitiedepartementet, för en lag som förbjuder eftersupning.
– Vi hoppas uppnå en lagändring,
så att misstänkta rattfyllerifall inte ska
läggas ned för att en person ljuger och
hävdar eftersupning, säger MHF:s vd
Göran Sydhage.
Norge har haft en lag mot eftersupning i 50 år. MHF vill se en liknande
lag i Sverige, med ett förbud mot att

dricka alkohol under sex timmar efter
en olycka.
Mattias Larsson, Erland Koch och
Eva-Lena Wallin från Justitiedepartementet tog emot namnlistorna och
lyssnade på MHF:s dragning. Göran
Sydhage, Lars Olov Sjöström och Sabrina Sandhu fanns på plats från MHF.
Senast 2015 utreddes frågan om en

lag mot eftersupning.
– Då bestämde vi oss för att för att
lägga frågan på is. Om MHF kan ge
oss nya argument och ny information,
då kanske vi kan ta upp det igen, säger
Mattias Larsson, enhetschef för straffrättsenheten vid Justitiedepartementet.
Göran Sydhage om mötet med Justitiedepartementet:
– Vi fick ett bra bemötande. Det
bästa av allt var att de ville få mer information och underlag i frågan.
Han är nöjd med att MHF:arna har
samlat in 7 693 namnunderskrifter.
– Jättebra, MHF:s funktionärer
runtom i landet har gjort ett väldigt
gott jobb, säger Göran Sydhage.
Mari Haglund

Tyska ADAC och Österikiska TCS har hårdtestat 15st sommardäck
och Cooper 4XS Sport hamnade i topp! Välbalanserat, trygga körgenskaper och hög komfort är några av egenskaperna ADAC och
TCS lyfter. Att 4XS Sport dessutom täcks av Coopers generösa
milgaranti är en extra bonus!
Gå in på coopertires.se för att läsa hela testet.

WWW.COOPERTIRES.SE
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Ovanligt nyhetsfattig
Nya elbilen Hyundai Kona.

Bilmässan i Genève är både ett
startskott för det nya bilåret i
Europa och en näst intill k-märkt
institution för bilälskare. Den är
första mässan i Europa, största
mässan när det gäller antalet
utställare och den ligger på neutral mark i ett land som inte tillhör de stora bilproducenterna.
Här finns en lång tradition av bil-

intresse både vad gäller nya bilar och
framför allt klassiker.
Detta avspeglade sig naturligtvis på
mässan där även dessa visas upp. Till
och med klassiska konceptbilar visades, och klassiker pånyttföds som Mini
och Land Rover Defender.
Lokala tidningar talade om ouvertyr för Genèvemässan när dörrarna
öppnades, men många talade också
om sista versen för mässan som i år
var ovanligt fattig på nyheter. Det var
mest nya versioner av bilmodeller och
konceptbilar som visades.
Audi höll dock fanan högt och visade nya A6. Volvo valde däremot att
avtäcka sin V60 precis innan mässan,
men blev ändå lite av snackisen på
plats då XC40 fick utmärkelsen Årets
Bil. De flesta av besökarna tyckte
dessutom – för en gångs skull – att
rätt bil vann.
Den stora bristen var nya bilmo-

deller med miljöfokus. Här var det
Hyundai som blev mässans behållning
när det gäller miljöbilar med nya batterielbilen Kona, som ska ha en räckvidd på 48 mil. De visade även bränslecells-suven Nexo som ska klara 80
mil på en tank vätgas.
Skoda visade en smart hybridlösning i form av en kompakt-suv med
biogasmotor i kombination med elmotor och ett 48 volts batteri. Det
är en fingervisning om hur nya lilla
suven från den tjeckiska tillverkaren
kommer att se ut i kombination med
smart miljölösning.
Stefan Nilsson

Alfa Romeo
Alfa Romeo vill in och slåss om titeln premiumtillverkare och jobbar hårt med saker som matt lack, hästkraftsstinna motorer, bakhjulsdrivning och fyrhjulsdrivning samt kopplingar till racing. I år visar man klövermodeller av Giulia och Stelvio i speciella Nürburgringversioner med turbomatade sexor på 510 hk.

Airbus
Årets mest fantastiska skapelse är den felande
länken mellan flygplan och bil, Pop.Up Next,
som Airbus visade tillsammans med Italdesign
och Audi. Italdesign är ett dotterbolag till Audi
som bidrar med know-how gällande batteriteknik och autonom körning. Italdesign utvecklar
framtidsorienterade koncept och prototyper
för Audi och andra kunder världen över. Den
flygande persontransporten är inte en flygande
bil utan en modul för passagerare som antingen
körs på hjul eller flygs som en gigantisk drönare.

Mercedes
Mercedes-Benz överraskade med flera
bilar som är riktigt intressanta för den
svenska marknaden. Det handlar om
nya laddhybrider på E-klass och C-klass.
Bilar som drivs med maxrenade dieslar
i kombination med elmotorer och då
med ett utsläpp från 38 gram CO2/km.
Bilarna kommer både som sedan och
som kombi.
– Våra dieslar klarar alla dagens reningskrav och har extremt låg förbrukning i kombination med laddhybridlösningen, berättar Fredrik Wahrolen, presschef på svenska Mercedes. Vi vann en
tysk test när det gäller just reningsgrad
och låg förbrukning, berättar han.
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Genèvemässa i omstartsläge
Audi A6
Audi A6 är en av de få nya bilar som hade
världspremiär på bilmässan i Geneve. En lillebror till nyligen lanserade A8 med det mesta
av den fascinerande tekniken som A8 packats
med. Nya A6 har bland annat uppkopplingstjänsten Audi connect som erbjuder så kallade
car-to- X-tjänster, med trafikskyltsavläsning och
varningsinformation. Tack vare något som Audi
kallar swarm intelligence drar Audi A6 dessutom nytta av information från andra Audi-bilar.
Som tillval kan Audi connect key ersätta den
konventionella nyckel, vilket gör det möjligt att
låsa upp bilen med en Android-telefon. Audis
kommande Tesla-utmanare, elbilen e-tron,
kommer allt närmare produktion. Den prototyp
som premiärvisades i Geneve är en av 250 bilar som nu körs i intensiva tester världen runt.
Några av dem kördes till mässan för egen maskin samt runt i Geneve för att väcka intresse.

Renault EZ-GO
Seat Cupra

FOTO: STEFAN NILSSON

Seat förökar sig genom delning
och har nu skapat det egna
varumärket Cupra för de mer
prestandastinna modellerna.
Här suven Ateca i Cupra-version
med nya kopparfärgade loggan
och digital instrumentering.

Renault EZ-GO är en stor självgående eldriven bil,
eller som Renault säger: el-robo-fordon. Den är utformad för att transportera människor i staden och
förorterna. Ett jättesmidigt insteg via en gigantisk
bakdörr i kombination med dedikerade stationer gör
den till den felande länken mellan en minibuss och en
självgående bil.
Bilen är Renaults vision om transporter i framtida
smarta städers ekosystem. EZ-GO är den första av
en familj konceptbilar som kommer visas under 2018.

Skoda
Den mest intressanta
miljöbilen visade faktiskt
Skoda som tagit fram en
gas-el-hybrid som har en
motor som kan köras på
biogas i kombination med
en hybriddrivlina där ett
48-volts batteri används för
att driva bakaxelns elmotor
för fyrhjulsdrivning. Detta i
en konceptbil som signalerar en ny ännu kompaktare
suv-modell som kommer på
marknaden undre nästa år.
Škoda Vision X heter konceptbilen.

Jeep & Dodge

VW I.D. Vizzion

Jeep har den i särklass mest udda montern med en
klassisk Jeep från 1941, bilen som sägs ha vunnit
andra världskriget, bland träd stenar och grus. Jeep
visade också helt nya Wrangler som är dagens arvtagare i rakt nedgående led efter jeepen från 1941.
Runt den klassiska krigar-Jeepen visades övriga
Jeep-modeller och en lysande blå muskelbil i klassisk amerikansk stil. Dodge Demon heter den och
har en kompressormatad Hemi 6,2 liters V8:a på 840
hk och med ett vridmoment på 1 044 Nm.

Volkswagens senaste – och fjärde – bilmodell i elbilsserien
heter I.D. VIZZION. Den är en direkt utmanare till Tesla S och
Volkswagen tänker sig att den ska vara en spjutspets in i tekniken med självkörande bilar med en möjlighet att nå nivå 5 av
helautomatisk körning redan 2025. I.D. VIZZION:s design, elektriska fyrhjulsdrivning (via två elmotorer med en systemeffekt
på 306 hk/225 kW), högspänningsbatteriet (med en kapacitet
på 111 kWh) och räckvidd på upp till 665 km är Volkswagens
budskap när det gäller vad vi kan förvänta oss inom en snar
framtid.
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Polestar 1

FOTO: STEFAN NILSSON

Stjärnan i Volvo-montern är förstås nya laddhybriden
Polestar 1 som ska kunna gå 16 mil på enbart el.
Bilen är nu beställningsbar i 18 länder till ett pris på
1,5 miljoner. Den som bokar får lägga upp 25 000
kronor i en återbetalningsbar bokningsavgift.
– Med mer än 7 000 personer som har gjort en
intresseanmälan sedan Polestar 1 avtäcktes känner
vi oss verkligen stärkta av den passion som man
visar för vår produkt. Vi kommer nu att ta nästa steg
mot att leverera denna bil till våra första kunder,
säger Thomas Ingenlath, vd för Polestar.
Naturligtvis skapades det också stor uppmärksamhet runt XC40 som dagen innan mässan fått
utmärkelsen Årets Bil 2018. Helt nya V60, som
premiärvisades några dagar innan mässan stod i
skymundan.

Kia Cee’d
Kia Cee’d är en annan bil som hade
premiär i form av helt nya modeller
som femdörrars kombi med större
lastutrymme och femdörrars halvkombi. Båda med nya effektivare
drivlinor och de beräknas få ett pris
i nivå med dagens modeller. Bilar
som säkert kommer att följa upp
Kias tidigare försäljningsframgångar
med Cee’d.

Lamborghini
Marzal
Alla bilintresserade vet vad en Lamborghini är för något, men få vet att
Lamborghini tog fram en konceptbil
som heter Marzal. Den har en sexcylindrig motor på 2 liter och visades på
bilmässan i Genève 50 år innan den
nu visades igen.
De Lorean har garanterat sett den
här bilen innan han satte sig och skissade på den rostfria bilen med Volvomotor som bär hans namn och som
blev tidlös i filmen Back to the future,
eller Tillbaka till framtiden, som den
heter på svenska.

Koenigsegg Regera
Så till högsta prestanda. Det handlar förstås om allt från
Ferrari till udda specialbilar, samt förstås Koenigsegg som
visar kundbilar och har en exklusiv VR-visning av en kommande modell för redan frälsta Koenigsegg-ägare. De
utlovade 80 exemplaren av dagens Koenigsegg Regera är
redan slutsålda.

Mini + Land Rover
Defender 6x6
För de flesta av oss är en Mini det mest brittiska man kan
tänka sig. För andra är det Land Rover. Några tänker kanske
på drycker som thé.
Det visades en nytillverkad Land Rover Defender 6x6
på mässan men inget slår det genuint brittiska i nytillverkade Minis med varumärket David Brown Automotive. Mr.
Browns representant på mässan vägrade att svara på frågan
huruvida det var Mr Bean som satt i den ljusblå bilen.

FULL AV

SMAK

FRI FRÅN ALKOHOL
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Välstädat. Leaf bjuder
på sober interiör med
blå låtsassömmar.
Hastighetsmätaren har
blivit analog. Rattvärme känns lyxigt, men
tyvärr saknar ratten
justering i längdled.

KORTFAKTA
Nissan Leaf
Handlöst. Det går att släppa
ratten kortare stunder – några
sekunder – innan varningssystemen för ProPilot börjar
ljuda. Det räcker med att hålla
ett finger på ratten för att systemet ska bli nöjt.
Längre räckvidd. Nissan Leaf har fått nya former, men framförallt längre räckvidd än tidigare. På hjälpsidan finns nu ProPilot som underlättar vardagskörningen.

Nya Leaf räcker längre
Strax under 1 000 sålda Nissan Leaf
under 2017 gav en femteplats bland
supermiljöbilarna med ”noll i utsläpp”. Nissan laddar vidare och den
uppdaterade versionen har bland
annat fått ett större batteri för längre
räckvidd.
Det är nu omkring åtta år sedan jag senast provkörde en elbil. Då, 2010, blev jag
knappast övertygad av de knappa tio milen
i verklig räckvidd, den tämligen enkla, lilla
karossen samt allt vägljud som läckte in.
Tack, men nej tack.
Men, man ska inte vara sämre än att man
kan ändra sin uppfattning – och nu är jag på
god väg att göra det. Anledningen är senaste
versionen Nissan Leaf med större batterikapacitet än tidigare som – under optimala
förhållanden – når upp till 41,5 mil på en
laddning.
Då handlar det om stadskörning och man
mäter räckvidden enligt den nya WLTP-cykeln.Vid blandad körning landar den angivna räckvidden på runt 27 mil. I den riktiga
verkligheten blir dock räckvidden kortare.
Det talas om räckviddsångest när elbilar
kommer på tal. Den förra Leaf:en hade en

batterikapacitet på 30 kWh och det mesta
över 15 mils vinterkörning var lite av ett
vågspel. Nu har Nissan möblerat om i själva
batteripaketet. Det har samma volym som
tidigare men har kapaciteteten 40 kWh.
Storleksmässigt är Leaf som en VW Golf,
vilket gör den smidig i stadstrafik. Redan
efter någon kilometer noteras att det är riktigt tyst i kupén – Nissan har lagt in extra
ljuddämpning i bland annat hjulhusen.
Körställningen är helt okej, även om vi
hade önskat oss en ratt som även var ställbar
i längdled. Hacken för justeringen av ryggstödslutningen hade kunnat vara tätare.
Komfortmässigt finns både rattvärme,
värme i stolarna, samt ett väl fungerande
klimatsystem. Att slå på dessa, tullar naturligtvis på den så viktiga räckvidden.
Nyheten E-pedal slås på med en knapp

framför den något futuristiska växelspaken.
Den ökar motorbromsen, som i sin tur laddar batterierna. Det är inga problem att köra
bilen både i stad och på landsväg utan att
använda bromspedalen. Det är lite märklig
känsla de första gångerna, men man vänjer
sig snabbt och snart nog går det att stanna
bilen utan att det blir ett ryckstopp.

Accelerationen är fullt tillräcklig, fullt
vridmoment finns redan från start. Noll till
hundra går på åtta sekunder, men sådan inverkar förstås negativt på räckvidden.
Nissans förarhjälp ProPilot håller rätt på
Leaf utmed större vägar och anpassar hastigheten till omgivande trafik. Att det skulle
vara ett självkörande system är att ta i – men
det går att låta Leaf sköta körningen med
bara ett lätt finger på ratten.
Vad som inte fungerade tillfredställande
var navigationen, som mer än en gång visade högersväng, medan rösten sade vänster.
Ladda bilen från noll till hundra procent
hemma via ett 10-amperesuttag tar 21 timmar. Det är för lång tid, men beror inte på
bilen, snarare strömuttaget. Då är en laddbox ett bättre alternativ och den laddar batteriet fullt på 7,5 timmar.
På det hela taget är Leaf en trevlig bekantskap, och de som väntar med köp till
efter första juni, får 60 000 kronor i bonus.
Fram till dess är bonusen på 40 000. Men,
man bör veta hur bilen i hushållet är tänkt
att användas. Exempelvis finns dragkrok inte
med i tillvalslistan.
Mikael Lindberg

Pris: Från Visia
304 900 kr till Tekna
356 900 kr.
Motor: Växelström,
synkron.
Effekt: 110
kW (150
hk).
Prestanda: Toppfart
144 km/h, 0–100
km/h: 8,0 sek.
Max vridmoment:

320 Nm.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

449/179/154/270 cm.
Tjänstevikt/max
last/släp: 1 543–
1 600/395–452/– kg.
Garantier: Nybil 3
år/10 000 mil. Garanti
elbilskomponenter: 5
år/10 000 mil. Lack 3
år. Rostskydd 12 år.
Räckvidd blandad
körning (WLTP):
270–285 km.
CO2-utsläpp: 0 g
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

Rymlig för
sin storlek
Miljövänlig
Baksäte
Navigation

Allt syns inte
på utsidan
Gör en Fuktkontroll och slipp tråkiga överraskningar

Med årliga kontroller kan fuktskador och mögelangrepp upptäckas
och åtgärdas i tid. Vi undersöker närmare 40 kritiska områden på
din husvagn eller husbil och du får ett protokoll med alla mätvärden.
Läs mer på www.bilprovningen.se/fuktkontroll.

Bilpaket Åbo
per personbil + E-hytt
för upp till 4 personer

Ta havsvägen till Åbo med bilen ombord. Shoppa loss och fyll bakluckan
med godsaker! Förutom att du upplever mer i din egen takt kan du även
besöka fler städer på en och samma resa. Bila med båt helt enkelt.

Boka på silja.se I 08–22 21 40*
*Serviceavgift 70:– per bokning tillkommer, boka online så bjuder vi på den.
Utvalda avgångar. Begränsat antal platser. Prisexemplet avser morgonavgång till Åbo.
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Bästa däcket
till kompakten

TEST
16-tumshjul är ute. Den nya standarddimensionen för kompaktklassen heter 225/45 R17. Det innebär bra kördynamik.
Men hur blir det med åkkomfort och säkerhet på regnvåta
vägar?
DOWNSIZING. När det gäller motorbyggan-

de betyder det att motorer med stor volym
byts mot mindre men med överladdning.
Med samma effekt ska det innebära att
den mindre motorn konsumerar mindre
bränsle. Att det fungerar ser vi i vår dagliga
testverksamhet. Principen gäller även däck.
Ett smalare däck med högre lufttryck ger
mindre rullmotstånd och därmed lägre
bränsleförbrukning.
Men det vill inte marknaden veta av.
Suvar med högre luftmotstånd är trenden.
Deras motorer blir inte heller alltid de
mest ekonomiska på grund av bilens form
och vikt. Säkert förstår de allra flesta att
basversionen av däck och fälg är den mest
ekonomiska. Utseendemässigt kan det
dock bli så mesigt att valet av bredare och

större hjul nästan blir tvångsmässigt. Och
när bilarna växer i storlek växer även däckdimensionerna.
Från 1980-talets kompaktbilar har de
populäraste däckstorlekarna växt från
175/70 13 via 195/65 R15 till dagens
aktuella bestseller 205/55 R16, som nu
avlöses av 225/45 R17.
Däcktillverkarna är förberedda på det

och urvalet är stort. Söker man på nätet
efter den dimensionen ploppar det upp
mer än 300 olika erbjudanden hos de stora
internetdäckhandlarna. Men vilket är bäst?
För att ta reda på det lät vi tio av de mest
ansedda och seriösa däcken gå en match
mot fjolårets testvinnare, Michelin Pilot
Sport 4. Utmanarna är nya Continental

av 11 SOMMARDÄCK
– i samarbete med

PremiumContact 6, Cooper Zeon CS8,
Falkens toppmodell Azenis FK510, det nya
Sport S1 från den ursprungligen indonesiska däckjätten Giti, det beprövade Goodyear Eagle F1, Nankangs billiga Sportnex
AS-2+, Nokian zLine, Pirelli P Zero, Toyo
Proxes Sport och till sist Vredestein Ultrac.
Kan de slå fjolårets så överlägsna
Michelin? På torr vägbana blir det inte
lätt. Redan vid fullbromstestet med tio
inbromsningar från 100 km/h till stillastående placerar sig det franska däcket
i toppen med i genomsnitt 34,6 meters
bromssträcka. Runt en meter längre hamnar Pirelli, Nokian, Falken, Continental,
Goodyear och Vredestein. Cooper, Giti,
Toyo och Nankang behöver över två meter mer till stillastående. Men med endast
genomsnittligt rullmotstånd och däckbuller
blir det tuffare för Michelin. I fråga om
rullmotstånd, relevant för bränsleförbrukning, är Goodyear, Giti och Nokian bättre,
Continental och Falken likvärdigt och

FOTO: DINO EISELE

Däckstorleken
225/45 R17 passar
bland annat till:

• Audi A3
• BMW 1- och
2-serie
• Fiat 500 L
• Honda Civic
• Mercedes CLA
•Mini Clubman
•Opel Zafira
• Peugeot 308
• Seat Leon
• Skoda Octavia
• Volvo S60/V60
• VW Golf/Beetle
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BETYG
MICHELIN

Bromssträcka i meter från 100 km/h

1. Michelin			
2. Pirelli			
3. Nokian			
3. Falken			
5. Continental		
6. Goodyear		
7. Vredestein		
8. Cooper			
8. Giti			
10. Toyo			
11. Nankang		

34,6
35,4
35,8
35,8
35,9
36,1
36,2
37,0
37,0
37,3
37,7

1. Continental		
2. Giti			
3. Vredestein		
4. Michelin		
4. Goodyear		
6. Falken			
6. Pirelli			
8. Nankang		
8. Toyo			
10. Cooper		
11. Nokian			

Cirkapris kronor
Dimension

1 190

1 070

1 060

1 090

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

94 Y

94 Y

94 Y

94 Y

Tillverkningsland

Spanien

Slovakien

Japan

Italien

PÅ VÅT VÄG
Bromssträcka

40 %

10

8

10

8

Sidogrepp

15 %

10

9

10

10

Handlingbana på tid

15 %

10

9

8

10

Handlingbana subjektivt

15%

10

9

8

10

5%

9

8

8

6

10 %

8

8

9

5

9,8

8,5

9,2

8,5
8

PÅ TORR VÄG
Bromssträcka

40 %

10

8

8

Slalom, grepp

10 %

9

9

7

9

Styrreaktion

10 %

9

9

6

10

Handlingbana på tid

15 %

8

10

8

8

Handlingbana subjektiv

15 %

9

10

8

10

Rullkomfort/ljudnivå

10 %

Viktat delbetyg

1. Goodyear		
1. Giti		
3. Nokian		
4. Continental
4. Michelin
6. Falken		
7. Cooper		
8. Pirelli			
9. Vredestein		
10. Toyo			
11. Nankang		

6

8

7,5

8,6
5

70 %

8

8

8

Däckljud

30 %

9

8

10

8

8,3

8,0

8,6

5,9

BETYG
8,9
8,9
9,0
9,1
9,1
9,2
9,5
9,7
10,2
10,3
11,2

7
8,7

Rullmotstånd

9,4

TOTALT

Rullmotståndskoefficient kg/t

9
9,3

MILJÖ

Viktat delbetyg

rullmotstånd

I detta test viktas de olika delarna av testet så här: Våt asfalt 50 procent, torr asfalt 40
procent och miljö 10 procent.
Däckens hastighetsindex i
testet – samtliga däck har index 94 Y (max 300 km/h).
Priserna är hämtade från
däckonline.se.

8,5

8,5

I

I

I

I

I

I

I

I

I

+ Mycket bra
egenskaper med
kort bromssträcka
både på torr och
våt vägbana.

+ Bra styrfeedback
på vått underlag.
God precision och
starkt kurvgrepp
på torrt.

– Lite svagt vid vattenplaning.

– Kan verka lite
ojämnt vid utrullning på Audi A3.
Liten egendämpning.

I

I

sedan följt av Cooper och Pirelli.Jämförelsevis tyngst rullar Nankang.
Michelin kunde inte heller ta täten vid
bullermätningen där bilen får rulla förbi
två mätmikrofoner med avslagen motor.
Giti, Nankang, Toyo och Falken är tystare. Ljudligast är Continental, Goodyear
och Pirelli. Men hörs det inne i kupén?

I

I

I

+ Bra styrfeedback
på vått underlag.
Kort bromssträcka
(vått och torrt).
Säkert och lättbehärskat.
– Något tveksamt
vid instyrning, lite
ojämnt.

Vägbuller i decibel (dB)

69,3
69,3
69,7
69,9
70,1
70,4
70,5
70,5
70,7
71,0
71,2

8,3

1 2 2 4

I

ljudnivå
1. Giti			
1. Nankang		
3. Toyo			
4. Falken			
5. Michelin		
6. Cooper			
7. Nokian			
7. Vredestein		
9. Goodyear		
10. Pirelli			
11. Continental		

PIRELLI
P ZERO

225/45 R17

Viktat delbetyg
125,5
124,9
124,5
124,3
124,3
123,9
123,9
123,2
123,2
122,8
122,1

FALKEN
AZENIS FK510

Hastighetsindex

Vattenplaning kurva

Medelhastighet km/h.

CONTINENTAL
PREMIUMCONTACT 6

TESTFAKTA

Vattenplaning rakt fram

handling
Teststräcka 2 770 meter

Pilot Sport 4

Nej, i testbilen, en Audi A3, hörs inte något däckbuller förrän man börjar variera
tempo och körriktning. Falken uppvisade
ett ”glidljud” i de snabba kurvorna liksom
även Nokian.
Mer avgörande och säkerhetsrelaterat är

testet av väggrepp och kördynamik. Inte

I

I

I

I

+ Bra kurvgrepp
i våta och torra
kurvor. Spontant
och precist i styrningen. Neutral
till lätt understyrd
balans.
– Lite nervöst vid
filväxling. Lite svagt
vid vattenplaning.
Högt rullmotstånd.
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NOKIAN
ZLINE

GITI
SPORT S1

1 020

1 010

ingen uppgift

1 100

1 090

870

1 020

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

225/45 R17

GOODYEAR
EAGLE F1
ASYMMETRIC 3

TOYO
PROXES SPORT

COOPER
ZEON CS8
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+ Mycket bra balanserat däck på
våta och torra vägbanor. Säkert med
lätt undanstyrning.
Lätt lastväxelreaktion.
– Något längre
bromssträcka på
våt vägbana.

I

I

I

+ Ordentliga våtegenskaper utan
graverande svagheter.

– Trög styrrespons.
För mycket understyrning på torr asfalt. Svag komfort,
något bullrigt.

I

I

I

+ Mycket bra kurvegenskaper på torr
asfalt, lågt rullmotstånd, komfortabelt
och tyst.
– Svagt kurvgrepp
och fäste på vått
underlag. Understyr och överstyr.
Trög styrrespons.

I

I

I

+ Lätt kontrollerbart däck på vått
och torrt underlag.

– Mycket högt
rullmotstånd. Tydlig
understyrning i vått
väglag. Svag styrkänsla.

I

I

I

+ Trots något svagare kurvgrepp på
vått underlag – väl
balanserat, stabilt
och lätt behärskat.
– Tydlig understyrningsnigning.

I

I

I

+ Bra egenskaper
mot vattenplaning,
mycket bra komfort, acceptabelt att
behärska. Ordentliga egenskaper på
torr asfalt.
–Dålig bromsförmåga på vått
underlag. Mycket
högt rullmotstånd.

I

I

+ Nästan neutralt
på vått och torrt
underlag. Bra styregenskaper.
– Svagt vid inbromsning på vått
underlag och vattenplaning, Högt
rullmotstånd.

FOTO: DINO EISELE

heller här är det Michelin som gör de
snabbaste varvtiderna, det gör Continental.
Men i fråga om körstabilitet och kontrollerbarhet visar Michelin vilket toppdäck
det är.
Med starkt kurvgrepp och bra styrprecision ligger även Continental bra till. Med
endast lite långsammare varvtider rullar

Goodyear, Falken och Pirelli på i mittfältet
av testet utan några överraskningar. Bara
Cooper och Nokian med sina något vekare profiler visar på understyrningstendenser
som inte är säkerhetsavgörande men som
heller inte ger någon körglädje.
Totalt ligger Michelin i klar ledning
på torr asfalt och det fastän det inte nått

toppnoteringen i alla discipliner.Varför? Jo,
för att det bromsar bäst av alla och för att
bromsegenskaperna står för 40 procent av
värderingen på torr vägbana.
Med samma procentsats viktas även
bromsningen på våt körbana. Här kan farligare trafiksituationer uppstå och däckets
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MÄTRESULTAT – VÅT ASFALT
bromsning

handling

sidogrepp

Bromssträcka i meter från 80 km/h.

Genomsnittshastighet.

Max tväracceleration

1. Michelin			
2. Falken			
3. Nokian			
4. Pirelli			
5. Continental		
5. Toyo			
7. Cooper			
8. Goodyear		
9. Giti			
9. Vredestein		
11. Nankang		

30,2
30,7
31,4
31,5
32,3
32,3
32,5
33,6
33,9
33,9
34,9

Teststräcka 2 300 meter.

1. Michelin		
2. Pirelli			
3. Nankang		
4. Continental		
4. Nokian			
6. Falken			
7. Goodyear		
8. Vredestein		
9. Cooper			
10. Toyo			
11. Giti			

79,6
79,5
79,4
79,3
79,3
79,1
78,8
78,0
77,1
76,3
75,5

vattenplaning längs
Km/h, vattendjup 7 mm.

Vid auto motor & sports sommardäckstest
användes uteslutande Borbets Y-fälg på
Audi A3 med den seriemässigt lika dimensionen 7,5 x 17. En fälg som passar på flera av
Volkswagenkoncernens kompaktmodeller.

1. Toyo			
2. Nankang		
3. Michelin		
4. Continental		
5. Falken			
6. Nokian			
7. Goodyear		
8. Vredestein		
9. Cooper			
10. Giti			
11. Pirelli			

i cirkel på 42 meter i m/s2.

1. Pirelli			
2. Michelin		
3. Falken			
4. Continental		
5. Goodyear		
5. Nokian			
7. Nankang		
8. Vredestein		
9. Cooper			
10. Toyo			
11. Giti			

7,13
7,10
7,08
7,02
6,90
6,90
6,87
6,86
6,81
6,75
6,64

vattenplaning kurva
Max tväracceleration i cirkel

72,1
71,8
71,3
71,1
71,0
70,3
70,1
69,9
69,6
68,7
68,2

på 200 meter i m/s2. Vattendjup 7 mm.

1. Nankang		
2. Falken			
3. Goodyear		
4. Michelin		
4. Continental		
6. Cooper			
7. Vredestein		
8. Toyo			
9. Giti			
10. Nokian			
11. Pirelli			

3,19
3,09
3,05
3,01
3,01
2,95
2,90
2,89
2,82
2,68
2,49

Bankörning. Förutom Audi A3 använde vi ä

Tack
Sverige!
År 2016 samlade vi svenskar in
över 85 000 ton däck. Av det
gick 65 procent till material
och 35 procent till energi som
ersättning för icke återvunnet
material.
De nya materialen används
bland annat till allvädersplaner
och lekplatser, dräneringar
och bärlager, infrastruktur,
sprängmattor och fendrar.
Stålet som finns i däcken
går till smältverk, där det
återgår i stålets kretslopp.
Det är vad vi kallar cirkulär
ekonomi.

VÄLJ ALLTID EN KONTROLLERAD BILVERKSTAD

Läs mer om
nyttan på sdab.se

Det är bra att välja en bilverkstad som är
kvalitetskontrollerad. KBV-verkstaden har
anslutit sig frivilligt och följer konsumentlagstiftning samt branschens frivilliga överenskommelser om prisuppgift, leverans etc. I
oanmälda stickprovskontroller granskar KBV
kvaliteten på verkstadens arbete.
På vår hemsida www.kbv.nu kan du se vilka
verkstäder som är ansluta till KBV och även
tycka till om just din verkstad.
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förmåga att blixtsnabbt få ner farten samspelar även med viktiga säkerhetssystem
som ABS och ESP.Våtbromsningen är
däcktesternas spetsdisciplin. Det däck som
glider iväg ur körriktningen här har ingen
chans till en topplacering.Vilket ligger i
topp? Åter Michelin. Med 30,2 meters
bromssträcka från 80 km/h markerar det
spansktillverkade franska däcket tekniknivån just nu.
Kort därefter kommer Falken. Nokian
och Pirelli bromsar runt en meter längre.
Continental, Toyo och Cooper behöver två
meter mer.Ytterligare en meter krävs för
Goodyear, Giti och Vredestein.
Nankang bromsar alltför långt. Det

kinesiska däcket rutschar förbi den michelinbestyckade Audi A3:an med nästan
fem meter. Falken Azenis FK510 är överraskande starkt på vått underlag. Det lägger
sig på andra plats för våtegenskaperna. Det
räcker till en plats bland de tre första totalt.
Även Pirelli visar, med något undantag för
vattenplaning, på bra våtegenskaper.
Jaha, allt klart då? Nej, ingalunda. Det
kommer en överraskning. Trots måttligt

även Seat Leon som testbil för vissa moment.

FOTO: DINO EISELE

unDerhållsFrI kontAkt
meD stor vAlFrIhet
Elkontakten P12 har en robust och tät
konstruktion som ger en bekymmersfri
användning år efter år. Hela 12 stift ger
dig stora valmöjligheter för din husvagn
som backstrålkastare, elbromsar eller
backkamera för hög säkerhet.

.se
DIAB P12 KomPABIlItEt: 12-24 volt elsystem. PolEr: 12
JorDnIng och lADDnIng: Pol 1 & 12 IngångAr forDon: 2
IngångAr släPvAgn: 1–2 montErIngsytA: 65x75mm (bxh).

Djurle InDustrI AB
tel: 0470-380 50
FAx: 0470-380 90
e-post: AnDers@DIAB.se
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bra bromsegenskaper på vått, åstadkommer
det billiga Nankangdäcket bra varvtider.
Hur kommer det sig? Trots sina måttliga
köregenskaper går det bra på den kraftigt
vattenbesprutade körbanan, nästan oberört
av pölar och spårrinningar.
Där konkurrenterna redan tappat grep-

pet behåller Nankang sitt lugn. Även i
vattenplaningstestet bekräftas denna effekt
som har mindre med gummiblandningen
att göra. Snarare är det en lyckad däckprofil
och ett lyckat däckmönster samt en ovanligt hög vattennivå på teststräckan.
Om bara vattenplaning skulle vara måttstocken skulle det billiga Nankang ha legat
i täten. Men det bromsar sämre, är inte så
exakt i riktning och stabilitet och har ett
otidsenligt högt rullmotstånd. Därmed placerar det sig i den bakre delen av tabellen
tillsammans med Cooper, Toyo och Vredestein. Giti hamnar mitt i och är i den totala
sammanräkningen inte mycket bättre än
de sist placerade men erbjuder ett imponerande lågt rullmotstånd och därigenom
ett acceptabelt paket. Med hänsyn till den
bestående konflikten mellan rullmotstånd
och våtgrepp är det en aktningsvärd prestation att ta sjunde plats.
Ospektakulärt och starkt på vått un-

derlag men trögt på det torra ger Nokian
sjätte plats.Väl balanserat i fråga om egenskaper utom en liten svaghet på våt inbromsning placerar Goodyear som femma.
Pirelli övertygar med sina dynamiska egenskaper men förlorar på vattenplaning och
rullmotstånd och tar fjärde plats.
Och sedan då? Genom starka insatser
på vått underlag hamnar Falken trots små
svagheter på det torra tillsammans med det
i fråga om egenskaper mycket väl balanserade Continental på delad andra plats.
Och högst upp hamnar det allrounddugliga
Michelin.

TEXT: THIEMO FLECK
BEARBETNING: TORBJÖRN LUNDGREN
FOTO: DINO EISELE

SÅ HAR VI TESTAT
För bästa möjliga noggrannhet och för att säkerställa
tillförlitligheten av resultaten har varje testmoment
körts flera gånger. Vi tar hänsyn både till mätinstrumentens utslag och de subjektiva bedömningarna från
våra erfarna testförare.
För en optimal klassificering kör vi balanserat, säkert och enligt den tänkta målgruppens körbeteende

på vått och torrt underlag. Vattenplaningstestet
körs både i längsgående och tvärgående körriktningar för att ge ett utfall för hur däcken klarar djupa
hjulspår med vatten på vägbanan. Den kritiska hastigheten då däcket vattenplanar, och hur det accelererar
i tvärgående riktning i stående vatten, visar däckens
säkerhetsmarginaler.
Rullmotståndet mäts i två olika laboratorier under
likadana

omständigheter och kommer in i testet som ett
medelvärde. Grunden för bedömningen är också relevant för däckmärket när det gäller den europeiska
lagstiftningen om däckklassificering. Sedan många år
genomförs stickprovsmässiga ”eftertest”. Fokus är på
de tre bästa i ett test liksom produkter med otypiskt
goda egenskaper, ovanligt hög förslitning eller andra
iögonfallande egenskaper. Avvikelser rapporteras och
kan leda till att ett däck utesluts ur testet.

Brett sortiment inom
Bilelektriska reservdelar

för fordon, lastbilar,
entreprenad och marina mm.

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

Tel 08-735 81 60

www.yourex.se

Namnlöst-3 1

Fax 08-27 87 67
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www.hankooktire.com/se

Det smarta valet
för både förare och miljö.

Den perfekta balansen mellan
prestanda och säkerhet.
* Vinnare av Autobilds sommardäckstest
Nr 10, 2018

Be one with innovation
Hankook Tire and Real Madrid
Together as one

Be one with it

Hankook Tire Sweden AB
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Vardaglig reskamrat.
Inredningen i Outback
vinner inga skönhetspris, men är funktionell
vad gäller knappar och
vred. Körkomforten i
stolarna är god, liksom
runt-om-sikten.

KORTFAKTA
Subaru Outback 2,5i
Summit
Pris: 394 900 kr.
Motor: Bensin, 4 cyl,

2 498 cm3.
Effekt: 175
hk/129
kW vid
5 800
varv/min.
Prestanda: Toppfart

198 km/h, 0–100
km/h: 10,2 sek.
Max vridmoment:
Stallets bästsäljare. Subaru Outback tuffar vidare, men finns numera endast med 2,5-liters bensinmotor. Den är som gjord för dåligt väglag tack
vare sin permanenta fyrhjulsdrivning.

Multiverktyg för mångsysslare
Kombin Outback är Subarus bästsäljare i stallet. Rymlig att lasta, fyrhjulsdriven och god som dragbil. Valet
mellan diesel- eller bensinmotor blir
nu än enklare då fortsättningsvis endast bensinvarianten tas in.
1 900 Subaru Outback registrerades under

2017 och är därmed Subarus mest säljande
modell. Nu sitter vi i den uppdaterade varianten som bland annat fått ändrad front,
bi-ledljus och en uppsnofsad bensinmotor
på 175 hästkrafter.
De stora nyheterna hittas dock i grillen
och höger sidospegel. Där sitter nu varsin
kamera. Den främre visar 180 grader av
omgivningen och den i backspegeln visar
sidan av bilen, vilket kan vara bra vid parkering vid trottoarkanter.
Bensinmotorn gör inte mycket väsen av
sig och är kopplad till en sjustegad Lineartronic-låda. Den är steglös, men har inprogrammerade växlingssteg. Bakom ratten

sitter växlingspaddlar för de som vill köra
mer aktivt, eller öka motorbromsen i utförslöpor.
Allhjulsdrivningen, Active Torque Split,
har nor malfördelningen 60:40 mellan
fram- och bakhjul. Beroende på underlag
och situation kan fördelningen ändras automatiskt. En lätt skogsmulletur visade att
systemet fungerar som tänkt.
Förarkomforten är god med bra nåbarhet
till knappar och reglage. Ratten är föredömligt inställbar i både längd- och höjdled. Instrumenten är lättöverskådliga, men upplevs
en aning gammalmodiga.
Baksätet bjuder fin komfort på de yttre

platserna med gott om plats för knäna. Bagagerummet rymmer 559 liter med alla säten
på plats, och med baksätet fällt, går det in nästan 1 850 liter. Den senare siffran är omkring
300 liter mer än vad exempelvis en Volvo V90
rymmer. De som väljer högsta utrustningsnivån, Summit, får elmanövrerad baklucka.

På kurvig väg håller Outback spåret bra,
även när tempot höjs. Bilen accelererar
tämligen kvickt ut på motorvägen, trots avsaknad av turbo. Men det är ingen raket. 0
till 100 km/h tar över tio sekunder enligt
specifikationen.
För häst- och husvagnsägare kan Out-

back fylla en funktion som dragbil. På Bkort är den tillåtna släpvagnsvikten 1 400
kilo, medan de med BE eller B96 får dra
två ton. En del av de spekulanterna lär nog
sakna dieselalternativet i Outback.
I bensinutförande deklareras Outback till
7,3 l/100 km enligt den äldre körcykeln. Det
är något högre förbrukning än förra modellen som deklarerades till 7,0 l/100 km.
Vad som däremot inte har stigit är priserna. Subaru behåller dem vilket innebär 329 900 för instegsmodellen Active,
348 900 för Ridge och 394 900 för Summit.
Mikael Lindberg

235 Nm vid 4 000
varv/min.
Längd/bredd/
höjd/axelavstånd:

482,0/184,0/160,5/
274,5 cm.
Tjänstevikt/
max last/släp:

1 696/404/2 000 kg.
Garantier: Nybil 3
år/10 000 mil. Vagnskada 3 år. Lack 3 år.
Rostskydd 12 år mot
genomrostning.
Förbrukning blandad
körning:

7,3 l/100 km.
CO2-utsläpp: 166 g
CO2/km.
___________________
• Autobroms
• Alkolås

______________

Rejäl dragoch packåsna för dåliga
vägar
Lite tråkig
inredning
och instrumentering

Förbättra dieselmotorns styrka

KCR Dieselboxar - Sveriges mest sålda

Nu även till bensin!

Starkare, effektivare
och snålare!

KCR utökar nu sitt beprövade
koncept med
effektboxar att omfatta äve
n bensinmotorer och
hybrider . Smidig montering
och återställning.
Mer vridmoment och toppef
fekt ger bilen sportigare karaktär och bättre acc
eleration.

För dig som vill ha en bättre acceleration och mer vridmoment i din dieselmotor
lanserar vi nu vår 12:e generation dieselbox, vår bästa produkt någonsin! Den extra
effekten ger dig bättre gasrespons, säkrare omkörningar och sänker i många fall
bränsleförbrukningen. Mer än 100 000 sålda KCR-boxar, upplev skillnaden du också!

Se www.kcr.se hur stark jus

t din bil blir!

Trygghet med KCR

Med en KCR-box får Du

KCR:s erfarenhet och kunskap ger Dig en trygg produkt
Motorgaranti – komplettera för extra skydd
190 auktoriserade svenska återförsäljare
Teknisk support runt hela landet
Full returrätt – Prova i 30 dagar!

Hård- och mjukvara som klarar de senaste styrboxarna
Enkel och säker montering med få inkopplingsställen
Anpassad programvara för just din motormodell
Alltid senaste teknik för optimal funktion
Går att återställa helt till original

EXEMPEL

ORIGINAL

Audi A4 2,0 TDI man
BMW 520d
Fiat Ducato Euro 6 (Husbil)
KIA Cee´d 1,6 CRDi aut

150 hk
190 hk
130 hk
136 hk

KCR

320 Nm
400 Nm
320 Nm
300 Nm

182 hk
230 hk
155 hk
165 hk

390 Nm
490 Nm
390 Nm
370 Nm

EXEMPEL

ORIGINAL

Mercedes 220 Euro 6
Porsche Macan S 3,0
Volvo D4 2,4 AWD
VW Passat 2,0 TDI DSG

170 hk
258 hk
190 hk
190 hk

Detta är endast ett urval av produkter till olika bilmodeller, se komplett fordonslista med över 5 400 modeller på www.kcr.se.

Sök återförsäljare på www.kcr.se

mail@kcr.se

0515-801 50

KCR

400 Nm
580 Nm
420 Nm
400 Nm

205 hk
310 hk
220 hk
225 hk

480 Nm
695 Nm
500 Nm
485 Nm
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mest privatleasade bilmärken 10-i-topp
Fabrikat		Antal
Marknadsandel i procent
Volkswagen
8 668		
19
Volvo		
4 965		
11
Peugeot		
4 667		
10
Audi		
3 796		
9
Renault		
3 544		
8
Toyota		
3 363		
8
Skoda		
2 985		
7
Seat		
2 624		
7
Kia		
1 281		
5
BMW		
1 245		
2
Populärt alternativ. Privatleasing av personbilar minskade något under 2017, men är fortfarande populärt bland många bilförare. Volkswagens modeller ligger i topp med
Volvo på en andraplats.

Vikande trend för privatleasing
Andelen privatleasade personbilar
har stadigt gått uppåt sedan 2009
för att nå sin topp 2016. När 2017 års
sammanställning gjorts, visar den på
ett trendbrott – privatleasingen minskade något.
Privatleasing har ökat närmast som en

stigande raket de senaste åren. Andelen privatleasing av det totala antalet privatregistrerade personbilar var låga tre procent 2009.
Sedan dess har andelen stadigt ökat för att
nå sin topp 2016. Då var andelen privatleasing uppe i 29 procent, eller 48 791 fordon
för det året.

När vi i slutet av första kvartalet 2017
talade med Bil Swedens dåvarande vd
Bertil Moldén, siade han om en möjlig
50-procentig andel privatleasing för det
året.
Så blev det inte. När MRF, Motorbranschens riksförbund, summerade privatleasingen för 2017 med statistik från Vroom,
sjönk andelen privatleasade personbilar med
en procentenhet från 29 procent (2016) till
28 procent. I antal bilar motsvarar det en
minskning med 4 315 bilar.
Volkswagen är fortfarande marknadsledande vad gäller privatleasing, även om

KORTFAKTA
Vad innebär privatleasing?

• Privatleasing innebär att du inte äger bilen,
utan leasar den till en fast månadskostnad under tre år. Det enda som tillkommer är utgifter
för bränsle och fordonsskatt.
• I leasingen ingår ett fast antal mil, oftast
1 500 mil per år. Kör du längre, så kallade
övermil, blir det kostsamt vid återlämnandet.
• Du äger inte bilen, vilket ställer hårdare krav

på skicket vid återlämnandet. Lackskador,
bucklor och spruckna rutor måste ersättas
– om de är utöver vad som kallas normalt
slitage.
Det kostar extra att återlämna bilen innan leasingperioden går ut.
• Ränteavdrag i deklarationen är inte möjlig
vid privatleasing.
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Andelen privatleasade
personbilar i procent
av nybilsförsäljningen
toppåret 2016.

de minskade från 22 procent till 19 under
2017. På en andraplats ligger Volvo med 11
procent (16 procent 2016). Uppstickaren är
Peugeot, som landar på en tredjeplats med
10 procent (4 procent 2016).
Bland dem som skaffar bil privat, är det
fler kvinnor som väljer privatleasing än köp.
Bland män är det tvärtom. Medelåldern för
de som privatleasar är inte alla gånger så låg
som många trott, utan ligger på 45 år för
både män och kvinnor.
Andelen privatleasade personbilar skiljer
sig beroende på var man bor. Flest hittas i
Stockholms län med 34,9 procent och minst
hittas i Norrbotten med 8,5 procent. De län
som under 2017 ökade andelen privatleasing
mest var Blekinge och Örebro län.
Motorbranschen tror att privatleasingen

är här för att stanna och fortsätta ligga kring
dagens nivå om andelen 28 procent.
– På lång sikt kommer privatleasingen
ligga mellan 25 och 35 procent av de privatregistrerade personbilarna, säger Johan
Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.
Mikael Lindberg

LENNANDIA

Drabbad
eller skyddad
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 Reklamationsnämnden (ARN) för rådgivning. Handlare som
använder vår symbol följer alltid beslutet i ARN.
www.mrf.se/privatperson
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Arktiska äventyr
med Hurtigruten

Ibland hamnar man som resenär på platser
som berör på djupet. Som under en arktisk
expedition med Hurtigruten till världens
största fjordsystem på Grönland.
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Hej och välkommen till strandhugg

M

S Fram har just lämnat hamnen i isländska Isafjördur för
färden vidare över Norra Ishavet mot Grönlands nordligaste
bosättning, Ittoqqortoormiit.
Nu hägrar en intensiv expedition med
norska Hurtigruten som ledsagare. En sällsam resa genom världens största och nordligaste fjordsystem i Scoresbysund. Dagar
med blånande isberg, djupa isfjordar och
kalvande glaciärer i blickfånget.
Färden fortsätter sedan till den norska
vulkanön Jan Mayen, över till Lofoten och
med kuststaden Bergen som slutmål.
Ombord råder en känsla och stämning av gamla polarforskningstraditioner.
Fartyget har ju fått samma namn som den
norske upptäckaren Fridtjof Nansens berömda gamla skepp. En utställning utanför
matsalen bjuder både på bilder och föremål
från hans expeditioner i polarområdena vid
förrförra sekelskiftet.

Efter drygt ett dygn ombord längs den

isländska västkusten har vi passagerare redan
kommit in i skeppslunken.Vi är en härlig
blandning av skandinaver, fransmän, tyskar,
amerikaner, kanadensare, japaner och drygt
ett 20-tal kineser som förverkligat sin dröm
om att resa från Arktis till Antarktis.
För Frams färd började i Longyearbyen
på Svalbard för knappt en vecka sedan,
med målet att nå den antarktiska halvön i
december.
– Ända sedan jag var åtta år gammal har
jag fantiserat om att resa från pol till pol
som en riktig upptäckare. Och nu gör jag
det på riktigt, säger en stolt Li Zhiwen från
Peking där vi står ute på fördäck i flödande
septembersol.
– När vi lämnade Svalbard fick jag se
norrsken för första gången dessutom, utbrister hon med ett stort leende.
Det är sen eftermiddag och vi närmar
oss Ittoqqortoormiit, Grönlands i särklass

DRÖMRESA. Li Zhiwen från Peking är ute på ett riktigt äventyr. Från Arktis till Antarktis med Hurtigruten.

Tuff brittiska tar ett kyligt dopp.

Nils Rasmussen, stolt jägare i Scoresbysund.

Thomas Grant Olsen leder k

PROVKÖRNING
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Foto: cenneth sparby

på det omåttligt exotiska Grönland!
mest isolerade samhälle, 50 mil norr om
Polcirkeln. Byn med drygt 400 invånare
och hälften så många slädhundar ligger
dessutom 80 mil från närmsta grannby. En
brokig samling pastellfärgade träbyggnader
med majestätiska berg i fonden.Vid varje
litet hus står ett koppel av skällande hundar
som med nyfikna ögon betraktar oss när vi
väl kommit i land för ett besök.
Ittoqqortoormiit är porten till Scores-

PADDELGLÄDJE. Vilken känsla att få komma nära de skimrande isbergen med kajak. En dröm för paddlaren.

kajakturerna.
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Britt Johansson på väderstationen i Ittoqqortoormiit. Sydkap bjuder på storslagen isbergsparad.

bysundsfjorden, och från byns högsta höjd
får vi en föraning vad som väntar oss i
form av panoramavyer, isformationer och
skarpskurna bergstoppar. Ett otillgängligt
och smått öde landskap.
De flesta av Grönlands drygt 55 000
invånare bor längs den västra kusten. Här
i öst är naturen mer karg och otillgänglig,
med världens största nationalpark som
lockbete för äventyrare.
Här träffar jag den drygt 20 år unge Nils
Rasmussen, inuit och jägare från byn, som
ska följa med oss några dagar på Fram, för
att guida i fjordsystemet.
– Vår by räknas som en av världens mest
isolerade bosättningar. Två gånger om året
får vi leverans av förnödenheter från Danmark. Färskvarorna kommer med flyg från
Island, berättar Nils.
Nils stortrivs, men känner stor oro för
klimatförändringarna, som drastiskt påverkat livsvillkoren för byborna.
– Packisen har under de senaste åren
försvunnit på havet utanför Ittoqqortoormiit, vilket ställer till det för isbjörnarna
som förlorat sina naturliga jaktmarker. Det
gör att de ofta söker sig in till byn för att
leta mat på soptippen, konstaterar han med
en uppgiven suck.
Nu har besöken blivit så pass vanliga att
byn bildat en isbjörnspatrull som stora delar av året kontrollerar byns utkanter med
fyrhjuling eller skoter.

2017-10-02 09.01
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Nils berättar att flera av byborna just nu
är i full färd med jakt på både narval och
säl.
– För oss är jakten livsavgörande och en
naturlig del i vårt sätt att leva, säger Nils.
Det handlar även om isbjörn, myskoxe
och valross – utifrån reglerade kvoter.
Några timmar senare är det dags för
Fram att ge sig vidare in i det 35 mil långa
fjordystemet, där själva mynningen är hela
tre mil bred.
Som på beställning avslutas den första
dagen på Grönland med ett praktfullt
norrsken, som får oss passagerare att flockas
på däck.
Nästa morgon anländer vi till Hekla

En av höjdpunkterna är isbergsparaden
vid den gamla handelsstationen Sydkap,
där vi får tillfälle att skåda hundratals skimrande isformationer i blekgul höstsol.
Ros-Marie Bernhardsson och Ann-Louise Jansson, mor och dotter från Sverige,
njuter av skådespelet.
– Jag gillar att resa till otillgängliga platser, och var för några år sedan på Svalbard,
säger Ros-Marie, drygt 80 år gammal.
Ann-Louise har just varit ute och paddlat kajak.
– En häftig utmaning som definitivt ger
mersmak, konstaterar hon glatt.
Det är blandningen av åldrar hos deltagarna som är lite av charmen med den här
resan, menar de båda.
Och så guiderna förstås, som bidrar med
sin gedigna kunskap.
Som expeditionsdeltagare står man inför
behagliga val efter utflykterna. Kanske en
bastu på övre däck. Eller varför inte en

Möte med klassisk skuta.

Isländska Isafjördur har fin vandring.

MS Fram – ett sant expeditionsskepp.
Foto: cenneth sparby

havn, där Nils och hans familj har sin jaktstuga.Vi slussas i land med gummibåtarna,
vilket går snabbt och smidigt, tack vare en
snudd på spegelblank fjord.
Här får vi tillfälle att vandra i det karga
landskapet, och till och med skåda urtidsdjur på håll. För det här är myskoxland, där
det gäller att hålla avstånd, betonar Nils,
och pekar ut en flock på dussintalet djur
längs en av bergssidorna.
Kommande dagar får vi tillfälle till flera
goda äventyr, som kajakpaddling och gummibåtsfärder i glaciärvatten som skiftar
från grönt till mörkaste blått, en längre
vandring genom hedlandskap i flammande
höstfärger och timmar av norrskensspaning.
Fjällen i fjordområdet påminner tidvis
om italienska Dolomiterna, där de reser sig
upp till mer än 2 500 meter över havet.

Höstfärgerna börjar komma vid Sydkap.
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Så många mil fjord
finns det på Grönland.

Tore Wensel är stationschef på vulkanön Jan Mayen.

stund i någon av utomhusbubbelpoolerna,
för att se det arktiska landskapet sakta glida
förbi.
Efter middagen är det nära till salongen

med panoramafönster, som rymmer både
kafé och bibliotek. Ett utmärkt tillfälle till
umgänge med andra resenärer, för att prata
om dagen som varit och vad som väntar.
Många har varit uppe i ottan med både
kikare och kamera i högsta hugg.
Dessutom behöver man aldrig ha långtråkigt. För fartygets expeditionsteam, under ledning av Steffen Biersack och Helga
Bårdsdatter Kristiansen, har en lång och

bred erfarenhet av Arktis och Antarktis. De
kompletterar äventyren utomhus med flera
föreläsningar ombord.
Och efter dagarna i Scoresbysund väntar
vilda vågor på Norra Ishavet och ett besök
på Jan Mayen – om vädret tillåter.
Den norska vulkanön är en av världens
mest isolerade platser med den närmare
2 300 meter höga vulkanen Beerenberg
som främsta riktmärke.
Här finns en norsk väderstation och
militär bas. En storslagen ö väl värd ett eget
reportage.
CENNETH SPARBY

Namnlöst-4 1

2012-09-20 14.13

Namnlöst-4 1

2014-03-25 13.30

Namnlöst-4 1

2017-03-22 10.30

Nu finns Foxguard Alkolås DS-25 på den svenska marknaden. Alkolåset är framtaget av Lion Laboratories med
en kravspecifikation från den nordiska marknaden och är
godkänt enligt CENELEC 50436: 2014.
Foxguard Alkolås DS-25 säljs i Sverige av Palmenco.
Säker mätning Foxguard Alkolås använder elektrokemiska bränsleceller, tillverkade av Lion
Laboratories som är världsledande tillverkare av mätteknik gällande alkohol-mätning. Mätningen av alkoholhalten i
utandningsluften sker automatiskt och
provet analyseras snabbt och säkert.
Vid godkänt prov avaktiveras startspärren och kan fordonet startas.
Alkohol och trafik är en
livsfarlig kombination.
Foxguard Alkolås räddar
liv och tryggar en nykter
transport.

Palmenco har 40 års erfarenhet
av samarbete med polis och
myndigheter för en säkrare trafik.
Vi stöttar nattvandrarna - ansvar
och droger även utanför trafiken

Palmenco AB, Trandaredsgatan 1B,
507 62 Borås. info@palmenco.se
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Scoresbysund bjuder på rikt djur- och fågelliv.

Ombord på Fram finns en utställning om polarfararen Nansen.

lite mer om:
Hurtigruten satsar på expeditioner

• Hurtigruten är ett välkänt inslag längs den norska kusten och
har varit så sedan 1893.
• Varje dag – året runt – avgår ett av Hurtigrutens elva fartyg
från Bergen till Kirkenes. Över 30 hamnar angörs.
• Under de senaste åren har flera båtar i Hurtigflottan renoverats i ”skandinavisk stil”, bland annat MS Kong Harald, där ett
svenskt företag svarat för designen.
• Rederiet har sedan en bit in på 2000-talet dessutom satsat
på mer långväga expeditionsresor till Antarktis, Svalbard och
Grönland.
• Under 2018 kan du välja mellan ett dussintal Grönlandsexpeditioner med fartygen Fram, Spitsbergen och Roald Amundsen.
Några expeditioner gör även besök på Island, Svalbard och Jan
Mayen.
• Resornas längd varierar mellan elva till 18 dagar. Priser från drygt
38 000 kr för del i dubbelhytt, helpension, utflykter med mera.
www.hurtigrutenresan.se
• Det finns även andra skandinaviska arrangörer som har Grönland i sitt utbud, bland andra Polarquest, Äventyrsresor och
Grönlandsresor.
Ittoqqortoormiit har fotbollsplan med konstgräs.

Matig vägvisare på gröna Jan Mayen.

Kaffe och smaskig kaka på däck.

Polarguiden Bob Rowland har mött isbjörn och myskoxe på nära håll.

Isbergen ändrar ständigt form. Det blommar trots kargt klimat.

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

Begagnade bilar helt enkelt
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Bilvård – så jobbar proffsen
rätt handlag. Alexander Hult jobbar på sin pappas företag Bilvårdcenter i Växjö AB. Han guidar oss genom en full bilrekonditionering.

Visst är det en njutning med en ren
och fräsch bil, men hur lyckas man få
till den ultimata glansen, och hur behåller man lystern? Vi har pratat med
proffsen och det enkla svaret är: Vänd
dig till en bilrekonditioneringsfirma,
de fixar det även om bilen sett sina
bästa dagar.
Grunden för att lyckas är en seriös tvätt-

ning. Här handlar det inte om snabbtvätt
med roterande borstar på macken. Det
handlar snarare om tvätt i flera omgångar
och sedan polering i nästan lika många omgångar.
– En vanlig tvätt gör i och för sig bilen
ren, men inte lacken förklarar Alexander
Hult som jobbar på Bilvårdcenter i Växjö
AB. Det krävs en seriös tvätt med polering
och efterbehandling om man ska nå bästa
resultatet.
Kan man rädda en bil som fått slita hårt
i årtionden och aldrig fått en riktig skötsel?

– Det beror på vad man menar med att

”Rätt gjort
minskar
lackkonserveringen
flygrost,
underlättar
tvätt och ger
lacken ett
längre liv.”

rädda bilen. Det går definitivt att lyfta en
bils utseende, men det är klart att resultatet
blir allra bäst om man har en bil som är i bra
skick reda när man börjar.
Han berättar att de jobbat med bilar
värda lite drygt 10 000 kronor till bilar med
ett värde på flera miljoner och det har varit
nöjda och stolta ägare som rullat hem i en
skinande blank bil oavsett vad de kom dit
med.
– Skillnaden har nog faktiskt varit större
på den slitna bilen än på den nästan nya,
fortsätter Alexander, men har man en ny bil
och vill kunna hålla den i toppskick länge,
har man allt att vinna på att ge den en riktigt bra lackkonservering. Rätt gjort minskar det flygrost, underlättar tvätt och ger
lacken ett längre liv.
Bilvårdcenter i Växjö AB ingår i Diteckedjan och verksamheten drivs av Alexanders pappa Nicklas Hult. Han har hållit på
med bilrekonditionering i 30 år och drivit
verksamheten så här de senaste 13 åren.
Alexander är numera anställd, men har vux-

Foto: stefan nilsson

it in i rollen som bilvårdare genom ett stort
intresse och inhopp över sommaren sedan
han var 14. Numera jobbar han heltid med
bilvården.
– Vi jobbar med allt från personbilar till
tyngre lastbilar och bussar, säger han. Båtar
med för den delen, förklarar han.
– Du ska inte glömma att vi även fräschat upp inredningen i ett par kök, tillägger
Nicklas.
Vi följer med in i tvätthallen där Alexander börjar med att spraya på ett rengöringsmedel som lyfter smutsen. Han sprayar hela
bilen utvändigt och lyfter även huven och
sprayar motorrummet.
– När det här har verkat ett par minuter
tar vi högtryckstvätten och spolar av rubbet,
förklarar han. Roterande borstar är förbjudet. Det blir ofelbarligen små repor i lacken
vid automattvätt.
– Här handlar det om handtvätt och att
stegvis ta bort smutsen från den grövre ner
till den finare smutsen som asfaltstänk, insekter och flygrost. När allt är borta över-
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En typisk
svensk vinterbil med salt,
asfaltspartiklar
och massor av
smuts i form
av grus och
små metallpartiklar från
bland annat
dubbar på väg
till ett rejält
lyft.

Foto: stefan nilsson

”Glöm inte fälgarna, bromsoken och däcken”,
säger Alexander
och spolar bort
smutsen när
rengöringsmedlet
gjort sitt.

”Lyft absolut på huven”, säger Alexander.
”Därunder hittar man
det mesta som gamla
löv och massor av
saltstänk samt en hel
del oljespill.”

Först av allt lägger Alexander på ett rengöringsmedel som lyfter den mesta
smutsen både på lacken och under huven.

går vi till polering för att slutligen lägga en
lackförsegling.

”När det gälEfter avspolningen är det dags för nästa ler stolarna
rengöringsmedel som tar bort salt och tjära. så är det
Ny avspolning och därefter en syra som tar olika rengöbort små rostprickar orsakade av metallpar- ring beronde
tiklar som satt sig i lacken, det han kallar
på om det är
flygrost.
skinn- eller
Efter det blir det schamponering. Här
är det viktigt att använda en bra microfi- textilklädberbaserad svamp för handtvätt så att repor sel.”
undviks.
– Nu är det dags att putsa upp lacken,
säger Alexander och tar till något han kal�lar claylera som fungerar som en riktigt fin
våtslip.
Den tar bort ojämnheter i lacken och
ger en bra grund för att börja polera med
polermaskin och polermedel. Det ska vara

Den slutliga finishen byggs upp
genom att bilen
lacken poleras med
polermedel som
jobbas in med en
polermaskin med
dubbeltrissa.

Det finns flera
olika rengöringsmedel för
den som vill
göra ett bra
tvättjobb själv.
Välj lite efter
årstid och hur
smutsig bilen
är. Insekter
på sommaren
och fälgar på
vintern till exempel.

Alexander Hult jobbar omsorgsfullt med polermaskinen för att få
upp den rätta glansen där man sedan kan spegla sig i lacken.

polermaskin med dubbeltrissa för bästa resultat.
När bilen är ren och polerad läggs lackförseglingen på. Ditec har två olika typer av
lackförsegling. En polymbehandling som
skapar en slags plasthinna över lacken och
en hårdare keramisk behandling där lacken
täcks med en glasyta.
Båda behandlingarna har nio års garanti
om de sköts med ett visst underhåll i ettårsintervall för den keramiska behandlingen,
eller var artonde månad för polymerbehandlingen.
Hur hanterar man inredningen?

– När det gäller stolarna så är det olika
rengöring beroende på om det är skinn- eller textilklädsel. Båda materialen efterbehandlas sedan så att de är lätta att rengöra
samt stöter bort smuts. När det gäller skinn

behandlas det också för att bli mjukare för
att inte torka och spricka.
Om det varit en jycke eller en rökare
som bott in sig i bilen, går de dofterna att
få bort.
– Visst, vi jobbar även med sanering, svarar Alexander. Då handlar det om tvätt med
bakteriedödande medel och sedan kan man
ta till ozonbehandling om det är riktigt inpyrt.
Gummidetaljer och paneler?

– Där tvättar vi normalt, jag avstår gärna
vinylputsmedel om inte kunden uttryckligen vill ha det. Det blir blankt och kan
skapa reflexytor.
Vad kan man göra själv?

– Tvätta noga är A och O, helst handtvätt.
Sedan kan man se till att hålla bilen ren och
torr invändigt, göra en och annan klädseltvätt. Framför allt, glöm inte skinnbehand-
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Ett komplett paket
för rengöring och
vård av
skinnstolar
kostar 585
kronor och
då ingår
även mjukgörare för
skinnet.
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Det finns en rad olika medel för klädselvård. Alexander
rekommenderar rengöring med skydd som gör skinnstolarna lätta att hålla rena samt ett medel som håller
skinnet mjukt.

Namnlöst-6 1
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En snygg skinnstol ska vårdas och då håller den i
evigheter. ”Den blir bara snyggar med tiden”, säger
Alexander.

Ett bra resultat
när det gäller tvätten av hela bilen
bygger på metodiskt arbete och
rätt verktyg samt
rengöringsmedel
och schampo. Microfibersvampen
kostar 60 kronor
och rengöringsmedlen 90 kronor
styck.

”Fälgarna
tvättas med
ett ämne som
innehåller
oxalsyra. Du
kan faktiskt
gnugga dem
med en skalad citron.
Det är naturens egen
oxalsyra i
citroner.”

Alexanders pappa Nicklas Hult har hållit på med bilrekonditionering i mer än 30 år och han vet knepen för den
där ultimata glansen, men han vet också att det är intensivt jobb med smådetaljer som dörrhandtag.

lingen. Den ger riktigt snygga skinnstolar
med tiden.
Har du några fler tips?

– Fälgarna ska man inte glömma, säger
Nicklas. De är utsatta för mycket smuts, salt
och tjära. Fälgarna tvättas med ett ämne
som innehåller oxalsyra. Du kan faktiskt
gnugga dem med en skalad citron. Det är
naturens egen oxalsyra i citroner.

Namnlöst-1 1
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Vad kostar det hela?

– Det varierar med bil, skick och vad
man vill ha gjort, svarar Alexander. En V60
i normalskick kostar 5 500 kronor för en
komplett tvätt med polering och lackförsegling med polymbehandling. Samma sak
med keramisk behandling som kostar 6 500
kronor och ett premiumpaket med rekonditionering av klädsel, fälgar och glasrutor blir
ett tillägg på 1 795 kronor.
Stefan Nilsson

Room with a view @ Hotel Tylösand
035-305 05 · tylosand.se · #hoteltylosand
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konstruktör: mats edvardsson, Foto: bertil strandberg, dräger

lös krysset och vinn!
c De fem först dragna lösningarna belönas med två
bingolotter vardera. Skicka lösningen till: Motorföraren, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
före 30/4, 2018. Märk kuvertet ”Krysset 3/18”.

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

Kör säkert med
nya sommardäck.
Varje dag.

sommardäck hos oss
a
n
i
d
!
Köp
Kom in till någon av våra 90 bilverkstäder så får du hjälp
med sommardäcken. Vi kollar dem och skiftar däck åt dig.
Behöver du nya sommardäck så har vi många att välja
mellan till bra priser. Närmaste bilverkstad och hela vårt
sortiment av både fälgar och däck hittar du på vår
hemsida okq8.se.
Välkommen till oss!
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I BACKSPEGELN

nummer 3 2018

Motorföraren i backspegeln
27 mars 1986. Sverige är fortfarande i chock efter mordet på Olof Palme
en månad tidigare. I Motorföraren nr 4 uppmärksammas det som skett
på ledarsidan med text och bild där Palme håller i en reklamskylt för högertrafikomläggningen.
Bland smånotiserna noteras att fler och fler smiter från trafikolyckor.
Ökningen är hela 15 procent på ett år, eller totalt 40 000 smitningar.
Det flaggas även för en ny bälteslag från den första april. Från det datumet är det obligatoriskt med bilbälte även i baksätet.
Precis som i den här utgåvan, är det ett test av sommardäck, men i
mars 1986 handlade det snarare om ett långtidstest av elva däck. Kontentan av testet är att de rullat på utan några större problem.
Vid den här tiden började också den trevliga tävlingsformen Bilorientering minska, något som entusiasten Folke Ringberg noterade i sin spalt
Folkes O-vänner. ”1977 hade vi 160 startande i RM, men 1985 bara 29
ekipage. Målet om åtta år är att snarare ha ett startfält på RM som ligger
över än under 100”, var något Folke hoppades på.

Omslag
En rejält insnöad Mitsubishi Pajero pryder
omslaget och den är en
av tre terrängbilar som
testas i vinterförhållanden. Pajeron är av den
första generationen
som kom ut 1983, och
den testade bilen är i
femdörrarsutförande.
Vi noterar att det
är 59:e årgången av
Motorföraren det här
året och på omslaget
finns även en puff som
handlar om att stoppa
tvättfusket.

TEXT: mikael lindberg

Vintrigt terrängbilstest
Tre terrängbilar – Isuzu Trooper, Mitsubishi Pajero och Nissan Patrol – gör upp om vem som
är den bekvämaste terrängbilen. Testen görs i ett
snöigt Sverige och avslutas i en slalombacke i
Älvdalen.
Gemensamt för bilarna är att de har turbodieselmotorer och inkopplingsbar fyrhjulsdrivning
samt lågväxel. Nissan är mest stötig på landsväg, då
den har bladfjädring. Trots starkast motor, blir det
också en andraplats efter Pajero när det gäller acceleration. Pajero bedöms också som bekvämast på
långkörning, tack vare att även stolen är avfjädrad.
Lite lustigt är det dock när bilarna testas i sla-

lombacken. För det första anges att alla bilar måste stå stilla när fyrhjulsdrivningen läggs i – vilket
inte stämmer. Alla de här modellerna har automatiska så kallade frihjulsnav fram, vilket gör att de
kan läggas i under körning – om de är aktiverade.
Det andra är att ingen av testbilarna imponerar i
slalombacken – de gräver ner sig. Det hade man
säkert kunnat undvika om – på terrängmässigt vis
– lufttrycket minskats i däcken. Den totala vinnaren av testet blir i alla fall Pajeron.
Slutligen kan vi notera att idag är Troopern avförd från bilregistret, Pajeron avregistrerades sent
2017 och att bara Patrolen finns kvar.

Fyrhjulsdrivning under luppen
Tekniska förklaringar på system är alltid
intressant och Motorföraren ger sig i kast
med att förklara viskokopplingen – som
blir allt populärare när bilar byggs som
fyrhjulsdrivna. VW kallade exempelvis
systemet för Syncro och Merecdes-Benz
använde sig av ordet 4Matic.
I princip har man en behållare fylld
med tätt liggande skivor samt en viskös
vätska. Varannan skiva sitter fast i främre
delen av kardanen och de andra i den bakre delen. När skivorna roterar olika fort,
som när framhjulen börjar spinna, blir vätskan trög av värmeutvecklingen och kopplar
ihop den två skivpaketen via friktion – och bilen blir fyrhjulsdriven.
Volkswagen och Mercedes var ingalunda först med lösningen. Den första massproducerade bilen med viskokoppling var amerikanska AMC Eagle som kom 1980.

Fuskande
maskintvättar

Bilen ska tvättas ofta och helst i en maskintvätt för att slippa smuts
och rost. Det är uppmaningen från Sveriges grossistförbund. Snart
upptäcker man att det inte är bilisterna som är skitgrisar, utan snarare de egna medlemmarna, bensinstationsföreståndarna. Man väljer
att gå ut i en kampanj mot de föreståndare som slarvar med rengöring och service av sina biltvättar. Förbundet tipsar bilägarna att
kontrollera borstarna efter grus innan de kör in bilen i tvätten och
i så fall genast klaga hos mackägaren.

Leaf 981 registrerade bilar, 2) Renault Zoe
851, 3) Tesla Model S 800, 4) Tesla Model X
483, 5) Volkswagen e-Golf 289, 6) BMW i3
278, 7) Hyundai Ioniq BE16 247, 8) Volkswagen e-Up 107, 9) Nissan E-NV200 80, 10) Kia
Soul 58. Totalt registrerades 4 217 elbilar i
fjol. Plus 14 vätgasbilar.

2A. Laddhybridtoppen i Sverige 2017: 1)
Volkswagen Passat GTE 4624 registrerade
bilar, 2) Mitsubishi Outlander PHEV 2452,
3) Kia Optima PHEV 1534, 4) Volvo V60 D5/
D6 twin engine 1058, 5) BMW 330e 757,
6) Volvo XC90 T8 twin engine 634, 7) Volvo
XC60 T8 twin engine 576, 8) Volkswagen
Golf GTE 503, 9) BMW 225xe 441, 10)
Volvo S90/V90 T8 twin engine 360. Totalt
registrerades 15 447 laddhybrider i fjol.

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Kundnr 120 171 200, 120 11 Stockholm

1C. Elbilstoppen i Sverige 2017: 1) Nissan

Eller skicka talongen i ett kuvert märkt ”FRISVAR” till:

Skriv helnykter eller trafiknykter samt personnr och
mailadress i meddelandet.

ÄNNU INTE
MEDLEM?

Adress:

Rätt svar
bil- &
trafikfrågor

Vinnare Krysset nr 2

47

MOTORFÖRAREN

Swisha 195 kronor till 123 222 32 87

TORGET

Namn:

nummer 3 2018

3A. Hybridtoppen i Sverige 2017: 1) Toyota

Husvagn Polar 420, -78.

Tel: 0451–211 20,
070–526 11 20.

Mycket bra skick. Snyggt
förtält. El plus gasolvärme. En ägare.

köpes
Till museum. Följande föremål från 50-talet önskas.
Skolbänk och stol m blankförnicklade stålrörsben. 4

st trädgårdsstolar m spelkortsmotiv i ryggstöden:
hjärter, ruter, spader och
klöver. Kontorsmaskin som
används vid utskrivning av
lönelista och lönekuvert

på samma gång m kopieringspapper emellan. Mekanobygglådor. Badrumsskåp m spegellucka, h 400
mm X b 300 mm.
Tel: 070–668 73 36.

medlemsförmån: annonsera
c Som en förmån erbjuder vi våra medlemmar en gratis Torget-

(se redaktionsrutan sidan 4). Manusstopp är den 30 april.

annons! Gäller endast privatpersoner, en annons per utgivning och

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

person. För kommersiella annonser hänvisar vi till vår annonschef

Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.

Säljes

Annonstext /Produkt, pris, årsmodell etcetera

Köpes
Uthyres

Namn

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

Personnr:

E-post:

*Helnykter är en medlem som har en helnykter livsstil. En trafiknykter medlem
avstår självklart alkohol när man kör bil, MC etc och är i övrigt drogfri.

Säljes

Tel. mobil:

Torget: radannonser

Trafiknykter*

Källa: Branschorganisationen Bil Sweden.

Södertälje

Helnykter*

Monica Waern,

Postnr & ort:

Norrsundet

MHF Camping Club – Tilläggsmedlemskap 75 kr första året (normalt 175 kr)

Alf Ersson,

Uppsala

Medlem MHF-Ungdom – 100 kr (upp till 25 år) – 200 kr (över 25 år)

Sköndal

Birger Molin,

Medlem MHF – 195 kr första året (normalt 250 kr)

c Grattis säger vi till fem Maj-Lis Gustavsson,
nya kryssetvinnare! Två Nybro
bingolotter vardera är
vinsten. Lycka till!
Georg Larsson,

Auris HSD 4765 registrerade bilar, 2) Kia
Niro 3105, 3) Toyota Yaris hybrid 2827, 4)
Toyota C-HR 2755, 5) Toyota Prius 622, 6)
Hyundai Ioniq HEV 424, 7) Mercedes GLC
350e 328, 8) Lexus RX 450h 311, 9) Lexus
NX300h 168, 10) Lexus IS300h 159. Totalt
registrerades 15 695 hybrider i fjol.

POSTTIDNING B
MHF, Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

D E T Ä R E N VAC K E R R E S A

D E N YA S TÖTS Ä K R A S U V- DÄC K E N
De nya sommardäcken Nokian Hakka® SUV är utformade
med robust teknik i däcksidorna för att ge säkerhet och lugn
och ro på alla livets resor. Besök nokiantyres.se för att
läsa mer.

