jörgen Lundälv, Göteborgs universitet:
– Livet blir verkligen annorlunda för
den som drabbas av rattfylleri på nära
håll, till exempel genom att en nära vän
dödats eller skadats. En femtedel måste
sjukskriva sig lång tid efter olyckan.

ylva Ekmark, finansbolaget Leaseplan:
– Det går ganska lätt att få företagen att satsa på
bättre miljö när de gör sina bilinköp, eftersom till
exempel lägre förbrukning av bränsle ger bättre
ekonomi samtidigt som utsläppen minskar.

Stefan karlsson, bilinspektör:
– Ofta får vi tömma kontrollerade bussar på
folk eftersom fordonen har så stora fel att de
inte kan köras vidare. Vi stoppade 149 bussar i
Västra Götaland och upptäckte 452 fel!

Lennart Pilskog, Volvo lastvagnar:
– Säkerhetsutrustning på lastbilar är nödvändig.
Men när det inträffar olyckor så beror bara tio
procent på bilen medan föraren – den mänskliga
faktorn – står för hela 90 procent.

EN LÄTT ViNdPUST rakt ned i tratten räcker för att kontrollera alkoholhalten för bilister, visar Tomas Jonsson, som utvecklat den nya tekniken vid MHF Testlab tillsammans med företaget Servotek.
foto: ARnE winERDAL

Alkoblås – stor
nyhet i tylösand

ALKOBLÅS I ALLA SVENSkA FÄRJELÄGEN VAR EN NYHET
FRÅN MHF SOM VÄCKTE STOR UPPMÄRKSAMHET I TYLÖSAND. SVERiGES TELEViSiON HADE DET SOM TOPPNYHET
I FLERA NYHETSSÄNDNINGAR. TOMAS JONSSON, MHF,
dEMONSTRERAdE HUR ALkOBOMMARNA SKA FUNGERA
UTANFÖR TYLÖSANDSKONFERENSEN. PÅ DET HÄR UPPSLAGET OCH NÄSTA SAMMANFATTAR Vi ÅRETS TRAFIKSEMINARIUM.
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Anders norén, BilSweden:
– Om alla bilar hade den nya säkerhetstekniken
redan idag skulle 60 liv sparas varje år: till
exempel trötthetsvarnare, döda vinkelvarnare, filbytesvarnare, nödbromsning och fotgängarskydd.

Lisa Possne-Frisell, MHF:
– Sociala medier når fler kvinnor än andra medier. Mer än varannan svensk är med i Facebook
och över 200 000 i MHF:s ”Jag vill inte förlora
vänner och familj – kör inte full”.

johan Granlund, Nordiskt vägforum:
– Det är mycket större risk att råka ut för en
dödsolycka i Norrlands inland jämfört med
övriga delar av landet, eftersom vägarna är
sämre. Men här satsas inga statliga vägpengar.

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör
Trafikverket:
– MHF har varit
duktiga på att introducera ny teknik
i praktiken. De nya
alkobommarna kommer säkert att
börja användas i våra hamnar utan
att det behövs speciell lagstiftning.

Wolfgang Steiger,
utvecklingschef VWkoncernen:
– Elbilar är inte alltid
speciellt miljövänliga.
Om de körs på elenergi som bildats i tyska
kolkraftverk så är det ingen vinst för
miljön. De små elbilarna måste också
bli säkrare.

Martin Miljeteig, Svenska Transportarbetareförbundet:
– Flera av våra medlemmar pressas av sina arbetsgivare
att köra olagligt. De blir utskällda för att de inte kört tillräckligt fort. Alla vågar inte protestera.

Anders ygeman,
ordförande i riksdagens trafikutskott
(S):
– Det finns en majoritet i Sveriges
riksdag för att vi ska
förbjuda mobiltelefonprat i svenska
bilar. Vi socialdemokrater driver
också på för att få alkolås i bilarna.

Maria Bergström,
ordförande i MHF:
– Vi kan inte slå oss
till ro med det vi har
uppnått – det visar
inte minst ökningen
av antalet trafikdöda
med 29 procent. Trafiksäkerhet har
blivit en icke-fråga bland Sveriges
politiker.

nollvisionen
får tuffare mål
MyCkET TALAR FöR ATT ”noLLVISIonEn” FöR 2020 RIVS UPP.
– VI HAR TIDIGARE BESTäMT
ATT DöDSTALEn SkA nED TILL 220
DöDA. MEn nU TALAR MyCkET
FöR ATT SIFFRAn SänkS TILL 133.
TEXT & FOTO: ARnE WInERDAL
DET BERäTTAR Trafikverkets Claes
Tingvall och hänvisar till en ny
EU-förordning som siktar på att
alla medlemsländer ska halvera antalet trafikdöda till 2020.
Eftersom utgångspunkten är
2010 års siffror (då 266 dog på
de svenska vägarna) så innebär
en halvering 133 döda fram till år
2020.

Det nuvarande målet 220 döda
tror inte Claes Tingvall att det är
speciellt svårt att uppnå.
– EFTERSoM nyA BILAR blir alltmer trafiksäkra så sänks dödstalen
med tio per år bara genom att en
gammal årgång skrotas ut och ersätts med en ny.
Eftersom det är nio år kvar till
2020 så klarar ny säkerhetsteknik
i bilarna målet med råge. Men om
siffran ska ned till 133 på samma
tid så krävs det dessutom stora insatser i form av säkrare vägar och
ändrat beteende bland bilförarna.
Alkolås som stoppar rattfyllerikörningar är sannolikt en nödvändighet för att uppnå de nya kraven. 

DE FLESTA SVENSkAR dRÖMMER OM ATT KÖRA VOLVO
V70 NÄR MAN SKA UT PÅ EN TRYGG OCH SÄkER LÅNGRESA MED BIL.
MEN NU FINNS FLERA UPPSTiCkARE, SOM KAN

PETA NER V70 FRÅN TRONEN: VI JÄMFÖR PEUGEOT
508, HYUNDAI I40 OCH VW PASSAT PÅ EN HUNdRAMiLATUR FRÅN MHF:s KANSLI TiLL TRAFikSEMiNARiET
I TYLÖSAND.

Tre uppstickare möter klassledaren i Tylösand
HYUNdAi i40

PEUGEOT 508 SW

VW PASSAT BLUE MOTiON

VOLVO V70

En snyggt designad sportkombi med
förvånansvärt mycket plats och massor av utrustning i grundpriset – till
exempel xenonljus.

En bra långfärdsbil som är stadig
och mjuk på samma gång. Förarmiljön är bra utformad, men den
halvautomatiska växellådan ställer
till förtret.

Storsäljare från Tyskland som förbättrats på många punkter efter
senaste ansiktslyftningen.

Volvo V70 regerar alltjämt den
svenska bilmarknaden. Motorförarens snabbtest med tre uppstickare
visar att den alltjämt är ohotad.

Tom Bjerver,
vd, MHF:
– Den är trevlig att köra, bra växellåda och hyfsad acceleration. Ljudnivån är acceptabel men styrningen är
aningen ”nervös”.

Helena Gottberg,
informationschef, MHF:
– Jag gillar bilens snygga, svepande
linjer. Det finns gott om plats både i
lastrummet och i kupén. Glastaket
ger en magnifik rymdkänsla.

jämför med V70:
I 40 lockar med lägre pris och snygg
design, men Volvo vinner på komfort,
kvalitetskänsla och lastkapacitet.

jämför med V70:
Även om bilen är tilltalande så har
den inte det där ”extra” som krävs
för att överträffa Volvo V70.

jämför med V70:
Volvo ger mer premiumkänsla och
eftersom svensken är konservativ
till sin läggning så överger man inte
V70 för Passat.

Arne Winerdal,
chefredaktör, Motorföraren:
– Utanpå är V70 lika överraskande
som en slät kopp kaffe. Den gör
det som krävs utan att man höjer
på ögonbrynen. Det svenska ordet
lagom passar bra in på Volvo V70
– den är varken franskt mjuk eller
tyskt hård: den fraktar både människor och gods utan att göra någon
besviken. Men det börjar bli dags att
modernisera designen och priset är
väl högt.

kORTFAkTA:

kORTFAkTA:

kORTFAkTA:

kORTFAkTA:

André Hällsten,
MHF region norr:
– Bilen ger ett propert intryck; det
är lätt att hitta en bra körställning.
Trots hårda säten slipper man träsmak. Men vägljudet är väl högt.

Hyundai i40 kombi
Pris: 259 900 kr (Business). Effekt: 100
kW/136 hk diesel. Prestanda:
Toppfart 200 km/h. 0–100 km/h
10,6 sek. Uppmätt förbrukning:
5,6 L/100 km (4,5 enl. fabrik). Co2utsläpp: 119 g/km.

Peugeot 508 SW
Pris: 239 900 kr (med
dubbelkopplingslåda).
Effekt: 82 kW/112 hk diesel. Prestanda: Toppfart 194 km/h. 0–100
km/h 12,3 sek. Uppmätt förbrukning: 4,9 L/100 km (4,5 enl. fabrik). Co2-utsläpp: 119 g/km.

VW Passat Blue
Motion Technology
Pris: 268 900 kr. Effekt: 103 kW/140 hk diesel. Prestanda: Toppfart 213 km/h. 0–100
km/h 10,1 sek. Uppmätt förbrukning: 5,3 L/100 km (5,3 enl. fabrik). Co2-utsläpp: 119 g/km.

Volvo V70 dRiVe
Pris: 284 000 kr. Effekt: 85 kW/115 hk
diesel. Prestanda: Toppfart 213
km/h. 0–100 km/h 11,5 sek. Uppmätt förbrukning: 5,7 L/100 km
(4,5 enl. fabrik). Co2-utsläpp: 119
g/km.

+ Piggaste miljödieseln under
120 g
+ Snygg design, bra utrymmen
för passagerare och prylar
– Svårt att lasta större föremål
– Svårläst display med blått ljus

+ Stadiga sköna säten
+ Låg förbrukning
– Den halvautomatiska växellådan ger ryckig gång
– Seg start från start-/stoppläge

+ Stram tysk med god ergonomi
+ Ljus och rymlig för fyra
– Alltför hög ljudnivå, speciellt
vid vått väglag
– Farthållar-reglaget fungerar
inte bra

+ Komfortabel och tyst i kupén
+ Ingen slår V70:s förarstol
– Svag motor, även om den har
blivit bättre
– Gammal design med många år
på nacken
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Sista året
i Tylösand
Efter 54 år i Tylösand finns det
nu planer på att flytta seminariet från Halmstad samtidigt
som själva konceptet ses över.
– Det finns en rad skäl till
förändringarna, säger MHF:s
Tom Bjerver.
TEXT: ARNE WINERDAL
Årets Tylösandsseminarium

gick med över en kvarts miljon i
underskott:
– Kostnaderna för att ordna konferensen i Tylösand har ökat på senare år. Vi kan helt enkelt inte höja
deltagaravgiften i takt med kostnadsökningarna. Målet inför 2012 är att

dra till oss fler deltagare samtidigt
som vi får lägre kostnader, säger Tom
Bjerver.
Trafiksäkerhetsdirektör Claes
Tingvall på Trafikverket, som är
medarrangör, säger:
– De här tre dagarna i Tylösand
betyder mer för mig än alla andra
arbetsdagar på året. Här möter jag
massor av nyckelpersoner och knyter
kontakter i informella nätverk inom
trafikområdet. Jag känner en viss oro
för att en del av detta kan gå förlorat
vid en flytt, även om jag har respekt
för MHF:s argument.
Det slutliga beslutet om förläggningen av nästa års trafiksäkerhetsseminarium tas i december månad.

Grundtrygghet
Visst är det skönt när allt bara
funkar? Hos verkstäder som
använder vår logotyp får du
jobbet utfört fackmässigt och
med MRF-garanti. Grundbulten
hos oss är trygghet och det är
en av många orsaker till att du
kan känna dig säkrare när din
bil behöver servas. Vill du ha
fler argument? Gå in på
www.mrf.se/verkstad

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

I trygga händer

1:*

*

Låter ett erbjudande för bra för att vara sant? Då är det oftast det.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som konsument på www.konsumentverket.se

konsumentverket.se

