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Mellan den 23 juni och 17 
augusti pågår järnvägsarbe-
ten mellan Göteborg och 
Trollhättan. Resenärer till 
och från Älvängen, Trollhät-
tan och Vänersborg får åka 
buss.

Under åtta veckor i 
sommar pågår olika arbeten 
på järnvägen mellan Göte-
borg och Trollhättan. Alla 
tåg på hela sträckan Göte-
borg–Vänersborg är inställda 
och ersätts med buss. Bus-
sarna kommer att gå på 
ungefär samma tider som 
tågen skulle ha gått, men 
restiden förlängs med cirka 
30 minuter för de flesta rese-
närer, och för en resa mellan 
Göteborg och Älvängen med 
cirka 15 minuter.

Tågen från Karlstad och 
Oslo är inställda mellan 
Trollhättan och Göteborg, 
men bytet mellan tåg och 
buss sker i Öxnered för 
resande till och från Göte-
borg.

Alla tider för ersättnings-
bussarna mellan Göteborg 
och Vänersborg finns både 
i tryckt form och på Väst-
trafiks hemsida (inklusive i 
reseplaneraren).

���

Buss istället 
för tåg till 
Vänersborg 
i sommar

Kan du tänka dig att 
undvara baksätespas-
sagerare och resväs-
kor till förmån för en 
stor motor? Är du dess-
utom lite egenkär och 
gillar att visa upp dig 
i en fräck roadster för 
halvmiljonen? Tja, då 
är du som klippt och 
skuren för nya Audi 
TTS Roadster. 

Det är tyskarnas 
senaste lockbete, men 
en varning är på sin 
plats. Har du lätt att 
torska på hästkrafter, 
floder av körglädje och 
snygg design så bör du 
sluta att läsa här. 

För alla andra åter-
står bara en sak. På 
med bältet!

Det är skillnad på bilar och 
bilar. Vissa är listigt flexibla, 
andra fantastiskt opraktiska. 
Några tar oss raka vägen 
mellan två punkter utan att 
göra större anspråk på att 
underhålla föraren. Sedan 
finns det krutpaket som vi 
gärna rattar från A till B via 
en lång omväg över hela 

långa alfabetet. Audi TTS 
Roadster är själva sinnebil-
den av en opraktisk sportbil 
som tar oss med på en min-
nesvärd nöjesresa runt såväl 
vokaler som konsonanter.

Stor i truten
Designen är helt outstan-
ding och linjerna är en mix 
mellan avslappnad elegans 
och lekfull sportighet. Luft-
slussarna är många och den 
mest utmärkande detaljen är 
utan tvekan grillen. Snacka 
om stor i truten! Dessutom 
förhöjs utseendet med hjälp 

av 18-tums fälgar, ett kjol-
paket, backspeglar i pole-
rad aluminium,  fyra runda 
avgaspipor och tolv lysdioder 
under varje framlyse. Nä, nu 
kan jag inte hålla mig längre. 
Placerar baken i den skålade 
sportstolen och framför mig 
sitter läderratten som rätats 
ut nertill. Audi TTS Roadster 
är strikt tvåsitsig men lång-
benta platsar utan problem. 
Däremot är bagageutrymmet 
ingen höjdare, om du kör 
nercabbat vill säga. Då ryker 
nämligen utrymmet till den 
eldrivna suffletten. Karossen 

består till stor del av lättme-
tall vilket är extra viktigt om 
bilen ska få bra prestanda. 
Och det har man verkligen 
lyckats med…

Vilket drag
Den trimmade tvåliters 
maskinen har ett härligt ljud, 
kanske lite dämpat men ändå 
med tydlig fingervisning om 
att här finns kraft. Turbofy-
ran levererar 272 hästkrafter 
och har blixtrande prestanda: 
färden till hundra rullar på 
5,6 sekunder och toppfarten 
är 250. Tack vare fyrhjuls-
driften suger sig testbilen fast 
i sin energiska asfaltsdans och 
rinner formligen genom kur-

vorna - den 
enda begräns-
ningen är fak-
tiskt fartvin-
den vid cab-
körning. Vi 
befinner oss i 
München och 
tyska motor-
vägar erbjuder 
f o r t f a r a n d e 
möjligheter att köra fort. 
Frågan är bara hur lämpligt 
det är att färdas i öppna TTS 
när plattan åker i mattan? 
Naturupplevelsen blir natur-
ligtvis total med himlen 
som tak, men man bör vara 
klädd för uppgiften. Redan 
när farten börjar närma sig 

hundra så stormar det friskt 
i kupén. Audi TTS Roadster 
a´la 497 000 kronor är utan 
tvekan sommarens roligaste 
och bästa ”blåsning!”

Johannes Gardelöf 
Bengt Dieden
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AUDI TTS ROADSTER 2,0
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
272 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 350 Nm mellan 2 500-5 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-växlad manuell låda. 
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länkar. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elektro-
mekanisk servo. Vändcirkel 11 meter.
Bromsar: entilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 247, 
längd 418, bredd 184, höjd 135. Tjäns-
tevikt 1 550. Bränsletank 60 liter.  
Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5,6 sek.
Förbrukning/miljö: 8,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
194 g/km. 
Pris: 497 000 kronor.
Plus för. Riktigt underhållande tur-
bomotor, vassa köregenskaper, hög 
detaljkvalité, snygg design.
Minus för: Bagaget vid cabkörning, 
smakar det så kostar det.

Bästa blåsningenBästa blåsningen

Bilen känns extremt ameri-
kansk och det är nästan så att 
man tror att den är hämtad 
direkt från Irakkriget. 

Det var för två år sedan 
Eurolans började planera 

polisbilen som ska hjälpa ord-
ningsmakten i alla tänkbara 
krissituationer. Tre exemplar 
har tagits fram och dessa är 
stationerade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

Den tjocka bepansringen 
står emot beskjutning, klarar 
av att köra över minor och 
bilarna är 100 procent gast-
äta. Runt om finns skottglug-
gar utplacerade som enkelt 
kan öppnas för att kunna 
besvara beskjutning. Med 
hjälp av den inbyggda värme- 
och IR-kameran på taket kan 
man spana kilometervis efter 
försvunna personer men även 
ta sig fram i totalt mörker.

Kupén har begåvats med 
ett slutet ventilationssystem 
som skyddar mot bland annat 
radioaktivitet. Sandcat (som 
bilen heter) är uppkallad efter 
rovdjuret med samma namn. 
Likt vildkatten är den en 
riktig överlevare som bemäs-
trar allt som kommer i dess 
väg. Polisbilen är utrustad 
med alla tänkbara finesser och 

moderni-
teter, men 
frågan är 
hur det 
står till 
med mil-
jötänkan-
det?

En ”skum” polisbil
Motorn är en törstig V8 
på 350 hästkrafter och 880 
Newtonmeter som sörplar 
i sig hela 2,5 liter diesel per 
mil. Med tanke på det höga 
dieselpriset kan man ju fråga 
sig hur mycket av polisens 
budget som kommer att gå 
till enbart soppan? Pansar-
vagnen är fyrhjulsdriven med 
automatlåda och får köras i 
130 km/h, men går betydligt 
fortare än så. Kärran, som 
väger över sju ton, kostar 

3,5 miljoner fast med tanke 
på tekniken och utvecklings-
tiden är det en relativt billig 
investering. Sandcat är 5,2 
meter lång och 2,2 meter 
bred, höjden ligger på 2,6 
meter och kupén har plats för 
en förare plus fyra passage-
rare samt en bår om så skulle 
behövas. Skulle den fatta eld 
finns även ett självsläcknings-
system som sprutar skum och 
släcker branden inom loppet 
av några sekunder. Snacka 
om ”skum” polisbil.

Jenny Nilsson
© CNP AB

Polisens nya miljöbovPolisens nya miljöbov
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Kom igen nu Tar vi dem
Kom igen nu Tar vi dem

0303-74 92 30 Älvängen

Här är polisens nya pansarvagn som framkallar 
skrämselhicka vid blotta blicken.

Ekipaget står emot beskjutning, har öppnings-
bara skottgluggar och har begåvats med punkte-
ringssäkra däck.

Vi kan sannerligen konstatera att polisens nyför-
värv är en hjälpare i nöden!


