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I samarbete med FMK Malmöhus har 
kåren bedrivit trafikinformation (65+) 
med Lars-Åke ”Micky” Magnusson som 
informatör tre tisdagar under hösten. 
Deltagarantalet har varit allt från tjugo till 
tjugofem vettgiriga 65-plussare. ”Micky”  
har förklarat och visat bilder på olika situ-
ationer som uppstår i trafiken. Vi deltagare 
har tagit till oss och livliga diskussioner 
har stundtals uppstått. Bland annat har vi 
fått lära oss skillnaden mellan cykelpas-
sage och cykelöverfart.  En överraskning 
som många i ren oförstånd kan drabbas 
av är vid köp av begagnad bil där forna 
ägaren struntat i att betala felparkerings-
böter. Enligt lag kan den nya ägaren bli 
betalningsskyldig till dessa böter. Så kolla 
upp ägarbilden innan du slår till med köp!  
Problem av denna art och snåriga regler 
i Statliga Trafikförordningens regelverk 
är en del av vad vi behandlar på den här 
kursen.

En av kursdagarna fick vi besök av po-
lisen Anders Nerbring, utbildningsansvarig 
för bland annat polisens motorcykelutbild-
ning. Inledningsvis fick vi se ett bildsvep 
hur man tränar som påtänkt MC-polis. 
BMW är som de flesta känner 
till den cykel man använder 
inom polisen, men även eng-
elska och japanska märken 
har funnits under åren. En 
fullutrustad mc inklusive 
förare och beroende på 
vilken motorstyrka som 
används, kan väga allt mellan 
350 till 450 kilo. I Skåne 
finns cirka 25 polis-MC. 
Ungefär 60 MC-poliser 
inom vårt distriktet 
”avrostar” varje år för 
att kunna vara bered-
da på insatser inom 
hastighetskontrol-
ler, kontroll av tung 
trafik, eskorttjänst 
och att stundtals 
tjänstgöra vid 
olika idrotts- 
evenemang. 

Efter en varm och badvänlig sommar 
har höstmörkret nu börjat lägga sig 
över oss och det är dags att avrunda 
2014-års FAK-verksamhet med att  
kårstyrelsen vill tacka alla som ställt 
upp under året för vår förening. Inför 
kommande året 2015, kommer kårsty-
relsen att fortsätta arbeta för en så 
aktiv och engagerande verksamhet 
som möjligt.

Utbudet av kurser finns tillgängligt 
på FAK-hemsida under: www.fak.se 
– Malmökåren.  Här erbjuds Centrala 
kurser, men förhoppningsvis kan vi även 
erbjuda kurser från Försvarsmakten. 
Datum att lägga på minnet inför 
2015 är:  
 Informationsmöte, torsdagen den 
22 januari kl 19.00 på Husie, 
Svedalasalen. 

 Lördagen den 21 mars kallar kår-
styrelsen till Kårstämma. Tid och plats 
meddelas senare.

För att få en så aktiv kår som 
möjligt uppmanar jag Er att inkomma 
med förslag på olika aktiviteter och 
arrangemang som kan intressera med-
lemmarna. Tyvärr har det trots ett stort 
utbud av aktiviteter  under 2014 varit 
dålig anslutning från medlemmarna till 
dessa erbjudande.

Det är viktigt att ha en bra verksam-
het då det gäller kurser och aktiviteter 
och då är det främst Sektionerna som 
bedriver dessa arrangemang. Detta är 
den bästa källan för att locka till oss 
fler intresserade för vår verksamhet. 
Om ni medlemmar känner någon eller 
själv har intresse att deltaga i styrel-
searbete kontakta i så fall Valbered-
ningens ordförande, Sven Nivestam, 
via mail: sven.nivestam@bolina.hsb.se 
eller telefon 040-49 94 73.

Kårstyrelsen vill än en gång tacka 
alla våra medlemmar och samarbets-
partner för det snart gångna året 2014 
och önska Er alla en God Jul och Ett 
Gott Nytt År.

Avslutningsvis vill jag uppmana 
alla: Vi har alltid nog med tid om vi 
bara använder den rätt. 

 Anders Persson

Information på hemsidan: 
www.fak.se 

– under Våra kårer

FAK uppmärksammat i media
Tidningen Dagens Nyheter har genom sin 
extrabilaga Samhällssäkerhet uppmärk-
sammat FAK:s betydelsefulla  roll genom 
insatserna vid den katastrofala skogs-
branden i Västmanland.  Tidningen skriver 
om hela händelseförloppet för FAK:s insats 
genom uppdraget man fick av den opera-
tiva ledningen för skogsbranden till de 
insatser man utförde i MTE:s regi.

Utbildningschefen inom FAK,  Bill 
Skoglund,  fick genom artikeln redogöra 
för de åttio bandvagnsförarna från FAK 
som arbetade i tvåskift  och totalt körde 7 
745 timmar under tretton dygn och släckte 
bränder i mycket svår terräng. Detta 

uppdrag är något som FAK:arna kan vara 
stolta över att ha medverkat vid så att inte 
ytterligare dyrbar mark gått förlorad. 

J-E. H.

God Jul och 
Gott Nytt År!



Vintertest i Arvidsjaur
Med Leif Björö som kontaktperson hade 
FAK/FMK bjudit in teknikern Magnus 
Norin från Mercedes Sverige till ett före-
drag om vintertester för bilar i Arvidsjaur.
Ämnet för kvällen var att få en inblick i 
hur vintertester genomförs på den anlägg-
ning som finns belägen på en isbelagd 
fjällsjö utanför Arvidsjaur. Isen man kör 
på är cirka 60 cm tjock vilket krävs då 
sjön är 280 meter djup.  Magnus Norin har 
arbetat under flera år med dessa vintertes-
ter som kurser för ägare till Mercedesbilar, 
men även blivande ägare får anmäla sitt 
intresse. Ett antal tekniker från Merce-
des fabriker i Stuttgart brukar också vara 
delaktiga i dessa tester som utmynnar i att 
bilägarna skall behärska sina fordon till 
max efter avslutad kurs. Utbudet startar i 
november och pågår till mars månad som 
veckokurser.

Priset för deltagande hamnar på cirka 
13 500 kronor och för dessa pengar får 
man flygresa, mat och hotellrum i Arje-
plog, som är beläget cirka tio mil från 
testbanorna. Varje dag kör man från 
hotellet till banan med sexton förare och 
två förare i varje bil. Testanläggningen har 
funnits under ett antal år och sysselsätter 
i stort hela samhället på nästan tvåtusen 
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innevånare. Det är inte bara Mercedes som 
utnyttjar dessa banor utan här finns flera 
bilmärken som testar förutom personbilar 
även lastbilar, bussar och traktorer.

Med temperaturer som kan sjunka 
till minus fyrtio grader utsätts verkligen 
fordonen för otroliga påfrestningar. För 
att undvika för mycket kallstarter finns en 
stor garagebyggnad med enorma fläktar 
som förvarar bilarna under köldnätterna. 
Ett dagspass för förarna börjar klockan nio 
på morgonen och pågår hela dagen med 
sladdövningar och undanmanövrar med 
fyrhjulsdrivna bilar. Förarna lever inget 
hålligång under kvällarna utan stupar näs-
tan direkt i säng efter ett sådant körpass. 
Vissa förare har aldrig upplevt snödjup 
som existerar i Norrland. Det finns förare 
som kommer till testet utrustade med 
lågskor vilket naturligtvis är opraktiskt i 
denna fjällvärld.

Banorna man utnyttjar är utformade  
i olika utförande omgivna av enorma 
snövallar där man lätt kan befinna sig vid 
ovarsamhet med ratten. Alla fordon är 
automatare  som växlas manuellt under 
testkörningen och bilarna är utrustade 
med dubbdäck liksom Mercedes eget 
fyrhjulssystem och inte som vanligast med 
Haldex-systemet. Mercedesbilarna har 
egen giroteknik som styr allt inom ABS 

och ESP men är i övningssyfte urkopplade.  
Detta system  reagerar på bråkdelen av en 
sekund under normala förhållande. 

Efter en kort fikapaus fick vi uppleva 
ett bildspel från Falkenbergs Motorbana 
där Mercedes deltager med sina senaste 
modeller, typ GT-modellen med 500 hkr. 
Denna modell har nu ersatt den omtalade 
”Måsvingen”. Magnus Norin berättade 
om det körsätt, bromsteknik, växling med 
”paddlar” på ratten, depåarbete  med mera, 
som krävs vid dessa tävlingar. 

Som fordonsägare förstår man efter 
denna information vilket arbete och forsk-
ning, men inte minst vilken ekonomi som 
satsas för att vi vanliga bilister skall få 
säkerhet i våra fordon. Tyvärr är det per-
sonen bakom ratten som orsakar de flesta 
problemen i trafiken. 

Text och foto: J-E. H.

Testbanan i Arvidsjaur. Magnus Norin.

Nytt förslag på fordonslängd
Transportstyrelsen har på uppdrag av 
regeringen utrett möjligheten till tyngre 
fordonståg på våra vägar och presenterar 
nu sitt förslag. Nuvarande regler säger 
att ett fordonståg,  i praktiken lastbil med 
släp, får vara maximalt 25,25 meter långt 
och väga högst 60 ton. Transportstyrelsens 
utredning föreslår nu att detta skall justeras 
upp till 32 meter och 74 ton (se bilden på 

Mercedes GT

Volvon med 32 meters längd och 22 hjul).
De tyngre och längre fordonsekipagen 

ska enligt förslaget, godkännas vid en 
lämplighets-besiktning med särskilda krav 
på bl a stabilitet, bromsar och framkom-
lighet. En ny bärighetsklass, BK 4, för 
vägar och broar ska också införas för de 
nya föreslagna specifikationerna. 

Källa: Transportstyrelsen / J-E. H.
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Valberedningen
Alla föreningar måste ha en framför-
hållning i sin planering. Ett önskemål 
har framförts från FAK Valberedning 
att få hjälp med kandidater för olika 
förtroende uppdrag. Du som har fun-
derat på om det skulle vara en uppgift 

för dig själv eller någon annan lämplig 
kandidat kan kontakta Valberedningens 
sammankallande, Sven Nivestam tel 
040-49 94 73 eller någon av de övriga 
inom Valberedningen, Susanne Persson 
040-96 09 60, Lennart Olsson 
040-96 66 83 eller Christer Tegerup 
046-901 01 

Skaffa dig stötdämpare av rätt kaliber. Välj SACHS stötdämpare 
och du får säkerhet, kvalitet och prestanda på köpet.

SACHS hittar du på Autoexperten. www.autoexperten.se

FAK-SOR
Utbildningskonferens och Rådsmöte 
genomfördes den 11 oktober på MFFC, 
Husie i Malmö. Representanter från samt-
liga Skånekårer deltog denna lördag. Kon-
ferensen inleddes med redovisning från 
genomförd kursverksamhet. Kjell Liljen-
berg informerade om Introduktionskurs 
gällande MTE som samlat 22 deltagande 
elever. 

Två kurser med inriktning på Kurs-
chefs- Instruktörs- och Adminstrativ nivå 
har också genomförts med 16 elever från 
Lund- Malmö och Hässleholmskårerna.
Bengt Evander, ansvarig för Malmökårens 
transportverksamhet, redovisade om kom-
mande kurser gällande uppdrag åt För-
svarsmakten på lastbil-släp, buss, Sprinter-
fordon och bandvagn. ”Farligtgods-kurs” 
på 1 000 poäng och Riskutbildning ingår 
som tema i dessa kurser. Första kursen 
startade den 18 oktober och enligt både 
elever och kursansvariga har allt på kursen 
varit till belåtenhet. Denna kurs avslutas 
den 9 november. Instruktör Olle Petters-
son informerade om kommande RepK, 
gällande MTE, som skall gå av stapeln 

den 1-2 november med 13 antagna elever. 
FAK-SOR:s körcentralchef, Bo Nilsson, 
redovisade antalet utförda transporter av 
Skånekårerna under året till körning under 
438 dagar och totalt 50 848 kilometer. Av 
dessa har Malmökåren under 251 dagar 
kört 30 536 km. Bosse N påtalade vikten 
av att kursanmälda elever skall tillhöra 
PRIO-systemet innan kursstarter sker.

Efter en lunchpaus var det dags för 
SOR-rådsmöte med tjugo deltagande 
FAK:are och tre inbjudna gäster. Rådsmö-
tet genomfördes enligt sedvanliga former 
och under § 16 enligt agendan delades 
medaljer ut med FAK-SOR förtjänstmedalj 
i silver till Rickard Blomdahl, Hässle-
holmskåren, och till Thomas Undenius, 
Skånes Försvarutbildningsförbund. 

Anders Persson, Rådsordförande

Halkövning
Trots regnrusk och lite snålblåst hade 
39 förare bestämt sig för att deltaga 
vid den traditionella halkbaneövnin-
gen på Bulltofta Trafikövningsplats 
den 25 oktober. Det fanns en jämn 
könsfördelning bland förarna och in-
tresset var så pass stort att flera delta-
gare hade startat tidigt på morgonen 
från de norra delarna av Skåne för 
denna nyttiga övning inför kommande 
vinterväglag. Eftersom deltagarna 
använder sina egna fordon vid övnin-
gen lär man sig hur bilen beter sig vid  
halkrisk. Samtliga bilar var utrustade 
med ABS och en del förare upplever 
det obehagligt när man skall trampa 
ner bromsen hårt och hålla den nere 
när en situation uppstår. Känslan av att 
hela bilen skakar gör att många släp-
per upp bromsen igen, vilket är precis 
vad man inte skall göra för då frigör 
man systemet med ABS. Efter att ha 
lyssnat till instruktörernas påpekande 
några gånger så började man förstå det 
förnämliga med just ABS.

En timmes halkövning är kanske 
i minsta laget, men deltagarna fick i 
varje fall en tankeställare om att färd 
på vintervägar kräver större koncentra-
tion av föraren.  

J-E. H.
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Mörkerkörning
Ungefär en fjärdedel av de polisrappor-
terade trafikolyckorna utgörs av mörker-
olyckor. En viktig orsak till att risknivån 
ökar vid mörkerkörning är att ögat funger-
ar sämre i strålkastarljus än i dagsljus. Ett 
bra mörkerseende och rätt synhjälpmedel 
spelar en avgörande roll för att man skall 
bli så säker mörkerförare som möjligt. Ett 
synfel kommer ofta smygande och kan 
vara svårt att upptäcka eftersom man steg-
vis vänjer sig vid förändringar i ögonen. 
Ett bra tips är att undersöka synen med 
jämna mellanrum.

Utöver rätt synmedel kan man som 
förare vid mörkerkörning förbereda sig ge-
nom att vara utvilad, ta flera pauser, tänka 
på att det är svårare att bedöma avståndet 
till andra fordon i mörker. Hastigheten 
bör också anpassas efter förhållandet och 
viktigt är också att kolla att bilens samtliga 
lampor fungerar tillfredsställande innan 
man startar färden. Behovet av extraljus 
kan anpassas efter de vägar man vanligtvis 
förflyttar sig på. 

J-E. H.

Polisen bättre på trafikinspektioner
Svenska polisen har fått en grundlig 
genomgång av den senaste lastbilstekni-
ken från Volvo Lastvagnar. Utbild-
ningen syftar till att skapa effektivare 
inspektioner på tunga fordon. Enligt 
uttalande från Polishögskolan anser 
man att utvecklingen av tunga fordon 
går snabbt och därmed ändras också 
förutsättningarna att kontrollera ute i 
trafiken. Tjugo inspektörer från hela lan-
det har redan deltagit i denna utbildning 
som lagt fokus på den nya Euro6-tekni-

ken, broms- och färdskrivarsystem.
I Sverige finns cirka åttio trafikin-

spektörer och målet är att samtliga skall 
få denna utbildning som även omfattar 
Volvos nya Shift-växellåda, den nya 
framhjulsupphängningen IFS samt tole-
ransnivåer för olika typer av slitage. Med 
denna nya utbildning kan trafikinspektö-
rerna lättare upptäcka fusk och samtidigt 
stärka trafiksäkerheten på våra vägar. 

Källa: Tidningen Volvo på väg / J-E. H.

Köp Mini kit
till ditt avgassystem

hos

Tullens nya vapen
Stockholms Frihamn har install-
erat en ny typ av scanner som skall 
genomlysa hela fordon och avslöja 
illegal last. Tillvägagångssättet är 
att misstänkta fordon passerar en 
mekanisk arm med inbyggd scanner 
som aktiveras med gammastrålning 
och därmed söker av hela fordons-
ekipaget. Operatören befinner sig i 
ett blyinfattat kontrollrum och kan 
på sin bildskärm identifiera fordonets 
alla skrymslen. Till och med vad som 
döljer sig i bilens rambalkar går att 
avläsa. Scannern har kapacitet att 
genomlysa alla typer av containrar 
och befintliga presenningar. Tidigare 
kunde det ta upp till sex timmar att 
lasta ur och kontrollera en misstänkt 
lastbil vilket skapade irritation hos 
åkerierna och deras förare som hela 
tiden lever på tidsmarginalerna. 
För närvarande finns ett stort antal 
operatörer som är utbildade på denna 
scanner. 

Tullverket hämtar hem uppgifter 
från alla större fordonstillverkare och 
deras modellprogram och kan där-
igenom jämföra dessa med vad som 
framkommer på scannerskärmen. 
Denna mobila scanner skall tjänst-
göra vid containerhamnarna, först 
och främst i Södertälje, Norrköping, 
Västerås och Köping. Ytterligare 
två liknade enheter är beställda och 
kommer att placeras i Göteborg och 
Malmö. Kostnaden för samtliga tre 
beräknas till cirka femtio miljoner. 

Källa: Åkeritidningen / J-E. H.

Scaniabrasa
Scanialastbil är för oss svenskar 
ett begrepp som vi finner rul-
lande på våra vägar. Att man kan 
använda en Scania i hemmet som 
värmekälla är det inte många som 
kan tänka sig. Måste vara en dröm 
för fantaster på bara ett last-
bilsmärke att vila ögonen på även 
på fritiden. 

J-E. H.

Bensin utvunnit ur skogen
Oljebolaget Preem forskar med teknik 
som gör det möjligt att utvinna ben-
sin av skogsråvara. Sedan år 2010 
producerar Preem standarddiesel 
som innehåller råtallolja från svensk 
skogsindustri. Preem som är Sveriges 
största drivmedelsbolag har nu även 
hittat en metod för att producera bensin 
ur en annan restprodukt med betäck-
ningen lignin. Preem tror att det går att 
framställa bensin med motsvarande 40 
procent förnybart innehåll.

Företaget har hittills investerat en 

halv miljard i utvecklingen av förnybar 
diesel. Den förnybara bensinen kom-
mer att kräva minst lika stora satsning-
ar. Inom en tidsram av två till tre år 
kommer tekniken att få fram bensin 
beroende på vilka styrmedel de sven-
ska myndigheterna upplåter åt företa-
get. Tekniken skulle också ge svensk 
skogsindustri ett extra lyft beroende på 
att detta är en restprodukt man 
utnyttjar. 

Artikel ur Dagens Industri, 
omskriven av J-E. H.


