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Bilnytt:
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Nye OP Fure AS
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Juel Johansen
Bilruter ANS
Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Røros Aut.
Trafikkskole
Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Nedstrand Taxi
Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Midt-Norge AS
Furene
6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Maritimt
Opplæringskontor
Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Per Olav Hagen
Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Bay Auto AS

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Holmestrand
Fjellsprenging AS
Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

2634 FÅVANG
Tlf. 911 15 295

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Nord-Berg AS

Vik
Transport AS

Vikan
Betong AS

Peder Haakestad
& Sønn AS

TransportFormidlingen SA

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

avd. Rus og Psykisk Helse

NAV Hvaler

Specsavers Namsos
Brillehuset

Ramlo
Sandtak AS

Søhus og
Østengen AS

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
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Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Bertelsen &
Garpestad AS

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Sørengen
Kjøreskole AS

Kongsv 84
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 13 36

Transport
Nord AS

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Hammerfest
Parkering KF

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 32 28

Hommersåk
Bil AS

Krog Transport

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50
Service - EU-kontroll
hommersaakbil.automester.no

Billakkering
Kokstad AS

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Pettersen AS

Sæternes
Transport AS

Optimera AS
Monter Vest

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Eggen
Anleggsdrift AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Bilvarehuset
Anker AS
Tlf. 55 55 98 00

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Stiftelsen

Trasoppklinikken

Solvegen 22
1533 MOSS
Tlf. 69 25 08 90

Osloveien 59-65
1534 MOSS
Tlf. 69 25 33 82

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77
www.berghaganbil.no

Solveien Bil A/S

Vabakkjen 10
5411 STORD
Tlf. 53 40 32 00

avd. Finnsnes

1684 VESTERØY
Tlf. 69 37 50 00

Solheim
Trafikkskole AS

Stjørdal Taxi A/S

Optimera
Byggsystemer AS

MA 5-2014 juleutg.pmd

Elvev. 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Østbø
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Berghagan Bil AS

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

Møllers gate 1 A
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06
www.solheimtrafikk.no

Omag
6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Vikemyra 7
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Solakrossvegen 26
4050 SOLA
Tlf. 51 69 58 90

Tlf. 32 21 15 00

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66

Optikeren

Seland Optikk
Sola AS

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Rødven
Transport AS
Rødven
6350 EIDSBYGDA
Tlf. 911 03 492

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Kjelsås
Bilverksted AS

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

21.11.2014, 11:02

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Brødr.

Nyåskaiveien 1
4379 EGERSUND
Tlf. 51 46 35 80

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S
Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92
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FORSIDEBILDE Stortingspolitikere fra Transport- og
kommunikasjonskomiteen i debatt på MAs alkolåsseminar
i Oslo i februar 2013.

• Bilutstillingen i Genève
• Nye elbiler og hybrider
• Ruskjøring på land og sjø
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Presset øker

leder
En skjør skygge

MA har jobbet for alkolås i mange år. I bladet vårt,
Motorføreren fra våren 2003, sto det å lese ordrett:
«Som et første trinn i prosessen må det innføres et
krav om alkolås i alle kjøretøyer som brukes til å frakte
passasjerer mot betaling, mener MA. Samtidig må det
kunne kreves alkolås i bilene til personer som gjentatte
ganger blir tatt for promillekjøring». Dette skrev vi i
2003 og fortsatte: «At det blir fattet politiske vedtak om
dette i løpet av inneværende år, synes vi er en rimelig
målsetting.»

Livet er skjørt. Det ene øyeblikket er vi her, det neste kanskje ikke. Enten livet
ebber ut på naturlig vis eller slutten kommer brått, brutalt og uten forvarsel. Slik
som i trafikken.

Denne forhåpningen ble snart moderert, til at MA satte
2012 som et mål i arbeidet for at alle nye kjøretøyer
skulle ha alkolås installert.

Autopiloten min var på. Det var ikke tett trafikk. Fartsgrensen 60. På bussholde
plassen ventet noen på neste avgang. Lengre fremme sto tre skolegutter i gang
stien på motsatt side av veien.

Nå er det blitt 2013. 10 år har gått. Og det var nok
også i overkant ambisiøst å skulle forvente en slik
utvikling, at alkolås fra det nesten ukjente skulle bli
vidt anerkjent, utviklet og lovpålagt innen en slik
tidshorisont. Men det var vår visjon, et bidrag for å
nå Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt
skadet i trafikken. MAs alkolås-visjon var ikke bare en
fremtidsdrøm, men også en målsetting, kvantifisert og
tidfestet.
MA har drevet saken politisk, samt at vi startet et
opinionsbyggende arbeid med kampanjer landet rundt.
En snøball ruller og kan ikke stoppes. Folket er positive, kommuner og fylkeskommuner er positive, men
noe avventende. Regjeringen er enda mer avventende.
Kommuner og fylkeskommuner venter på at det skal
skje noe sentralt.
Vi opplever en positiv holdning, men liten vilje.
Det legges press på myndigheten fra flere hold. Vi
etterlyser en mer positiv vilje i saken, og vi hadde og
har en forventning om at alkolås vil være tydeligere
på agendaen hos norske politikere. Slik opplever vi
det ikke nå. Derfor vil det fortsatt være viktig for MA
å arbeide med denne saken, sammen med alle andre
seriøse aktører som ser alkolås som et viktig tiltak for
trafikksikkerheten.
Terje Tørring
Direktør

En morgen i februar fikk jeg påminnelser om dette. Det var i den tidlige morgen
demringen da hverdagen igjen våknet opp og folk er på vei til sine vanlige
gjøremål. Jeg kjørte den vante veien mot jobben, og hadde lagt ut på sletten, der
veien følges av gangstier på begge sider. Midt der borte er det et kryss, hvor kjøre
retningene skilles av midtrabatter, og like i nærheten bindes gangstiene sammen
av en fotgjengerundergang. Godt lagt til rette for de myke trafikantene altså, godt
skilt fra bilene.

Dette var rutine. Likevel var det noe som ikke var akkurat som det skulle være. Kall
det intuisjon. Eller en smule erfaring fra årene bak rattet. I alle fall lettet jeg på
gassen. De tre skoleguttene begynte å bevege seg ut mot veien. Men her er det
jo undergang og stier! Det var fortsatt et halvt hundre meter igjen. Nå slapp jeg
gasspedalen helt opp og ga et forsiktig klemt i hornet. Man behøvde ikke være
spesielt synsk for å forstå at de skulle ta snarveien tvers over veien fra venstre side
over midtrabatten og videre over mitt høyre felt til den andre veikanten. Kanskje
også en rutine for å spare noen meter på skoleveien.
Det så ut som om de stoppet opp og ombestemte seg. Avstanden var nå bare 20
meter. Plutselig løp den ene ut i veien. En liten skygge med ransel i et desperat
og febrilt kappløp med tiden før bilen vil brase forbi stedet han er. Og det er ikke
lenge igjen nå.
Instinktivt trampet jeg bremsen i gulvet. Siden jeg hadde ant uråd i de lange
sekundene før, hadde farten avtatt. Så innen jeg nådde frem dit gutten nettopp
hadde løpt over sto bilen omtrent stille. Jeg stoppet helt opp. Skyggen var
forsvunnet på motsatt side av bilen, men utenfor førervinduet så jeg inn i de to
andre gutteansiktene. Forskremte. Kanskje også undrende over en situasjon de ikke
helt forsto. Yngre enn jeg først trodde. Så da jeg rullet ned vinduet var det mer en
kort formaning enn en sint skjennepreken jeg holdt.
Jeg vet ikke hva gutten som løp tenkte. Det vet han nok heller ikke selv. Da han
bråbestemte seg for firspranget over veien hadde han nok ikke overveid den usikre
oddsen. Helt skjørt selvsagt. Men vi vet at det tar lang tid, faktisk godt over 20 års
alder, før hjernen er fullt utviklet til å handle mest mulig rasjonelt. Etter hvert som
vi blir eldre opparbeider vi oss en erfaringsbase som gjør at vi stort sett reagerer
riktigere. Det på impulser som gjør at vi kan handle forbausende raskt når noe
uventet skjer.
Men du får en støkk.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
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ALKOLÅS

Av H-E Hansen

MAs alkolåsseminar:

Positiv holdning – liten vilje?
I februar inviterte MA på ny til et stort seminar om alkolås. Denne
gangen skulle det settes et spesielt fokus på myndighetenes holdninger og vilje til å innføre alkolås. Dette ble et nytt samlingspunkt
for beslutningstakere, eksperter og andre interesserte, og er en del av
MAs initiativet for å holde trykket opp for å få innført alkolås.
Invitasjonen gikk ut til et bredt utvalg av
eksperter, organisasjoner, myndigheter, politikere
og andre interesserte. Dette ble en hel dag med
både faglig innhold og et samlingssted, der de
som har interesse for alkolås kunne treffes.
Media var invitert, og mest påaktet ble nok et

6
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TV2-innslag som gikk på nyhetskanalen gjentatte
ganger utover kvelden. Seminaret ble arrangert i
samarbeid med Trygg Trafikk.

Norsk og internasjonalt

Programmet omfattet en lang rekke foredrags-

holdere med forskjellige temaer om alkolås;
norsk og internasjonal forskning, hva som skjer
på den europeiske arenaen, nye bruksområder,
lovgivning og mye annet. For tiden er både
alkolås på skoleskyss og alkolås for promilledømte
aktuelle områder der man har kommet langt i
arbeidet for å innføre alkolås.
	Noen fylker har innført alkolås på busser som
kjører skolebarn, og vi får en begrunnelse for
dette. Alkolåsproblematikken blir også belyst sett
fra arbeidstaker og arbeidsgivers side.
Alkolås for dem med strenge promilledommer
har nylig vært utredet og skal på høring frem mot
sommeren. Dette gjorde også seminaret ekstra
aktuelt.

MAs direktør Terje Tørring innledet seminaret
med å gjøre seg noen betraktinger om at det nå

Betraktninger

Utgangspunktet for å invitere er at promillekjøring skaper ulykker – alkolås hindrer
promillekjøring. Promillekjøring er en av
hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor
er det viktig å hindre at noen som er alkohol
påvirket, setter seg bak rattet og kjører.
Politiet er flinke til å gjennomføre promillekontroll, likevel er risikoen for å bli tatt, liten.
MA mener derfor at alkolås bør innføres på alle
kjøretøy slik at promillekjøreren stoppes før han
eller hun kommer ut på veien.
	Trafikksikkerhetsarbeidet tar utgangspunkt i
en nullvisjon. Ingen skal bli drept eller alvorlig
skadd i trafikken. En konsekvens av nullvisjonen
som standard for trafikksikkerhetsarbeidet må
etter MAs mening være at alkolås innføres.

Hinder for promille

Et viktig innslag var en alkolåsundersøkelse
som MA har fått gjennomført for å avdekke
holdningene til alkolås i kommuner og fylkeskommuner. Generelt kan denne sies å være
positiv. Slik er også inntrykket av politikeres og
sentrale myndigheters holdning.
Men MA føler fortsatt at det går tregt med
å få gehør for alkolås. Derfor var tittelen for
dagen nettopp «Positiv holdning, liten vilje?».
Og med dette spørsmålet som utgangspunkt var
også sentrale samferdselspolitikere invitert til
debatt.

Positiv statistikk

MAs styreleder Ann-Cathrin Becken ønsket
UP-sjef Runar Karlsen og en rekke andre
foredragsholdere velkommen.

Rådgiver Hans Krogh Harestad, Justisdepartementet: Alkolås som alternativ til tap av førerrett.

Senioringeniør Anne Beate Budalen, Statens
Vegvesen Vegdirektoratet. Nytt fra den nasjonale
arena.

Forsker ved TØI, Terje Assum: Alkolås som
trafikksikkerhetstiltak

Dr. philos. Per Trygve Normann, forskningssjef
ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt: Fakta om
ruspåvirket kjøring.

UP-sjef Runar Karlsen: Rusfri trafikk –
uoppnåelig visjon eller reell mulighet?

En lang rekke foredragsholdere var invitert for
å gi forskjellige perspektiver og vinklinger på
alkolåssaken. Utgangspunktet var alkolås i Norge,
men både en nordisk og europeisk ekspert var
med på agendaen.
Seminaret viste hvor bredt alkolåsarbeidet nå
er og hvor mange som har interesse i utviklingen
og har mye å bidra med av forskjellige syn og
ønsker:

Perspektiver

er 10 år siden MA fikk den første alkolåsen og
den første alkolåsbilen til Norge.
MAs innsats og ambisjoner har vært store i
årene siden, selv om målet om alkolås i skolebusser og for dem med gjentatte promilledommer har latt vente på seg. Nå ser vi en positiv
holdning på disse områdene. Mens MAs mål om
alkolås i alle biler innen 2012 allerede er passert.
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Motorføreren vil komme tilbake med mer
omfattende omtaler av enkelte av innleggene.
Foredragsholdernes egne presentasjoner kan 
du i mellomtiden finne på MAs nettsider
www.ma-norge.no og gå inn på avdelingen
for alkolås.

Mer på nettsidene

Geir Kvam, forbundssekretær i Norsk Transport
arbeiderforbund: Alkolås sett fra sjåførens side.
			
Tomas Jonsson prosjektleder MHF – Testlab, Sverige: Alkolås – Teknikk, kvalitet og
standardisering
			
Ilyas Daoud, European Traffic Safety Council –
ETSC: Alkolås i Europa – en europeisk oversikt
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Assisterende samferdselssjef i Troms fylke Jonny
Berg: Derfor valgte vi alkolås.
			
Haakon Korsgaard, tidligere seniorkonsulent i
TNS Gallup: Fylkeskommunenes og kommunenes
syn på alkolås i skoleskyss, en gjennomgang av
MA-undersøkelsen.
						
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken innledet
til paneldebatt: Rusmidler dreper i trafikken –
hvorfor er vi ikke villige til å ta alle midler i bruk
for å hindre det?
					
Per Madsen, forbundsleder i NLF, Norges
Lastebileier-Forbund og daglig leder i Svensrud
Transport AS, Drammen: Har alkolås en nytte
verdi for et transportselskap?

ALKOLÅS

ALKOLÅS

Av H-E Hansen

Tverrpolitisk pågangsmot for alkolås
De politiske partiene var invitert til å være med på MAs alkolåsseminar. En rekke av stortingets kjente politikere fra Transport- og kommunikasjonskomiteen stilte velvillig opp for å ta del i den faglige
delen. Og selvsagt ble det anledning til en debatt!
Debatten mellom stortingspolitikerne viste
at alkolås har kommet høyt på agendaen.
Allerede før seminarets faglige påfyll var det
åpenbart at de er godt informert om temaet.
Alle partiene var invitert, og både Knut Arild
Hareide (Kristelig Folkeparti), Bård Hok-

8
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srud (Fremskrittspartiet), Susanne Bratlie
(Arbeiderpartiet), Hallgeir Langeland (Sosial
istisk Venstreparti) og Janne Sjelmo Nordås
(Senterpartiet) stilte opp. Venstre og Høyre
hadde meldt avbud.

Meningsutveksling

Under alkolåsseminaret ble politikerne
utfordret i spørsmålet om å kreve alkolås
i skoleskyss, annen persontransport og
yrkestrafikk, samt for dem som har gjentatte
og alvorlige promilledommer. Og selvsagt ble
spørsmålet om alkolås på alle nye biler tatt
opp.
	Det ble en spennende meningsutveksling
mellom representanter for så å si hele spennet av det politiske landskapet. Men det ble
ingen opphetet debatt med knallharde fronter.
Det var i utgangspunktet stor enighet om
at alkolås er et godt middel i kampen mot

ALKOLÅS

alkoholpåvirket kjøring og de mange tragiske
ulykkene knyttet til dette. Både regjerings
partiene og opposisjonen ga uttrykk for dette.
Men bak dette ligger det fortsatt uenighet
knyttet til hvordan alkolås skal tas i bruk,
om mål og midler. Dette er blant annet i ferd
med å bli klargjort i arbeidet med den nye
Nasjonal Transportplan (NTP) og er også del
av de årlige debattene om samferdselsdelen
av statsbudsjettet.

Valgkamp

Det drar seg til mot valgkamp også når det
gjelder trafikksikkerhet. Og debattleder
Gunnar Apeland utfordret partiene på om
alkolås faktisk står i partiprogrammene.
Samtlige politikere tok utfordringen og
lovet å ta med seg oppfordringen i det videre
programarbeidet. De benyttet anledningen
på seminaret til å komme med både generelle
betraktninger som det var liten dissens om,
og å trekke opp visse partipolitiske skillelinjer.

Offensiv komité

Knut Arild Hareide (KrF) er leder for Transportog kommunikasjonskomiteen. Han mente at
komiteen har vært offensiv i arbeidet med
alkolås. Når det gjelder alkolås i skoleskyss
bør dette være et første, billig steg videre
ved å få det inn i forskriftene om sikkerhet på
skoleskyss. Yrkestransport bør være prioritert.
Da Høybråten innførte røykeloven var dette
langt mer dristig enn å måtte puste litt luft i
en alkolås.
Hareide mente at trykket MA har hatt på
alkolås gjør at Norge har kommet såpass langt:
- Jeg tror Stortinget må manne seg opp til
å stille tydelige krav til yrkestrafikken og
skoleskyss. Så får andre kjøretøyer følge etter.
Hareide tok også utgangspunkt i at en av tre
bilister i Norge sier at de har kjørt påvirket en
eller annen gang. Det viser hvilken utfordring
dette utgjør, og omfanget som er mye større
enn mange av oss vil innrømme at det er.
- Og jeg har lyst til å si meg enig med Hallgeir
Langeland i at den rødgrønne regjeringen har
tatt trafikksikkerhet på alvor. Men jeg synes

de har sovet i timen når det gjelder alkolås.
Her er min oppfordring at vi trenger enda flere
av de gode eksemplene på dette området. Så
det er ikke bare Stortinget og en ny regje
ring som har en jobb å gjøre, det bør skje
tverrpolitisk. Men vi må få fortgang i dette.
For Norge er helt i topp på trafikksikkerhet,
men sammenligner vi på alkolåsområdet blir
vi altså slått av våre svenske og finske kolleger. Og for Kristelig Folkepartis del ønsker
vi en egen sak på hvordan vi kan øke bruken
av alkolås. Dette gjelder yrkessjåfører. Og de
som kjører skolebussene, der vi i Stortinget
hadde muligheten da forskriftene om sikkerhet
på skoleskyss var oppe. KrF ønsket det. De
private bilene er steg to, og det er bare et
tidsspørsmål når det kommer.

Gå på!

Susanne Brattli (Ap) mente det var proble
matisk at fylkeskommunene synes å fraskrive
seg ansvaret med hensyn til alkolås på
skoleskyss. Hun oppfordret til å ta 
opp spørsmålet på nytt. Samtidig pekte
Brattli på at den tilsynelatende enigheten
og positive holdningen mellom partiene i
alkolåsspørsmålet ikke er så enkel.
	Brattli stilte også spørsmålet om hva som
er frihet i trafikken og mente at det her går et
skille mellom venstre- og høyrefløyene i politikken. Frihet er etter hennes mening ikke for
eksempel «fri fart» og annen egenutfoldelse,
men tvert imot blant annet frihet fra å møte
en ruspåvirket sjåfør. Og på spørsmålet om vi
er modige nok med hensyn til å kreve alkolås,
var Brattlis svar: Nei!
- Det er viktig at MA holder slike seminarer og
utfordrer oss som politikere.
	Brattli oppfordret til at politikerne må bli
presset og at man i et bredt perspektiv må ta
i bruk kraftige – og kanskje upopulære – tiltak
for å nå i mål med nullvisjonen, sa Brattli.
- Men MA må ikke vente på oss på Stortinget.
Gjør som dere har tenkt og gå på fylkeskommunene enkeltvis og press dem. Gå på
transportkjøperne enkeltvis og press dem til å
stille krav.

Fra venstre: Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet), Knut Arild Hareide (Kristelig Folkeparti), Susanne Bratlie
(Arbeiderpartiet), Hallgeir Langeland (Sosialistisk Venstreparti) og Janne Sjelmo Nordås (Senterpartiet).

- Og hvorfor
skal vi ikke gå
videre før det finnes lover og påbud. Både
staten, fylkeskommunene og kommunene kan
jo allerede nå legge inn alkolås som krav i
alle sine anbud når man handler transport i
alle mulige former. MA bør pushe på alle plan,
ikke bare på oss på Stortinget. Tar vi et felles
ansvar skal vi nok nå i mål, for nullvisjonen er
der uansett.

Stort ansvar

Selv om FRP av de andre partiene ble påstått
å stå litt til siden for den generelle viljen til å
få innført alkolås, la Bård Hoksrud (FrP) vekt
på at det er småting hans parti er uenig i:
- Vi er positive til alkolås for å få det inn, og
da spesielt i forhold til yrkestransport og ikke
minst persontransporten, for det er kjempeviktig.
Hoksrud pekte på at det er et stort ansvar
som ligger på sjåførene i persontransport,
og at alkolås kan være aktuelt her som på
annen yrkestrafikk. Når det gjelder skoleskyss
og persontransport må det legges press på
fylkeskommunene. Han var overbevist om at
vi kommer til å se resultater. Når det kommer
nye anbud vil det skje ting, slik at dette kommer på plass. Men alkolås på personbiler er en
annen sak:
- Det er mulig å få til gode ting uten å lage
påbud eller forbud, men isteden legge opp til
gulrøtter for å få dette innført, sa Hoksrud,
som også understreket at trafikksikkerhet
dreier seg om mange faktorer: Bilisten, bilen,
veien, og andre forhold.
Han la vekt på at mange aktører arbeider
positivt med alkolås, og at det virker som om
departementet ikke er med foreløpig.
- Jeg er overbevist om at vi skal finne en
veldig god løsning og at vi skal komme i land
på dette. Og så blir det nok en diskusjon når
det gjelder dette som gjelder alle personbiler, og at det er viktig å ha med den andre
dimensjonen med løsning for også andre
rusmidler enn alkohol. Da tror jeg at man
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virkelig begynner å diskutere muligheten for
å få til noe i personbilen. Det tror jeg mange
er opptatt av. Og da tror jeg at det blir lettere
å komme videre. Men det tar noen år, men
jeg er veldig opptatt av at vi skal komme
dit. A
 ndre rusmidler er en vesentlig årsak til
mange av ulykkene.

Gode holdninger

Janne Sjelmo Nordås (Sp) ga også uttrykk
for en meget positiv holdning til å ta i bruk
alkolås for å skape større trafikksikkerhet og
forhindre ulykker. Hun poengterte også den
generelle, tydelige og store enigheten i komiteen, og at tiden nå kan være moden for å få
innført alkolås.
- Ingen liker påbud. Men vi må ta noen nye
grep når de tiltakene vi nå har, som lovgivning og straff ikke virker. Vi må gå videre
med tiltak som har effekt. Alkolås på yrkesog persontrafikk må være et neste skritt. Og vi

10
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må skape gode holdninger spesielt hos barn.
Men det tar tid å endre holdninger.
Janne Sjelmo Nordås kunne fortelle at alkolås
var på agendaen i et møte med samferdselsminister Marit Arnstad:
- Vi skal direkte dit nå. Det er nyttig at MA og
andre legger press og driver saken videre. Vi
tar med oss ballen videre.
Hallgeir Langeland (SV) var også meget
positiv til alkolås. Han synes at saken nå har
kommet så langt i Stortinget at den bør være
«i boks».
- Et nær sagt samlet Storting går for dette på
sikt, sa Langeland, som riktignok utfordret FrP
flere ganger på dette.
Langeland la vekt på at regjeringen har stått
for en satsning på trafikksikkerhetsområdet og
vært med på å bedre ulykkesstatistikkene.
Han gjentok at hans parti har lovet
å presse alkolåssaken høyere oppover på
arenaen. Sammen med regjeringspartnerne i

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle han
også på møtet med samferdselsministeren.
- Altså etter dette møtet, allerede i dag. Og
hvis man kan få mer ut av MA-møte her enn
dette…

Store forhåpninger

De tre representantene fra regjeringspartiene
lovet at de skulle ta opp alkolåsspørsmålet
direkte med statsråden der, basert også på
de nye opplysningene og kunnskapene fra
seminaret. Og det er i ettertid bekreftet at så
skjedde!
- Signalene vi har fått på seminaret gjør at
vi stiller store forhåpninger til de sentrale
politikerne. Nå må det tas initiativer som går
fra positiv holdning til aktiv handling for å
innføre alkolås på ulike typer kjøretøyer, sa
Terje Tørring i en kommentar til politiker
debatten.

ALKOLÅS

Ann-Cathrin Becken:

Min visjon
I sitt innlegg før debatten på
alkolåsseminaret tegnet MAs
styreleder Ann-Cathrin Becken
sin visjon om en ikke altfor
fjern fremtid. Hun begynte med
å stille det helt grunnleggende
spørsmålet: Rusmidler dreper
i trafikken – hvorfor er vi ikke
villige til å ta alle midler i bruk
for å hindre det?
Av Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA
Vi vet alle at rus i trafikken har store
personlige og samfunnsmessige konsekvenser.
Rus, sammen med fart og manglende bilbelte
bruk er skyld i høye døds- og ulykkestall. En
død i trafikk er en for mye! Det kan vi
slå fast.

Rusfri arena

Trafikken skal være en rusfri arena. Det har
samfunnet definert og vi har i dag ulike tiltak
som settes inn mot rus i trafikken; lovgivning,
straff og sanksjoner, kontroller og noen - etter
min mening- altfor få forebyggende tiltak.
	Vi begynner å få stor kunnskap om alkolås
– rent teknisk og om bruken. Jeg vil derfor
fortelle om min visjon: Om fem år er antallet drepte på grunn av alkoholrus i trafikken
et samfunnsproblem vi anser for å være løst,
fordi vi i realiteten har tvunget antallet ofre
på dette området ned til 0. En null-visjon! Og
visjonen blir nådd gjennom en genial, billig

og 100 % samarbeidsvillig løsning: Alkolås.
Etterpå vil vi si til hverandre: Kan du forstå
hvorfor vi ikke løste problemet på denne måten
for lenge siden?
	Var vi ikke modige nok?! Vi hadde jo
løsningen mellom hendene. Tenk på alle livene
vi kunne ha spart og all lidelsen vi kunne
unngått!

Sier JA

Min visjon er at om fem år er det bilen som
avgjør om den skal kjøres eller ikke. Sjåføren
må «spørre pent» og bevise at hun eller han
kan kjøre. Alle biler starter først når alkolåsen
sier JA.
	Visjonen er at om fem år et det like
utenkelig å kjøre bil i ruspåvirket tilstand som
det er å røyke innendørs i dag. Kanskje vil vi
undres over at røykeloven kom først og ble
historisk på sitt felt.
La oss mimre litt over våre modige lov
givere som gjennomførte den vettuge, men
for sin tid ganske dristige, loven som skapte
sosiale endringer og nye normer for atferd
– som er helt naturlige i vår hverdag: I dag
røyker vi ikke inne. Vi oppdrar også våre barn
med ord og holdninger, ikke håndflaten, og vi
har for eksempel en helt ny holdning til god
dyrevelferd. Og vi har ikke problemer med å
tenke helsereformer, skolereformer eller sosiale
reformer. Derfor kan vi også ta knekken på rus i
trafikken!

Ingen hindring

Hva hindrer oss fra å innføre alkolås i alle biler,
uansett kjøringens formål og bilens type? Jeg
svarer ikke på mitt eget spørsmål nå, men
tegner en visjon, peker på løsningen og vil
legge press på lovgiverne. Innfør alkolås nå!
Pek på framtiden og skriv dere inn i historien!
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MA-undersøkelse:

Holdninger til alkolås
Kvalitativ undersøkelse for
MA – Rusfri trafikk og livsstil

skyss

skole
å
p
s
å
l
o
k
l
A
Av Haakon Korsgaard

TIL

K OG LIVSS

RI TRAFIK

MA - RUSF

Drøyt halvparten av landets kommuner kan allerede tenke seg å stille
krav om alkolås i kjøretøyene som brukes til skoleskyss. Dette er ett
av funnene i den store alkolåsundersøkelsen MA har fått utført for å
kartlegge holdningene til kommuner og fylkeskommuner.
MA arbeider for å få innført alkolås på blant
annet skolebusser. Og for å få kunnskap om hvordan kommunene og fylkeskommunene egentlig
stiller seg til innføring av alkolås, valgte MA å
engasjere TNS Gallup for å få et ordentlig svar og
skikkelig statistikk. Resultatet var meget positivt.

En flaggsak

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert som
en av hovedsakene på MAs alkolåsseminar. Den
skal også danne et godt grunnlag for MAs videre
arbeid med sikte på å få innført alkolås på all
skoleskyss over hele landet.
MAs arbeid med fokus på rusfri trafikk har
vært med på å bringe frem både den gamle
promillegrensen på 0,5 og senkningen til 0,2.
På veien videre i arbeidet mot alkoholpåvirket
kjøring ble alkolås valgt som en ny flaggsak, en
konkretisering av den generelle målsetningen om
rusfri trafikk.

12

MOTORFØ RER EN | 1 | 2 0 1 3

Skal man trykke på i politiske prosesser er
et godt faktagrunnlag en forutsetning. TNS
Gallups undersøkelse gir nettopp denne typen
faktagrunnlag som vi kan bruke i det videre
arbeidet for å få gjennomslag for kravet om at
alkolås skal ligge inne som kravspesifikasjon
når anbud på skoleskyss utlyses.

Todelt undersøkelse

Undersøkelsen omfattet både en kvantitativ del,
hvor statistisk oversikt og kartlegging av helheten var hensikten. Dette overblikket ble supplert
med en kvalitativ del der man søkte etter dypere
forståelse og innsikt i holdninger som råder.
	I den statistiske delen fikk alle landets
kommuner e-post og ble invitert til å svare på
noen spørsmål om deres holdninger til å kreve
alkolås i skolebusser. Det var den i kommunen
som har ansvar for skoleskyss som svarte på
vegne av kommunen.

Så mange som 318 av alle landetes 428 kommuner svarte. En svarprosent på nær 75 % er
veldig bra for denne typen undersøkelser. Vi
kan derfor trygt slå fast at undersøkelsen gir
et godt bilde av hva kommunene i hele landet
mener om saken.
	I tillegg til denne e-post-undersøkelsen
som var rettet mot kommunene, ville vi supplere innsikt ved også å høre hva ansvarlige
i fylkeskommunene mente. På den måten fikk
vi også forståelse for beslutningsprosessen og
hvilket samspill det er mellom kommune og
fylke på dette området. Her varierer for øvrig
bildet. I alle tilfeller involveres fylket, men
det er vekslende i hvilken grad kommunene
selv aktivt deltar i prosessen.
	Den kvalitative undersøkelsen ble gjennomført gjennom 18 såkalte dybdeintervjuer
med de som i fylkesadministrasjonen har
ansvar for utlysning av anbud på skoleskyss.
Dybdeintervjuer har karakter av en samtale
mellom TNS Gallups konsulent og respondenten. Det gir naturlig nok større rom for å
fange opp nyanser, forbehold og refleksjon
rundt holdninger og barrierer enn det en ren
statistisk undersøkelse gjør.

ALKOLÅS

Haakon Korsgaard gjennomgikk funnene fra alkolåsundersøkelsen på MA-seminaret.

Alle kommuner har skoleskyssordning

De fleste vet hva en alkolås på et kjøretøy er
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Tallenes tale

Tallene viser at drøyt halvparten (53 %) av
landets kommuner kunne tenke seg å stille
krav om alkolås i kjøretøyene som brukes til
skoleskyss. 42 % av kommunene var foreløpig
usikre, men ikke negative. Det lille antallet
(6 %) som svarte nei på spørsmålet om å
stille krav var egentlig heller ikke negative, men mente at de har full tillit til at
det er fylkeskommunen som tar ansvaret for
skoleskyssen.
Samtidig er det bare et fåtall kommuner
som i dag faktisk stiller dette kravet. 77 %
svarer nei til at de i dag krever dette, og det
er faktisk en stor andel som ”ikke vet”. Nå skal
det sies at bak disse tallene skjuler det seg en
holdning hos kommunene om at denne typen
krav er noe det er opp til fylkeskommunen å
avgjøre, og kommunene setter seg ikke grundig inn i hva fylket her har kommet fram til.
	Kommunene begrenser sitt ansvar for
skoleskyss til behovskartlegging. De avgjør
hvor rutene skal gå, hvor mange barn som skal
fraktes osv. Sikkerheten om bord overlater de
da til høyere myndighet å ta hånd om.
Men undersøkelsen gir altså god grunn
til å si at fylkeskommunen vil ha bred støtte
blant sine oppdragsgivere om de innfører et
slikt krav. Naturligvis er kommunene opptatt
av sine barns sikkerhet på skoleveien! For
dette angis som hovedbegrunnelse. De kommuner som gjerne vil ha inn et slikt krav begrunner det med trafikksikkerhet. Det er altså
god tro på alkolås som trafikksikkerhetstiltak.
Her bekrefter denne undersøkelsen tilsvarende
spørsmål TNS Gallup tidligere har stilt til hele
befolkningen.

Kjennskap

TNS Gallup stilte også kommunene noen
spørsmål om kjennskap til alkolås. Svarene
her avdekker at de aller fleste (94 %) har
en god forståelse av hva alkolås er. I stedet
for det direkte spørsmålet; ”vet du hva
alkolås er”, valgte TNS Gallup å formulere
dette spørsmålet i form av tre påstander og
beskrivelser av alkolås. Blant disse skulle
man ta stilling til hvilket man valgte som rett
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beskrivelse. Så godt som alle lander her på
at alkolås er ”en innretning for å hindre at
personer med for høy promille kan starte en
bil (eller i dette tilfellet en buss)”.
	De supplerende dybdeintervjuene viser
likevel at det er et behov for mer inngående
kunnskap om hvordan alkolås brukes og svar på
spørsmål rundt tekniske løsninger. Ikke minst
etterspørres mer dokumentasjon på trafikk
sikkerhetseffektene, trygghet for at alkolåsene
virker teknisk og hvilke erfaringer de som
allerede har tatt i bruk alkolås, sitter med.

Tenke det, ville det…

nklusjoner
Resultater og ko
4

utbredt vilje til å stille krav om det i busser
som brukes til skoletransport. Men utfordringen
er å få de gode holdninger til å utløse de gode
handlinger, altså faktisk få de ansvarlige til å
gå til det skritt å stille krav. Her sitter mange
beslutningstakere i kommuner og fylkes
kommuner avventende. De venter på et initiativ
fra myndighetene. Og myndighetene kan nå
vite at de vil ha bred støtte blant ansvarlige i
kommuner og fylkeskommuner om de beslutter å
innføre et slikt krav.
Samtidig gir TNS Gallups undersøkelse noen
signaler om at ansvaret for å komme med et slikt
krav ikke er tydelig nok plassert. For kommunene
skyver det oppover til fylkeskommunen og fylkene
sender det videre til sentrale myndigheter.
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Utfordringer til MA

I undersøkelsens dybdeintervjuer fikk respondenten også anledning til å gi MA noen innspill og utfordringer. Også her er grunntonen;
”stå på”, ”påvirk politikerne”, ”vær synlige og
offensive”! Flere har hatt besøk av MA-folk og
tar gjerne imot besøk igjen.
	I særlig grad vil folkevalgte fylkespolitikere
ha stor innflytelseskraft, siden fylkesadmini
strasjonen gjør det disse pålegger dem. I
påvente av krav fra sentralt hold er det stort
rom og mulighet for å få det resterende
flertallet av fylkene uten krav om alkolås, til å
gjøre det på frivillig grunnlag.
Haakon Korsgaard.

Halvparten av kommunene ønsker å stille krav
Det er fylkeskommunen som bestemmer
om alkolås
Halvparten av kommunene ønskerkravene
å stille
Det er
krav
fylkeskommunen
om alkolås
som

best

Kunne kommunen tenke seg å stille krav i anbudsprosesser/ ved innkjøp av transporttjenester
Hvem
ombestemmer
at kjøretøy om det skal innføres krav til alkolås i kjøretøy som
som brukes i kommunens skoleskyssordning skal utstyres med alkolås (som standard)? brukes i skoleskyssordningen i din kommune/fylke?
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kan tenke seg å stille krav om alkolås, får de
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MA:

10 år for alkolås
For et desennium siden – i 2003
– fikk MA den første alkolåsen
til Norge. Umiddelbart tok MA
til orde for å innføre alkolås.
Den lange prosessen ble satt i
gang med krav om tiltak som
ligner forbausende på initiativene som nå er på toppen av
den allmenne debatten.
Av H-E Hansen
MAs krav var fra første stund at det snarest
måtte komme påbud om alkolås på busser og
for dem som gjentatte ganger blir tatt for
promillekjøring. Dette er nettopp de bruks
områdene som er aktuelle i debatten nå i
2013. Da som nå var det endelige målet at
alle nye biler innen få år må ha alkolås.

Godt samarbeid

I Sverige var alkolås allerede blitt kjent. MAs
svenske søsterorganisasjon MHF hadde satt i
gang sitt arbeid for å fremme alkolåssaken og
fått fremdrift i denne. MA inviterte MHF til å
komme for å gi den første demonstrasjonen og
introduksjon av alkolås på norsk jord.
Ambisjonene var store. MA ønsket, som MHF,
rask innføring av påbud om alkolås, først på
busser, annen yrkestrafikk og endelig alle nye
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biler innen få år. Du
kan på neste side lese
hele artikkelen fra Motorførerens nummer 3 i 2003
da saken ble satt i gang.

Landets første

Allerede utpå høsten 2003
hadde MA sendt Norges
første alkolåsbil ut på
veien. MA hadde skaffet
seg en Opel gjennom den
norske importøren. Denne
Opel Meriva ble utstyrt med
alkolås og dekor som gjorde
både den og budskapet
meget synlig
Startskuddet for en lands
omfattende kampanjeturné
gikk på selveste markeringen av
MAs 75-årsjubileum. Samtlige
av MAs distrikter fikk i tur og
orden besøk av bilen, og målsetningen var både kontakt med
nøkkelpersoner, demonstrasjon
av alkolåsen og medieoppslag.

Bussinitiativ

I de neste par årene økte
aktiviteten og omfanget av
alkolåsinnsatsen fra MAs side. MA tok også
tidlig initiativ for alkolåsbusser. Allerede
i januar 2005 hadde dette gitt frukter, og
Motorføreren nummer 1 2005 kan melde om at
alkolåsbusser var satt inn i trafikken i Os etter
initiativ fra MA.

Dette var et
resultat av kontakter som var skapt under
kampanjen til alkolåsbilen i Hordaland sommeren 2004. Gaia Buss AS, Os kommune og
den lokale banken var med på prosjektet med
MA som en aktiv partner. Dermed hadde Gaia
Buss AS her fulgt raskt etter et prøveprosjekt
som var startet på Lillehammer.

ALKOLÅS
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–Bør kreve alkolås ved all persontransport
Norske kommuner bør kreve alkolås

Statens vegvesen sender i disse dager ut en
veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gir informasjon om hvorfor
og hvordan transportører skal anskaffe og bruke
alkolås i sine kjøretøy og har tips om alt fra
innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør
forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.
–Med denne veilederen oppfordrer vi alle
norske kommuner og fylkeskommuner til å
kreve alkolås ved kjøp av transporttjenester,
samt å installere i egne kjøretøy, sier Anne
Beate Budalen. Det skjer få ulykker med
ruspåvirkede yrkessjåfører, men vi vet at disse
sjåførene finnes og at konsekvensene kan bli
svært store hvis de setter seg bak rattet, sier
hun.

Likt over hele landet

Foto: Egil Nordlien HMfoto

Statens vegvesen tok nylig til
orde for alkolås. Vegvesenet
frykter konsekvensene av ruspåvirkede yrkessjåfører og vil at alle
kommuner skal kreve alkolås. I
januar gikk Vegvesenet ut med en
klar melding i forbindelse med at
en ny informasjonsbrosjyre om
alkolås på persontransport.
Av H-E Hansen
–Kun noen få norske kommuner har i dag krav
om alkolås i forbindelse med persontransport, sa
Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet. Hun mener
at krav om alkolås i forbindelse med person
transport er like naturlig som krav om bilbelte, og
er bekymret over at Norge ligger langt bak våre
nordiske naboer.
	I brevet til kommunene og fylkeskommunene
som ble sendt sammen med alkolåsinformasjonen
innledet vegdirektør Terje Moe Gustavsen med at
”bruk av alkolås bør bli en naturlig del av systematisk sikkerhetstenkning i vegtransporten”.

Prisverdig

Informasjonen og utspillet fra Statens vegvesen
føyer seg godt inn i det bildet MAs alkolåsundersøkelse viser. En positiv interesse må omsettes til
aktiv vilje til innsats på dette området, og mer
informasjon og påtrykk er nødvendig.
- Statens vegvesen har derfor gjort et prisverdig
og tydelig utspill ved å gi god informasjon og
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påpeke hvor viktig alkolås er som et effektivt
trafikksikkerhetstiltak, kommenterte direktør Terje
Tørring i MA.

Svenskene langt foran

I pressemeldingen fra Statens vegvesen om
saken ble det gjort sammenligninger med vårt
nabo land. Svenskene har i dag 80 000 alkolåser
innenfor yrkestransporten, og 2/3 av alle svenske
kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport. De norske tallene er langt lavere - et
anslag er at 4000 norske kjøretøy har alkolås.
– Norge er langt fremme innen trafikksikkerhetsarbeid generelt, men når det gjelder alkolås
må vi se oss grundig slått av både svenskene og
finnene. Statens vegvesens egne ulykkesanalyser
viser at rus er en avgjørende faktor i 20 prosent
av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å
redusere disse ulykkene og alkolås er et skritt i
riktig retning. Derfor bør vi ha som mål å ta igjen
svenskene så fort som mulig, sa Budalen.

- Alkolås i alle kjøretøyer i så vel skoleskyss
som annen persontransport burde være en
selvfølge, gjentok Tørring. Han mener at
Norge må følge land som Finland og Frankrike
i å innføre et nasjonalt krav om alkolås på
skolebusser og andre kjøretøyer som frakter
skolebarn.
Tørring understreker at barnas trafikksikkerhet
ikke må være avhengig av lokalpolitikk og kommunegrenser.
- I påvente av at det kommer et påbud om lik
praksis i hele landet, kan utspillet fra Statens
vegvesen gi mange kommunepolitikere, foreldre
og kollektivreisende drahjelp i å kreve konkrete
og raske tiltak for å få innført alkolås.

Brosjyren

Med tillatelse fra Statens vegvesen vil på de
neste sidene gjengi brosjyren ”Alkolås for
trafikksikker transport” i sin helhet. Brosjyren
og andre nyheter fra Statens vegvesen er å
finne på nettsidene www.vegvesen.no.
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Heldigvis blir svært få ulykker i Norge forårsaket av promillekjøring hos yrkesførere.
Men hvis en slik ulykke først skjer, er konsekvensene ofte alvorlige. Det er derfor viktig å
jobbe forebyggende. I vårt naboland Sverige har man nå over 80 000 alkolåser innenfor
yrkestransporten. 2/3 av alle svenske kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport.
Finland stilte krav om alkolås ved all skoletransport fra 1. august 2011. Det betyr at der har
over 10 000 busser og taxier nå montert inn alkolås.
Gjennom bruk av alkolås, vil bedrifter og organisasjoner som
tilbyr transporttjenester aktivt kunne motvirke promillekjøring. Dette vil øke trafikksikkerheten på vegene, samtidig
som det forbedrer virksomhetens omdømme og skaper et
bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det vil også kunne være
et konkurransefortrinn i markedet, for eksempel i anbudskonkurranser.

Alkohol er en vanlig årsak til dødsulykker i trafikken
Promillekjøring er en medvirkende årsak til om lag 25 % av
dødsulykkene som skjer på europeiske veger. Vi finner personer med alkoholproblemer i alle sosiale klasser og yrkesgrupper, og ofte er problemene ukjent for familie, venner,
kollegaer og arbeidsgiver. I de tilfellene der man kjenner til et
alkoholproblem, er det ofte vanskelig å vite hvordan man skal
takle det. Økt bruk av alkolås er en enkel og effektiv måte å
bygge et positivt omdømme på i transportbransjen.
Å bruke alkolås som et element i et kvalitetssikringssystem
vil også forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter og organisasjoner.
Alkolås gjør dessuten at man kan være sikrere på å nå sitt
transportmål uten at uhell skjer. Dette gjelder alle som ferdes på vegen, både tilbydere av transporttjenester og vanlige trafikanter.

Systematiske prosedyrer skaper troverdighet
En beslutning om bruk av alkolås, vil kreve innsatsvilje og tålmodighet fra ledelsen. Bruken må integreres i alle virksomhetens deler, feks må alle kjøretøyer utstyres med alkolås, ikke
bare de tyngre kjøretøyene. Prosessen med å installere alkolås kan deles inn i fire enkle steg:
- Beslutning og forankring
En beslutning fra ledelsen om å installere alkolås, må kommuniseres og forankres i hele organisasjonen. På den måten vil man skape forståelse, interesse og en følelse av forpliktelse.
- Politikk og målsetning
Det må utarbeides en enkel trafikksikkerhetspolicy med tydelige, realistiske mål som er enkle å følge opp. Policyen må
også inneholde retning og intensjon for arbeidet. For å skape
aksept og stimulere til deltagelse, må policyen kommuniseres
gjentatte ganger slik at den blir kjent i hele organisasjonen.
- Handlingsplan og tiltak
En handlingsplan må beskrive hvordan trafikksikkerhetspolicyen skal iverksettes (tidsplaner, ansvar mv). Planen må
også ta hensyn til de ansattes integritet og jobbsikkerhet.
Aktuelle tiltak ved introduksjon av alkolås kan være informasjonskampanjer og opplærings- og undervisningsprogrammer.
Man kan også sette alkolås som betingelse ved anskaffelser.
- Kontroll og evaluering
For å sikre at ønsket effekt er oppnådd, må prosessen og resultatene evalueres.

SJEKKLISTE

Tekniske spesifikasjoner og tips ved kjøp av alkolås
Alkolåsen er en teknisk innretning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen startes,
må føreren blåse i alkolåsens munnstykke og pusteprøven kontrolleres. Hvis det er alkohol i
utåndingsluften over en på forhånd gitt grense, vil bilen ikke starte.
Alkolås brukes i dag både som et kvalitetssikringsverktøy og i mange land som alternativ til
straff ved promillekjøring.
Siden 2003 har det pågått et arbeid med å utvikle europeiske
standarder for alkolås, CENELEC standarden (European Committee for Electrotechnical Standardization). Det pågår også
tester av alkolåser for å få dem godkjent etter CENELEC-standarden. I Norden har svenske Motorførarnas helnykterhetsførband (www.mhf.se) et godkjent testlaboratorie for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan
benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor
alkolås er et alternativ til inndragning av førerkortet.
Denne sjekklisten kan være til hjelp når du vurderer å anskaffe alkolås. Vi anbefaler at alkolåsen du kjøper oppfyller
CENELEC-standarden, i tillegg til å være tilpasset individuelle
spesifikasjoner og behov i din virksomhet.

Litt om installasjon og plassering
- Feste av sentralenheten
Følg produsentens anbefalinger for installasjon og avinstallasjon.

- Trafikksikker plassering
Tenk på at alkolåsen skal ha en trafikksikker plassering, altså ikke i mulige treffpunkt ved en eventuell kollisjon. Unngå
plassering foran airbags eller annet teknisk utstyr.

- Feste av håndenheten
Det finnes i dag et flertall leverandører på markedet som tilbyr feste-konsoller med klipsfunksjon.

Teknikk/bruk
- Strømforbruk

ALKOLÅS
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Strømforbruket ved stand-by skal være så lavt som mulig,
og bør ikke overstige 20 mA. Det beste er om alkolåsen ikke
bruker strøm i det hele tatt.

- Manipuleringsbeskyttelse
Alkolåsen kan være utstyrt med en elektronisk loggfunksjon.
Ved hjelp av denne kan man se om alkolåsen brukes som den
skal. Skulle føreren av bilen forsøke å manipulere systemet,
vil informasjon om dette lagres i alkolåsen. Har man alkolås
med loggfunksjon er det viktig at det er inngått klare avtaler
mellom ledelse og ansatte om bruken av dataene. Det skal
også sendes melding til Datatilsynet i slike tilfeller. Det gjøres
enkelt ved å gå inn på Datatilsynets nettsider.

- Blåseteknikk
Alkolåsen skal være enkel å blåse i. Det kan være en god ide
å kontakte flere leverandører for å prøveblåse ulike alkolåser.

Drift
- Førerbyttefunksjon
For at alkolåsen skal være så brukervennlig som mulig, bør
visse grunninnstillinger være gjort. Blant annet bør alkolåsen
være utrustet med en funksjon for førerbytte. Dette er særlig viktig i for eksempel taxier. Alkolåsen bør tillatte kortere
pauser fra kjøringen (inntil 45 minutter) uten krav til at man
blåser på nytt.

- Akutt servicetjeneste
- Rutiner ved positive resultat for promille
Som arbeidsgiver eller annen ansvarlig person, er det viktig
å utarbeide rutiner for hva man skal gjøre dersom en fører
blåser positivt for promille. Skal resultatet kobles til virksomhetens alkoholpolicy, eller skal alkolåsen bare brukes som en
ren startssperre?
De fleste alkolåser gir mulighet for retest når det har blitt
foretatt en pusteprøve med for mye alkohol. Men alkolåsen
kan også reagere på andre forstyrrende elementer, som for
eksempel vindusspyleveske, visse typer mat osv. Det anbefales å utarbeide retningslinjer for hva føreren skal gjøre i slike
tilfeller. Et godt råd er å skylle munnen med rent vann, og
blåse igjen etter ca. 5 minutter.
Alkolåsen er laget slik at den kan skille et menneskes blåsing
fra f.eks. en pumpe, en oppblåst ballong eller andre gjenstander som kan tenkes brukt til å blåse inn i alkolåsen.

- Kalibrering
De alkolåsene som finnes på markedet i dag, skal kalibreres.
Det er viktig å følge produsentens anbefalinger for å sikre at
alkolåsen fungerer som den skal. Lag gjerne en plan for når
og hvor ofte alkolåsen skal kalibreres. Hvis du har stilt krav til
alkolås ved kjøp av transporttjenester, bør du også be om et
årlig kalibreringssertifikat fra transportleverandøren.

- Mulighet for nødstart
All teknikk kan feile, og derfor bør alkolåsen ha en mulighet for nødstart. Om det skulle oppstå feil ved alkolåsen, kan
brukeren kontakte leverandøren for å få utdelt en kode eller
lignende. Denne kan brukes for å koble ut alkolåsen midlertidig, slik at bilen kan kjøres til nærmeste verksted.

- Bruk
Forsikre deg om at det følger med en tydelig og enkel bruksanvisning som kan oppbevares i kjøretøyet. Instruksjonene
skal være lette og forståelige. Det er viktig at førerne er kjent
med at de ikke skal spise eller drikke rett før de blåser i alkolåsen. Man bør unngå å spise eller drikke ca 10 minutter før, eller ha rent vann tilgjengelig slik at man kan skylle munnen og
dermed unngår risiko for feilregistrering av alkohol i pusten.

- Service
Ved kjøp av alkolås, bør leverandøren kunne opplyse om
kostnader som kan oppstå i forbindelse med service. Leverandøren bør også kunne redegjøre for eventuelle kostnader
som kan oppstå i løpet av en treårsperiode.

For å unngå driftsfeil, bør alkolåsleverandøren tilby døgnservice over telefon. Personalet her skal kunne hjelpe fører med
prosedyrer for bruk, og løse eventuelle problemer som kan
oppstå.

- Lokale serviceverksteder
Service og kalibrering blir enklere om det finnes en forhandler eller et serviceverksted for alkolåser i nærheten av ditt bosted eller virksomhet.

Økonomi
- Kostnader i forbindelse med alkolås
Alkolåsleverandøren bør kunne opplyse om alle kostnader
knyttet til å installere alkolås i et kjøretøy. Dette kan for eksempel være:
- Hva er innkjøpsprisen for alkolåsen?
- Hva koster installering?
- Hva koster regelmessig kalibrering?
- Hva koster det å bytte munnstykke?
- Hva koster annen service?
- Hva koster det å bruke akutt servicetjenesten over telefon?
- Hva er de årlige kostnadene for håndteringen av den
elektroniske loggboken?
- Hvilke kostnader medfører det å avinstallere alkolåsen og få
kjøretøyet tilbake til original stand?

ALKOLÅS
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Dialog med fagforeningene og de ansattes
representanter er nødvendig
Det er viktig at man så tidlig som mulig involverer fagforeningene og de ansattes representanter i arbeidet med å introdusere alkolås i en virksomhet.
Trafikksikkerhetspolicyen og handlingsplanen bør støtte
opp under denne dialogen. Erfaringer viser at tidlig dialog
og gjensidig informasjon øker sjansen for felles forståelse og
sannsynligheten for å lykkes.

For ytterligere informasjon

Henvendelser kan gjøres til:
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Trafikksikkerhetsseksjonen
Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Telefon: 02030
E-post: firmapost@vegvesen.no

1882-12Alkolåsbrosjyre.indd 6

I første rekke
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Statens vegvesen
leder an når det gjelder alkolås i Norge.
Statens vegvesen har de siste fem årene gjennomført sin strategi om at
alle Vegvesenets tjenestebiler skal ha installert alkolås. Dette omfatter nå
over 700 biler over hele landet! Vegdirektøren kan med god samvittighet
oppfordre andre til å følge eksempelet, slik han tar til orde i brevet og
brosjyren om alkolås for trafikksikker transport.
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1882-12 grafisk.senter@vegvesen.no (K. Hovde) - Foto: Knut Opeide. Foto Barn i buss: Trygg trafikk

Statens vegvesen bistår gjerne med ytterligere informasjon
ved en introduksjon i bedriften.

30.11.2012 15:59:28
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Ny alkolåsbrosjyre

MA har nå lagd en ny brosjyre
om alkolås. Det skal være en
kortfattet introduksjon til viten
om hva alkolås er.
Av H-E Hansen

Kunnskap

Som du vil se av denne utgaven av Motorføreren skjer det mye på alkolåsfronten. Det er
en rivende utvikling både politisk, teknisk og
på brukersiden. Alkolås har etter hvert blitt et
så omfattende felt at det ikke lar seg gjøre å
gi noe i nærheten av et komplett bilde.
Målet med MA-brosjyren er å gi basiskunnskap til både MA-medlemmer og andre
som ønsker en første, generell introduksjon.
- Vi mener at tiden var inne for en oppdatert
utgave nå, sier Brita Hoksnes Eriksen ved MAkontoret. Hun har hatt ansvaret for den nye
brosjyren.

Klipp ut?

På de neste to sidene har Motorføreren trykket
brosjyren i sin helhet. Originalformatet er
A5, altså en brettet A4. Dersom du behøver
brosjyren eller vil gi den videre er det jo bare
å klippe en ut! Og ønsker du flere eksemplarer,
kan du ta kontakt med MA-kontoret.
	Ellers finner du mer informasjon om både
alkolås og MAs prosjekter og aktiviteter på
nettssidene www.ma-norge.no.

MAs veibok har kommet!
MAs nye kartbok har kommet! Den blir sendt ut samtidig med dette
nummeret av Motorføreren til alle som har betalt fullt MA-medlemskap med Autohjelp og kartbok.
Populært

MA har tradisjon for å gi ut kartbøker med noen års mellomrom. Nå i 2013 er det altså tid for en
ny utgave.
	Etter hvert er det nok mange som har en eller annen form for elektronisk kart, enten på en
GPS eller på mobiltelefonen. Kartbøker er imidlertid fortsatt etterspurt. Her får du overblikk
enten du sitter hjemme for å planlegge turen eller har den med i bilen.

Praktisk format

Den nye veiboken inneholder meget oversiktlige og oppdaterte veikart over hele landet. Boken er
praktisk i et sammenbrettet, smalt format som kan passe for hanskerommet. Men når du bretter ut
boken i full bredde, blir det to store kartsider som står opp mot hverandre i 3 ganger A4-størrelse.
God tur med MAs nye kartbok!
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MA – rusfri trafikk og livsstil

Oppdagelsesrisikoen ved promillekjøring er liten. Bare
32 tilfeller oppdages for hver million kjørte kilometer
med promille. Alkolås vil stoppe dem som prøver å kjøre
påvirket av alkohol. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

28 % av de som blir tatt for promillekjøring har vært
dømt for promillekjøring før. Alkolås vil hindre
gjentakelser. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Promillekjøring er den største enkeltårsak til dødsulykker. Alkolås vil fjerne promillekjøring som ulykkesårsak.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Hvert år kjører ca. 5.000 bilførere med en promille
over lovens grense på 0,2. Alkolås vil hindre dette.

Hvert år blir ca. 160 mennesker drept i trafikken på
grunn av promillekjøring. Hver fjerde dødsulykke
skyldes alkohol.
Alkolås i bilen vil redde liv. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Si NEI til fyllekjøring
Si JA til alkolås

GJØR DET UMULIG Å FYLLEKJØRE

Spar liv

fordi bilen bare startes med en edru fører.
fordi alkolås gir frihet fra alkoholpåvirkede bilførere.
fordi alkolås øker bevisstheten om viktigheten av sikkerhet.

MA vil ha alkolås fordi vi vil fjerne problemet med promillekjøring.
Hver dag foretas ca. 21.000 bilturer med en alkoholpåvirket bilfører.
Alkolås forhindrer denne type kjøring. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Selv om politiet er flinke til å gjennomføre promillekontroll, viser forskning at oppdagelsesrisikoen er liten. Bare 32 tilfeller oppdages for hver
million kjørte kilometer med promille. Alkolås stopper promillekjøreren
før han eller hun kommer ut på vegen. (Kilde: TØI)
Alkolås er også et effektivt tiltak for å hindre at promilledømte kjører i
beruset tilstand. Det viser en undersøkelse som det svenske Vägverket
har fått Transportøkonomisk institutt til å utføre for seg. Den svenske
forsøksordningen med alkolås har ført til en langvarig effekt og mindre
promillekjøring blant de som er undersøkt.

I en bil som har alkolås, må sjåføren bruke alkolåsen for å få start på
bilen. En alkolås er en måler som registrerer alkoholmengden i utåndingspusten hos føreren. Blåsingen tar omtrent 5 sekunder. Hvis utåndingspusten inneholder over en viss mengde alkohol, starter ikke bilen.

Normalt gir systemet mulighet for å stanse motoren for å gjøre et ærend
i inntil 30 minutter uten å måtte blåse på nytt.

EU har satt krav til alkolåsen, både hvordan den er konstruert og virker.

Alkolås er et effektivt hjelpemiddel for å hindre at promilledømte igjen
kjører med promille.

Alkolås er det beste hjelpemiddel for å sikre alle mennesker i trafikken
frihet fra risikoen for å møte alkoholpåvirkede bilførere.

Alkolås koster lite og redder mange.

Alkolås må ha service, normalt hvert år.
Alkolås gir tryggere trafikk.

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å
verve nå!
Ønsker vervepremie: ....................................................................
Ververs e-post: .............................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
E-post: .........................................................................................
Tlf/mob: .......................................................................................
Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Fødtselsdato:.....................................
Postnr./sted: ................................................................................
Adresse: .......................................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
rusf

Navn: ..........................................................................................

Vervekupong/innmeldingskupong

Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 595,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 380,Se for øvrig Håndboken for 2013

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon
TESTSTASJONER!

AUTOHJELP!

#

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REDNINGSTJENESTE!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

MEDLEMSBLAD!

Ekstra giv i vervingen!

Ønsker: Kryss av for

Kontingent for 2013
Medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 785,Medlemskap uten Autohjelp kr 570,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,-

VERKSTEDTJENESTER!

I et tidligere nummer av Motorføreren fulgte det med løse vervekuponger. Mange har benyttet denne muligheten. Dette
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
gir MA nye medlemmer som får
nytte av våre fordeler, og en
vervepremie til den som har gjort
MA arbeider for:
innsatsen.
■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås
■ Medlemmenes interesser
De nye vervekupongene er små
som bileiere og trafikanter
og hendige og har kortfattet
informasjon om både MA og de
Du kan velge blant følgende vervepremier:
fine vervepremiene du kan få.
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
Kupongene er i et hendig format
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
og utformet slik at de kan brettes
• Ståltermos
for å få plass i lommen.
Nå kan du klippe ut en ekstra
kupong her til nye medlemmer.
Og trenger du enda flere, så ring
MA-kontoret på tlf. 22474200.
Mer informasjon finnes på MAs
nettsider: www.ma-norge.no/
medlem/verving

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

Krafttak for MA-verving
MA er en medlemsbasert
organisasjon. Vi ønsker oss flere
medlemmer som både støtter arbeidet for rusfri trafikk og rusfri
livsstil, og som kan dra nytte av
å være med i en bilorganisasjon
med mange fordeler. I februar
ble det holdt en ”vervedag” for
tillitsvalgte og ansatte.

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Møtet ble holdt i Oslo. En hel dag var satt av
til å skape ekstra oppmerksomhet og begeistring om å øke medlemstallet.
- Dette skal bli et krafttak for verving, sa MAs
styreleder Ann-Cathrin Becken i sin innledning.
	Nå ønsker man å skape en ny giv i hele
organisasjonen.

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving
Du kan velge blant følgende vervepremier:
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
• Ståltermos

Medlemsvekst

som bileiere og trafikanter

■ Medlemmenes interesser

■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås

MA arbeider for:

Det ligger i vår tid at organisasjoner må sette
inn store ressurser for å verve medlemmer.
Dette gjelder MA som så mange andre.
Forsker Guro Ødegård innledet med å presentere forskningsresultater og synspunkter
på nettopp trendene i utfordringene medlems
organisasjoner står overfor. Ellen Døvle
Kalland fra Kreftforeningen delt også nyttige
erfaringer om verving med MA-represen
tantene.

for i arbeidet for rusfri trafikk og livsstil. I
vekt på mulighetene og entusiasmen som kan
tillegg er MA en velrenommert bilorganisasjon,
skapes om en organisasjon med så gode saker
som kan gi medlemmene et bredt spekter av
og tilbud som MA har å by på.
	Veien videre blir å konkretisere tankene og fordeler og tilhørighet. Potensialet er stort,
Idédugnad
FORSIKRINGSRABATTER!
AUTOHJELP!
VERKSTEDTJENESTER!
og nå skal MA legge engasjement i alle deler
sette dem
ut i livet. Det er
neppe tvil om at
De nærmere 20 deltakerne påREDNINGSTJENESTE!
møtet hadde en
av organisasjonen for årets krafttak.
det er veldig mange som støtter det MA står
nyttig idéutveksling der det ble lagt spesiell
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
MEDLEMSBLAD!

TESTSTASJONER!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

#

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon

e-postkontakt?

Navn: ..........................................................................................
Adresse: .......................................................................................
Postnr./sted: ................................................................................
Fødtselsdato:.....................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Tlf/mob: .......................................................................................
E-post: .........................................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
Ververs e-post: .............................................................................
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Ønsker vervepremie: ....................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
f
rus

MA ønsker å holde god kontakt
med medlemmene. Informasjon og
beskjeder kan vi for eksempel sende
raskt på e-post. Men det er ikke alle
vi har e-postadressen til.
Dersom du ønsker at MA skal sende
informasjon og beskjeder til deg
på e-post, er vi avhengige av at du
sender oss adressen, og da gjør du
følgende:
Send en e-post til: ma@ma-norge.no
– merket med ditt navn og medlems
nummer.

#

Vervekupong/innmeldingskupong

Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å hente. Du
finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp. Nytt av året er gode
forsikringstilbud fra Gjensidige. I tillegg finnes alt fra rabatt på verksted
tjenester hos AutoMester til for eksempel billige briller. Detaljene om dette kan du lese i
MAs håndbok, som alle medlemmer av MA og MA-Ungdom får tilsendt i desember hvert år.
Samarbeid gir fordeler, og MAs medlemsfordeler omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode

• 	Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp
• 	Reisetjeneste, ferieplanlegging
og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren
• 	Dekning av startlisens for MA-Ungdomskjørere

Rabatt også på:
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk
• leiebil
• bilfinans

Redningstjeneste)

rabatter og tilbud på forsikring

For mer informasjon,
se medlemshåndbok
for 2013 eller kontakt MA på:
Telefon 22 47 42 00
Telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6,
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

MA og MA-Ungdom har fokus på:
Alkolås

MA har et arbeid i gang som skal føre fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

KastMasken

Et landsomfattende teater- og undervisningsopplegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres foreldre som
hovedmålgruppe.
www.kastmasken.no

Mennesket i trafikken

Kurs om trafikksikkerhet: Eldre i trafikken – Atferd i trafikken – Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
www.ma-norge.no

MA-Ungdom

MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant unge.
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
www.maungdom.no

Death Trip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage
holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
www.deathtrip.no

Ung på vei mot Lappen

Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no

Facebook

MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA! Bli tilhenger av siden!
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Škoda i ny klasse med Rapid

Av H-E Hansen

Det er ikke veldig ofte vi møter en modell som er helt ny, der navnet
til og med er nytt for oss. Škoda Rapid er imidlertid en slik. Den skal
føye seg inn mellom Fabia og Octavia i Škodas modellspekter.
For å være helt presise, må det legges til at
Rapid-navnet faktisk kan spores tilbake til en
Škoda som ble introdusert i 1935. Noen år på
1980-tallet fantes også navnet på en kupé
utgave med hekkmotor, som vel neppe så
mange på våre kanter husker.

En utfordrer

Men nå er altså en ny utfordrer med navnet
Rapid kommet i kompaktsegmentet. Og der vil
den nok finne seg en markant plass med sine
egenskaper av komfort og brukervennlighet.
	Kompaktklassen står for 36 % av verdens
bilmarked, og sedaner står for 42 % av salget
i dette segmentet. Selv om norske bilkjøpere
er noe mer avmålte til denne typen modeller,
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forventer eksperter i bilindustrien at salget i
dette segmentet vil øke med 50 % frem mot år
2020.

Nytt formspråk

Škoda er offensive for tiden. I rommet mellom
modellene Fabia og Octavia har Rapid kommet
som den første modellen med Škodas nye designspråk: Tydelig, presis, frisk og emosjonell.
Fronten viser en ny tolkning av Škodatypiske designelementer. Den nye logoen
fremstår på den avrundete kanten på panseret.
Lysene foran på Škoda Rapid er plassert slik at
de former et kløverblad.
	Rapid har lang akselavstand og en kupé
lignende silhuett. Det store bagasjelokket

er ikke bare funksjonelt, men også et viktig
designelement.

Sedan med mer

Škoda Rapid er en sedan med en stor bakluke
som er hengslet høyt og gir ypperlig tilgang til
et romslig bagasjerom. En sedan med kombi
kupékvaliteter, altså.
Škoda har villet gjøre Rapid romslig og elegant, samtidig med at det er en familiebil med
en pris som er innen rekkevidde for mange.
	Innen sine kompakte utvendige mål (4,48
meter lang og 1,7 meter bred) byr Rapid på raus
plass til fem personer og bagasjen deres, som
kan omfatte et volum på så mye som 550 liter.
I tråd med merkets “Simply Clever”-filosofi tilbys
det gode løsninger og et bredt utvalg av utstyr
allerede på det grunnleggende utstyrsnivået
Ambition. Det høyere nivået Elegance, har i tillegg slikt som aluminiumsfelger, multifunksjons
ratt, automatisk klimaanlegg, ryggesensor,
bakkestarthjelp og større stereoanlegg.

BILNYTT

Fire motorer

Rapid kommer med fire motorer. Det er tre bensinmotorer og en dieselmotor og alle har turbo.
Minst er en 1,2-liters TSI bensinmotor med 86
hestekrefter, deretter følger den samme motor
i en versjon som yter 105 hk. En 1,4-liters
TSI-motor med 122 hk er den sterkeste av
bensinmotorene.
	Dieselalternativet er en 1,6 TDI turbodiesel
med 105 hk.
	Nær sagt uansett hvilken motor du måtte
velge er ytelsene og kjøreegenskapene nettopp
hva du bør forvente. Og det tsjekkiske merket
kan også vise til utmerket komfort og drifts
sikkerhet.
Pris for Rapid starter på 199 900 kromer.

15 millioner

Škoda startet bilproduksjonen i 1905. Nylig
passerte merket en total produksjon på 15 millioner biler. Jubileumsbilen var en sølv Škoda
Octavia av tredje generasjon.

Det tsjekkiske bilmerket har opplevd en
eventyrlig utvikling de senere årene. Av de
15 millioner bilene, har en tredjedel rullet av
samlebåndene i løpet av de siste 6 årene. Bare
i fjor solgte Škoda 939 200 biler, som var flere
enn noe år tidligere. Škoda har som uttalt
ambisjon å øke salget til 1,5 millioner biler
årlig innen 2018.
Škoda har produsert kjøretøyer i 118 år. Når
det gjelder biler har merket vært i markedet siden
1905 og er dermed et av de mest tradisjonsrike
bilmerkene i verden. De siste årene har vært
preget av en omfattende modelloffensiv. Modell
spekteret er utvidet og fornyet i et raskt tempo.
	I løpet av det siste året har småbilen Citigo
og Rapid blitt lansert. Tredje generasjon Octavia
blitt introdusert i Tsjekkia og Tyskland i den
siste tiden, og det tar ikke lang tid før den er
på plass i andre markeder. Nye Octavia kommer
til Norge meget snart. Octavia er Škodas bestselger og kjernemodell. I 2012 stod Octavia for
44 % av merkets salg på verdensbasis. Siden

første generasjon ble presentert i 1996, har
3,75 millioner Octavia blitt levert til kunder
over hele verden.
For å produsere den nye Octavia, har ŠKODA
gjennomført en omfattende modernisering og
utvidelse av hovedanlegget i Mladá Boleslav.
Produksjonskapasiteten for Octavia og Rapid er
nå utvidet fra 800 til 1200 enheter om dagen.

Eget museum

Škoda har nyåpnet sitt museum i Mlada
Boleslav som byr på en fascinerende reise gjennom 118 års bilhistorie. 40 biler og hundrevis
av andre objekter presenteres i tre tematiske
seksjoner.
	De gamle bygningene er over 100 år gamle,
og de representerer ikke bare Škodas egne
røtter og historie, men også en av vuggene til
europeisk bilindustri. Museet har vært gjennom
en total ombygging og 1800 kvadratmeter
utstillingsplass er delt inn i tre temaområder,
Tradisjon, Presisjon og Evolusjon.
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Allsidig Citroën Aircross

Citroën C4 Aircross er en kompakt SUV. Det er en modell som har et iøynefallende utseende.
Og på typisk fransk Citroën-vis er det også innvendig et design som er til å legge merke til.
Citroën ønsker at Aircross skal bære de
tydelige fellestrekkene merkets modeller har,
samt kombinere den indre følelsen i en coupé
med de mer kraftfulle linjene til en offroader.
	Den ytre lengden er 4,34 m, mens det
romslig pregete indre byr på blant annet et
bagasjerom på 442 liter. Kupeen med opp
høyde sitteposisjoner kan få ekstra lys gjennom et panorama glasstak.

På to og fire

Aircross er en bil som bør være populær i et
land som elsker SUV’er. Den er tilgjengelig
både med to- og firehjulsdrift. Og dette er
en bil der du virkelig bør vurdere å satse på
firehjulsdriften! Med de gode og komfortable kjøreegenskapene som basis, får du
da utnyttet en ekstra dimensjon av frem
kommelighet og sikkerhet.
	Den nyeste generasjon 4 x 4-drivverk
bidrar til både veigrep og komfort. Og i
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Av H-E Hansen

motsetning til flere av konkurrentene gir firehjulsdriften på Aircross mulighet for å styre
systemet manuelt ved hjelp av en bryter bak
girspaken:
- 4WD-innstillingen fordeler automatisk dreie
momentet mellom for- og bakaksel.
- Lock-innstillingen gir en mulighet til manuelt
å låse til full firehjulsdrift for maksimalt
veigrep under ekstreme forhold.
- 2-hjulsinnstillingen (2WD) minimerer blant
annet drivstofforbruket.

0,46 liter/mil, mens CO2-utslipper utgjør 119
gram/km.
	Den samme motoren vil med firehjulsdrift
gi et utslipp på 129 g. På firehjulsdrift leveres
Aircross også med den effektive HDi150motoren. Motoren har et sylindervolum på 1.8
liter. Den har et system med variabel ventilstyring, som gir den et spesielt lavt kompre
sjonsforhold (14:1). Lite vibrasjoner, moderat
utslipp (0,56 liter/mil og 146 gram CO2/mil)
og rask respons er et resultat av dette.

To dieselvalg

Pris

Citroën C4 Aircross kommer med to motorvalg: Dieselmotorer med enten 115 eller 150
hestekrefter.
	Bilen oppnår lavt forbruk og lave
CO2-utslipp med tohjulsdrift og det eneste
motorvalget her; HDi-dieselmotoren med 115
hk og Stop&Start-system, som er koblet til en
6-trinns manuell girkasse. Forbruket er gode

Aircross fremstår som velutstyrt med blant annet
slikt som et Navidrive navigasjonssystem
med touch-skjerm og ryggekamera, nøkkelfri
adgang og oppstart, et Rockford hi-fi system
og en musikkserver.
Prisen med tohjulsdrift begynner på 
286 800 kroner, mens den med firehjulsdrift
starter på 326 800 kroner.

BILNYTT

Fleksibel Toyota Verso

Av H-E Hansen

Toyota Verso er en flerbruksbil med 7 seter og fornuftige løsninger.
Nå er den her i en ny utgave, der den har fått et nytt utseende og en
rekke endringer under skallet.
Dette er en ny utgave av Verso, som ble
lansert i 2009. Den har fått endringer som
gjør at den også byr på forbedrete kjøreegenskaper. Også denne Toyotaen byr på merkets
trygge og forutsigbare kvaliteter.

Nytt utseende

Dersom du setter den nye Verso ved siden av
utgaven den erstatter, ser det ut som langt
mer enn en ansiktsløftning. Verso fremstår nå
med et mer markant ytre, nesten som en helt
ny bil. Toyota opplyser også at modellen er
endret på nesten 500 punkter. 60 %
av endringene dreier seg om design, mens
40 % er rettet mot motorene og kjøre
egenskapene og motor.

Praktiske løsninger

Og Toyotas bestrebelser og intensjoner viser seg
å holde mål. Verso er en bil du fort finner deg til
rette i, slik vi gjorde både på svingete landevei
og på motorveien. Dette er en bil du kan sette
pris på både når det gjelder kjøreegenskapene
og de praktiske løsningene.
Her er det bare å fylle på med inntil 7 voksne
med litt bagasje (155 liter), eller legge ned setene og bytte passasjerer med langt mer last. Andre seterad har tre separate stoler som fleksibelt
kan justeres hver for seg i lengderetningen. Den
bakre raden består av to seter som naturlig nok
byr på litt mer begrenset plass. Når disse bakre
setene er lagt ned er bagasjeplassen 484 liter.
	Kupeen virker romslig der du sitter høyt og
med god utsikt på behagelige seter.

Spesiell dieselmotor

Verso tilbys med enten en 1,6-liters Valvematic
bensinmotor med 132 hestekrefter koblet til
en 6-trinns manuell girkasse, samt en 1,8-liters
Valvematic med 147 hk som fås med enten
manuell- eller automatisk CVT-girkasse. Bilen kan
også utstyres med den populære 2,0-liters D-4D
dieselmotoren med 124 hk og manuell girkasse.
	Toyota Optimal Drive – med ny og miljø
vennlige motorteknologi - er standard over hele
rekken. For eksempel har dieselmotoren et forbruk
på beskjedne 0,49 liter/mil, som gir et utslipp på
129 gram CO2 pr/mil.

Prisene

Toyota tar sikte på å selge 550 Versoer i 2013.
Prisene starter på 292 800 kroner. Dieselvarianten
begynner på 308 700 kroner.
	Dersom du velger det høyeste utstyrsnivået
Executive med alt det tilbyr av hva du måtte
ønske, vil en utgave med 1,8-liters motor og den
fine, trinnløse CVT-girkassen komme på omkring
380 000 kroner.
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Ford B-MAX åpner dørene
Av H-E Hansen

Den nye Ford B-MAX har mye å by
på av ytre former og indre egenskaper. De vide skyvedørene er
kanskje det først iøynefallende av
nyhetene på modellen.
Ford B-MAX er en kompakt flerbruksbil, litt
over 4 meter lang. Dette er bare 13 cm lenger
enn 5-dørs Fiesta og hele 30 cm kortere enn
nye C-MAX. Dermed plasserer B-MAX seg i det
hurtigvoksende markedet for biler med størrelse
tilpasset stadig tettere bytrafikk, men uten at
det skal gå på bekostning av fleksibel interiørplass eller komfort.
Og i de utvendige formene har Ford videreført formspråket ”kinetic design” med ekstra
særpreg for den kompakte bilen.

Enkel adkomst

Ford B-MAX har et dørsystem for enkel adkomst,
bedre bekvemmelighet, tilgang og fleksibilitet.
Det har en hengslet fordør og en skyvedør bak
som kombineres inn i en ny karosseriutforming.
Her er den tradisjonelle midtstolpen integrert
inn i for- og bakdøren fremfor å danne en del av
selve karosseriet.
	Når både for- og bakdøren er åpen gir
dørene bred adkomst, med en uhindret
døråpning på over 1,5 meter. Dette er omtrent dobbelt så stor bredde som tradisjonelle
dørkonsepter, og gjør det betydelig enklere å gå
inn i og ut av baksetene, feste barn i barneseter
eller sette inn og ta ut parnasset. Skyvedører
gir også fordeler i trafikkerte gater og på trange
parkeringsplasser.
	B-MAX kombinerer Fords dørsystem for
enkel adkomst med et fleksibelt setesystem. De
60/40-delte baksetene kan slås flatt ned med et
enkel “enhånds”-mekanisme. Det fremre passasjersetet kan også felles ned slik at det oppstår
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et langt og flatt bagasjeromsgulv gjennom hele
bilen, der det er plass til gjenstander på 235 cm
lengde.
	Du sitter høyt og behagelig i den hyggelige
kupeen. På bestilling kan bilen leveres med et
panorama glasstak som forsterker opplevelsen av
plass.

Liten og sterk

Det er verd å merke seg at B-MAX er å få med
den velrenommerte 1-liters EcoBoost-motoren
på 100 eller 120 hestekrefter. Med Ford AutoStart-Stop-system som standard, oppnår 120
hk EcoBoost et CO2 -utslipp på 114 g/km og
et drivstofforbruk på 0,49 l/mil. En annen
bensinmotor er 105 hk 1,6-liters Duratec, som
er kombinert med Fords PowerShift 6-trinns
automatgirkasse med avansert dobbelt clutchteknologi.
	B-MAX er også tilgjengelig med en 1,6-liters
dieselmotor på 95 hk, som har et CO2-utslipp på
104 g/km og et drivstofforbruk på 0.4,l/mil.
Motorene er meget samarbeidsvillige. De bidrar
sammen med slikt som presis styring og vel
balansert fjæring til utmerkete kjøreegenskaper
og komfort i velkjent Ford-stil.

Hindrer sammenstøt

Ford B-MAX vil redusere risikoen for sammenstøt
i lave hastigheter og senke skadeomfanget,
dersom et sammenstøt er uunngåelig. Det gjøres
mulig med Active City Stop-systemet.
Av ulykkene på europeiske veier oppgir Ford
at ca. 1/8 av skadene skyldes påkjørsler bakfra.
Og du behøver ikke kjøre fort for å bli skadet.
I B-MAX kommer Active City Stop for første gang
i en liten Ford. Systemet overvåker trafikken foran egen bil, og aktiverer bremsene dersom det
registreres at et sammenstøt med bilen foran er
nært forestående. I tester er det vist at systemet
kan hindre sammenstøt i hastigheter opp til 15
km/t, og redusere skadeomfanget ved sammenstøt helt opp til 30 km/t.
	Nye Ford B-MAX er for øvrig tildelt de høyest
oppnåelige 5 stjernene i sikkerhetsgradering fra
Euro NCAP.

Nødhjelp

B-MAX har handsfree- og stemmestyringssystemet Ford SYNC med Nødhjelpsassistanse. Det
innebærer at bilen automatisk tar kontakt med
den lokale redningstjenesten dersom det oppstår
en ulykke der en kollisjonspute løses ut.

Ford SYNC finnes allerede på 4 millioner Fordbiler i USA, og debuterte i Europa på nye B-MAX.
	Dersom en kollisjonspute løses ut eller
drivstoffpumpen blir avstengt, vil bilen selv
foreta et automatisk nødanrop til nærmeste
112-alarmsentral gjennom en Bluetooth-tilkoblet mobiltelefon. Det gis en melding på språket
i det landet bilen måtte befinne seg, og alarmsentralen informeres om at det har funnet sted
en ulykke og hvor bilen befinner seg. Ford SYNC
vil være tilgjengelig i mer enn 30 europeiske
land.
Ford SYNC åpner også for styring av mobiltelefonen og digitale musikkspillere, inklusive
iPod og USB-oppkoblede spillere, med enkle
stemmekommandoer.

Flere systemer

B-MAX tilbyr en lang og omfattende liste over
tilgjengelig utstyr på de ulike utstyrsnivåene,
blant annet elektriske innfellbare speil, nøkkelfritt system, cruise kontroll, regnsensor,
parkeringssensorer og ryggekamera.
Prisen for Ford B-MAX begynner på 276 200
kroner, og konkurrentene er modeller som Toyota
Verso, Hyundai ix20, Honda Jazz og Opel Meriva.
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Nytt førerkort fra januar
Det er innført nye sertifikater
og nye førerkortforskrifter. Fra
de nye forskriftene ble innført
utsteder trafikkstasjonene en
ny førerkortmodell. Men de nye
sertifikatene utstedes bare til
dem som tar førerkort for første
gang, fornyer førerkortet eller
utvider førerretten. Statens
vegvesen understreker at alle får
beholde rettighetene de hadde
før 19. januar 2013.
Av Knut Arild Lotterud
Den nye modellen førerkort i kredittkortstørrelse kommer i alle EU/EØS-land. Det nye
førerkortet vil kjennetegnes av flere tiltak
som skal harmonisere med førerkortene i EUområdet, og dessuten tiltak som skal gjøre det
enda vanskeligere å forfalske og misbruke.

Sikkerhetsdetaljer

Norge har hatt dette formatet siden 1998, så
ved første øyekast er det lite nytt. Men under
plasten er det flere sikkerhetsdetaljer som gjør
førerkortet vanskeligere å forfalske. Forfalsk
ning av førerkort er et voksende problem.
Innen EU/EØS er det 110 ulike førerkorttyper
i omløp. Nå strammes det inn på sikkerheten i
alle landene.
	Det nye førerkortet har blant annet et
såkalt «hologram» som kan vise bilde av innehaveren. Førerkortet er i tillegg forberedt for
senere innføring av en chip, på samme måte
som bank- og kredittkort. Da vil opplysninger
om blant annet innehaveren kunne lagres i
kortet.

Sitt i ro!

2,5 millioner nordmenn har allerede førerkort
i kredittkortstørrelse. Det er bare de som tar
”lappen” første gang eller fornyer førerkort
som får den nye modellen.
	Det nye førerkortet har tekst på bokmål
og nynorsk.
Førerkortene vil bli utstedt for inntil 15
år. Da må de fornyes med nytt bilde og signatur, men uten prøve. Likevel er det datoene i
tabellen på baksiden av førerkortet som sier
hvor lenge du kan kjøre i de ulike førerkort-
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klassene. For tungbilførere, eller andre som
må fornye oftere, er det derfor viktig å sjekke
baksiden av førerkortet.

Rettighetene beholdes

Det nye førerkortet kommer sammen med en
rekke endringer i førerkortreglene, som du
kan lese mer om på disse sidene. For dem
som allerede har førerkort, vil de nye reglene
ha liten betydning. Alle får beholde sine
rettigheter de hadde før 19. januar 2013.
Siden det kun er de som fornyer eller tar
førerkort etter 19. januar som i første omgang
vil bli utstyrt med det nye førerkortet, vil
utskiftingen foregå over lang tid, kanskje opp
mot 20 år ifølge Vegdirektoratet.

Hologram som veksler mellom bilde av førerkortinne
haveren og fødselsnummer som tilsvarer opplysningene
på kortets framside. (Ill.: Statens vegvesen)

Pilene viser hva som er nytt. Begge målføre på sa

tema

De nye førerkortreglene
Med virkning fra 19. januar er det
altså innført en rekke endringer
i førerkortforskriftene. Den nye
førerkortforskriften inneholder
en rekke endringer, justeringer og
tilpasninger, og MA har selvsagt
vært en av høringsinstansene.
Nedenfor kan du lese kortfattet
om de viktigste endringene.
Av Knut Arild Lotterud

Endret varighet

Fra 19. januar er det slutt på ordningen med at
førerkortet først utløper på 100-årsdagen. Fra nå
av har førerkortet normalt en gyldighetstid på
15 år før det må fornyes. Fornyelsen innebærer
ingen prøve eller oppkjøring, men det vil kunne
kreves en legeerklæring. Ved slik fornyelse utstedes nytt førerkort med ny utløpsdato – 15 år
fram i tid – eller eventuelt til man fyller 75 år.
Den nye førerkortmodellen er tatt i bruk
fra januar. (Ill.: Statens vegvesen)

En nesten usynlig sikkerhetsdetalj,
men på baksiden er det prentet
inn noen kjente verselinjer. “Vi
er-e en nasjon vi med, vi små en
alen lange”. Diktet er gammelt,
men nytt på førerkortet.
(Ill.: Statens vegvesen)

amme kortet, samt kortets utløpsdato. (Ill.: Statens vegvesen)

Nytt fra fylte 70 år

Ordningen med at man må medbringe gyldig
legeerklæring i bilen etter fylte 70 år bortfaller.
I stedet blir det nå slik at alle som har fylt 75 år
må forevise en mer omfattende legeattest ved
hver fornyelse.
På dette alderstrinnet fornyes førerkortet for
ett, to eller tre år, avhengig av legens vurdering
og bedømmelse. Ved hver fornyelse utstedes nytt
førerkort med ny utløpsdato. Heretter er det med
andre ord ingen krav til ekstra dokumentasjon
(legeattest) ved siden av førerkortet. Kjøretil
latelsen gjelder til den utløpsdatoen som til
enhver tid framgår av førerkortet, det vil i praksis
si så lenge det foreligger gyldig legeattest.

Ny klasse for moped

Den norske førerkortklassen M for moped, endres
til den internasjonalt brukte klassen AM. Dette
innebærer i praksis ingen endringer av større
betydning.

Ny klasse for MC

Skal man kjøre MC med inntil 35 kW motor
effekt må man fra nå av ha fylt 18 år og inneha
førerkort i klasse A2 – noe som krever opplæring
og kjøreprøve.

Aldersgrense for tung MC heves

Minstealder for å ta førerkort for tung motor
sykkel (klasse A) heves fra 21 til 24 år. Den som
har innehatt førerkort for mellomtung MC (klasse
A2) i to år, kan ta et obligatorisk 7-timers kurs,
og få førerett i klasse A.

Trehjuls motorsykkel

Klasse A gir førerettigheter også for trehjuls
motorsykkel med effekt over 15 kW. Har man
klasse A1 eller A2 er høyeste effekt 15 kW for
trehjuls motorsykkel uansett hvor gammel man er.

Lastebil og buss

Aldersgrensen for å ta førerkort på lastebil og
vogntog, klasse C/CE, er hevet til 21 år, mens
man nå må være 24 år for å kunne få førerkort i
klasse D/DE (buss).

Personbil og tilhenger

Bilførere med førerkort klasse B kan nå normalt
kjøre bil med en tilhenger som veier inntil 750
kg, eller bil og henger med en samlet totalvekt på
høyst 3500 kg. Etter å ha gjennomgått et obliga
torisk kurs ved en godkjent trafikkskole, og kode 96
er påført i førerkortet, kan man fra nå av kjøre bil
og henger med totalvekt i området 3501 - 4250 kg.
Mer informasjon finnes på nettsidene til S tatens
vegvesen: www.vegvesen.no

Utløpsdato i de forskjellige førerkortklassene og hologram med bilde. (Ill.: Statens vegvesen)
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Snart tid for sommerdekk

Av Knut Arild Lotterud

Igjen nærmer vi oss en av de to store og hektiske hjulskiftperiodene.
Denne gangen skal vinterhjulene av og sommerhjulene på. Av en
eller annen grunn er det mye mindre oppmerksomhet rundt overgangen
til sesongen for sommerdekk, enn hva det er når vinterhjulene skal
velges og settes på. Men du må være nøye nå på vårparten også!
Det er egentlig høyst uberettiget at skiftet
til sommerdekk stort sett forbigås i stillhet.
Veigrep, bremselengder og andre avgjørende
egenskaper for trafikksikkerheten, er selvsagt
minst like viktig på sommerføre som på vinterføre.

bildene. Utviklingen av nye dekktyper tar lang
tid, og nyhetene må være klare i god tid før
sesongen starter, Derfor møtte vi årets nyheter
fra Nokian på Gotland allerede i fjor høst.

Slitte vinterdekk uegnet

Meget komplisert

Moderne bildekk er meget kompliserte konstruk
sjoner, produkter som skal kombinere egenskaper
som i utgangspunktet er bortimot uforenlige. Det
handler om kompromisser.
Vi snakker om å finne den best mulige
kombinasjonen av blant annet optimalt veigrep,
kjørekomfort, slitestyrke, økonomi, rullemotstand,
miljøhensyn, design, utseende og ikke minst
om alle tenkelige biltyper, bruksområder og
hastighetsnivåer.
	Dekkprodusentenes store utfordring er altså
å finne dekkstammer, gummiblandinger og dekkmønstre som på best mulig måte forener og ivare
tar alle gode hensyn. Dette er selvsagt krevende.
Store ressurser legges derfor ned i forskning og
utvikling, og stadig bedre produkter presenteres.
	Nokian benytter seg blant annet av et program som kalles Nokian Test Driver, hvor tilfeldig
utvalgte kunder og brukere, på sin måte deltar i
utviklingsarbeidet.

Motorføreren har vært med Nokian Dekk til Gotland
Ring på en prøvekjøring av de nye produktene
for sommeren som kommer. Da fikk vi et lite
innblikk i hvordan dekkprodusenten tenker og
arbeider, og en liten forsmak på hvordan de nye
dekkene fungerer.
Og nei, da. Sommeren har ikke kommet
tidlig til østersjøøya. La deg ikke forvirre av

Det aller dårligste alternativet når tiden for
sommerdekk er inne, er å tenke at man skal
beholde de slitte vinterdekkene på for å slite
disse helt ut. En slik løsning gir dårlig veigrep,
lengre bremselengder, og dårligere stabilitet.
Tester viser at utslagene kan være dramatiske,
og at slik bruk av vinterdekk kan være livsfarlig.
	Vinterdekk er konstruert for kulde, snø 
og is, og ikke for varme sommerdager og tørr
asfalt.

Slitasjevarseleren gir viktig informasjon.

Dekksiden har en informasjonsrute du bør bruke som “huskelapp”.

Tidkrevende utvikling
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Utfordringene

Noen eksempler på utfordringene: Et sommerdekk
med myk gummiblanding og åpent mønster, vil gi
lite dekkstøy og godt veigrep, og fungere spesielt

TEMA

Ny dekkmerking
Nå skal valg av dekk blir enklere.
EUs nye dekkmerking, som ble
innført i november, skal bidra til
dette. Dekkmerkingen er svært
lik den energieffektivitetsmerk
ingen som finnes på husholdnings
apparater.
Den nye dekkmerkingen gir forbruk
eren viktig og standardisert informa
sjon om hvor sikre dekkene er (våtgrep) og hvor miljøvennlige de er
(rullemotstand og ekstern dekklyd).
Egenskapene gis karakter på en skala
fra det beste A til det dårligste G,
samt et desibeltall.

godt på våt veibane. Men i et slikt dekk vil antakelig både slitestyrke og retningsstabilitet være
katastrofalt dårlig.
	Et sommerdekk med hard gummiblanding og
tett mønster vil fungere utmerket på tørr asfalt
og gi god slitestyrke og stabilitet, men det vil
støye mye og være et heller dårlig alternativ på
regnvåt asfalt.
	Denne problemstillingen er blant annet
velkjent innen asfaltracing, hvor man i tørt vær
kjører med dekk uten mønster, Men begynner det å
regne må alle bilene i tur og orden inn i depotet for
å skifte til regndekk, det vil si dekk med mønster.

Forskjellig bruk

Til sommersesongen presenterer finske Nokian tre
helt nyutviklede sommerdekk til forskjellig bruk.
	Nokian Hakka Black-dekkene har en ny generasjon gummiblanding, en konstruksjon med flere
lag og nanoteknikk, og skal gi bedre styrefølelse,
økt komfort og bedre veigrep.
- Sommeren i Norden byr ofte på raskt skiftende
værforhold. Derfor har Nokian Tyres utviklet Nokian
Hakka sommerdekk for nettopp nordiske sommerforhold, opplyser den finske produsenten.
Nokian Hakka Black er utviklet for sportslig bruk
og raskere kjøring, og leveres spesielt i lavprofil
og store dimensjoner. Her er har vi fått erfare
hvordan veigrepet og komforten er prioritert. Dette
skal være balansert med god slitestyrke.
Sommerdekken kan gi miljøgevinst og
drivstofføkonomi. Her er Nokians bidrag Nokian
eLine, et dekk som lanseres med miljøprofil for
mindre personbiler. Lav rullemotstand og god
komfort, lavt forbruk og lavest mulig utslipp er
prioritert. Nokian mener at eLine viser dessuten
tydelig at rullemotstand og våtgrep slett ikke behøver å være egenskaper som utelukker hverandre!
I det nye dekket er begge disse egenskapene
maksimert uten å svekke dekkets balanserte

egenskaper på vei. Nøkkelen er helt nye materialløsninger, endret mønstergeometri og moderne
gummiblandingsteknikker.
For lette lastebiler og tyngre SUV-modeller er
det også kommet et Nokian Rotiva AT (All Terrain),
som skal være et slitesterkt dekk for sommeren.

Slitasjevarsler og inforute

For å holde øye med slitasjen og hvilke egen
skaper dekkene har, er det viktig med informasjon
og en ”huskeliste”.
	Når det gjelder Nokians dekk, har de den
patenterte slitasjevarsleren (DSI – Driving Safety
Indicator). Sifrene og vanndråpesymbolet som
varsler om økt risiko for vannplaning er nå vendt
mot den som sjekker mønsterdybde, og tall og
symboler er tydeligere. Vanndråpesymbolet blir

borte når det er mindre enn 4 millimeter mønster
dybde igjen, og varsler dermed om at risikoen for
vannplaning er øket.
På en inforute på dekksiden kan man ellers
markere riktig lufttrykk og dekkets plassering på
bilen. Nytt er at også tiltrekningsmomentet for
lettmetallfelger kan markeres i ruten.

Gode råd

Om vi skal komme med et godt råd i forkant av
sommerdekksesongen, må det være at man er
minst like kritisk når det gjelder valg av sommer
dekk, som det man er i vinterdekkvalget. Bare det
beste er godt nok når sikkerheten står på spill.
Og sørg for all del for at vinterdekkene ikke
sitter på bilen din, men befinner seg i garasjen,
når sommersesongen setter inn.

Dekkprodusentene har mange elementer i dekkmønsteret kan bruke for å skape forskjellige egenskaper.
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ma-ungdom

Grimstad Trialklubb

Hei, alle trial-interesserte og MA-Ungdom-venner! Slik åpner Liss Thomassen sin
presentasjon av Grimstad Trialklubb. Liss er
den velkjente entusiasten, som gjerne vil fortelle om MA-Ungdomklubben. Nå går den inn i
en ny, spennende sesong!
Av Liss Thomassen

Egen bane

I 2004 fikk Grimstad Trialklubb sitt eget anlegg på Østerhus. Dette er
et 400 mål stort område som er stilt til disposisjon for trening, løp og
stevner. Her er det lagt ned enorm innsats i å bygge vårt fine anlegg. I
tillegg til banen har vi et klubbhus og garasje, som ble ferdig i 2010.
	Nå i 2013 er det satt opp 97 lys rundt omkring langs banetraseene
i skogen. Så nå er det til og med mulig å kjøre i mørke kvelder

På Østerhus

Vi hoder til på Østerhus i Grimstad. Her disponerer klubben et treningsområde på ca 40 dekar hvor også løp og stevner arrangeres.

Åpen klubb

Grimstad Trial Klubb MAU ble stiftet i 1997. Vi er en åpen klubb,
organisert gjennom Norsk Motorsportforbund og tilknyttet MA-Ungdom
(MAU).
	Klubben er rettet mot barn og ungdom, og det er foreldre og foresatte som driver klubben med stor frivillig innsats på fritiden.
Vi arbeider målbevisst for barn og ungdom og er et godt alternativ til dem som ikke interesserer seg for de ”tradisjonelle” breddeidrettsgrenene. Og medlemmene kommer fra et stort område; Arendal,
Grimstad, Lillesand, Birkenes, Tromøy og Froland.
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ma-ungdom

Death Trip:

En drøm om et liv
Jenter og gutter

Trial som motorsport egner seg like mye for både
jenter og gutter, og klubben har selv 4 sykler
og sikkerhetsutstyr til nybegynnere fra 5 år og
oppover.
Vi har som mål at medlemmene skal ha det gøy
sammen og samtidig utvikle ferdigheter innen
trialsporten.

Rekruttering

Med stort og smått er vi nå 128 medlemmer.
Når sesongen kommer i gang vil det komme nye
medlemmer fra nybegynnerkurset
	Klubben hadde i 2011 som mål å øke
rekrutteringen blant annet med oppvisninger. Og
i 2012 fikk vi en satsningsgruppe på de beste
utøverne i klubben. Disse trente igjen andre
utøvere på lavere nivåer. Vi har også en gruppe
på over 18 år som utviklet seg videre sammen
med en trener. Dette har blitt en suksess som vi
skal gå videre med i 2013.
Og vi vil prøve oss med ”Knotte”-trening
med egen trener, for å gi de aller minste et enda
bedre tilbud
	Klubben vil også prøve å få med flere av de
aktivt med på løp. Og samtidig vil vi beholde
dem som er med for treningens skyld. Vi har to
store treningssamlinger i året.

Konkurransene

Vi kjører i forskjellige konkurranser og serier.
Region Sør Cup omfatter løp i Aust-Agder, VestAgder, Telemark, Vestfold og Rogaland. I tillegg
er vi med i Norges Cup. I begge serier har vi
oppnådd gode resultater.
	I 2012 stilte vi for første gang med 2 lag
i lag-NM. I fjor hadde vi også 2 utøvere med
i Nordisk mesterskap. Vi har gode sponsorer å
takk for at vi fikk prøvd å være med i denne
nordiske sammenhengen!

Hektisk år

I år vil det bli et hektisk år for klubbens utøvere, siden både Nordisk mesterskap og en av
EM-rundene skal kjøres i Norge. Det er EM-løp i
Sverge også, og vi håper at noen utøvere til og
med kan få tatt den lange turen til EM-runden i
Tsjekkia og til og med følge hele EM.
Ut over dette skal vi selvsagt på alle Region
Sør-løp og alle NM-rundene. Et høydepunkt er
MA-Ungdoms store Trialweeken som feirer 20 år
i år! Grimstad Trialklubb MAU har sitt Regions
Cup-løp 31. august og en treningssamling 1 sep.
Alle er hjertelig velkommen.

Andreas Karlsson var 18 år da
livet hans ble forandret for
alltid. En biltur i fylla endte
opp mot en murvegg. I vraket
satt Andreas, livstruende skadet. Death Trip har fått ham
med til å fortelle sin historie på skolene som er med i
årets Death Trip.
Av Veslemøy Sandvik
Etter ulykken tilbrakte Andreas flere måneder
på sykehus og omfattende rehabilitering. Et av
Sveriges største ishockey-talenter i sin alders
klasse måtte lære seg å gå igjen.

Sterkt inntrykk

I dag reiser Andreas rundt på skoler og fortelle
sin historie, og inspirerer andre ungdom til å ta
rett valg i livet. Death Trip har vært så heldig å få
ha med Andreas på noen av årets ”kick off” når
nye skoler og klasser skal sette i gang med sine
Death Trip-prosjekter.
Foredragene gjør sterkt inntrykk på elevene
han møter. Å få holde foredrag og starte egen
bedrift beskriver han som en drøm som har gått i
oppfyllelse.
For Death Trip gjør samarbeidet med Andreas
at vi kan oppfylle et ønske fra elever som etterspør nettopp et slikt foredrag. Vi håper derfor
vi kan fortsette samarbeidet, slik at flere skoler
og elever får mulighet til å høre budskapet til
Andreas, og bli inspirert av
hans historie om at bilkjøring
og rus ikke hører sammen.
Som en av elevene på Oslo

Akademiske sier etter foredraget:
- Du viser en helt annen verden, som er realiteten.

Sannheten

Selv summerer Andreas Karlsson sitt liv, sin
historie og sin jobb med:
- Jeg vet personlig egentlig ikke hva som er
rett eller galt, annet enn hva jeg vet om min
egen reise fra den uhyggelige trafikkulykken
der alkohol var innblandet, frem til dagens
Andreas. Sannheten. Den reisen jag har gjort
og den kunnskapen jeg har fått finner du ikke i
noen patetisk bok, undervisning eller kurs.

Godt i gang

Death Trip for skoleåret 2012/13 har 30
påmeldte skoler, og konkurransen er nå godt i
gang. Hver skole kan sende inn fire bidrag, og
siste frist for innlevering er 1.april. En ekstern
jury vil deretter plukke ut ti finalister, og en
vinner blir kåret på finalen i Filmens Hus i
begynnelsen av mai.

Les mer

For mer informasjon om prosjektet og konkurransen gå inn på www.deathtrip.no eller søk
etter våre sider «Death Trip» på Facebook.
	Du kan også lese mer om Andreas og hans
forelesninger på www.andreasval.se.

Er det spørsmål eller noe dere vil kontakte oss
om, så send e-post til lissthom@c2i.net
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Gunstig forsikring
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode medlemsfordeler på forsikring. Både som bileier og ellers er det gode tilbud
å hente på å benytte denne muligheten.
Av H-E Hansen
når de melder fra til forsikringsselskapet.

Det pekes blant annet på at du som medlem av
MA får Gjesidiges beste innboforsikring til spesial
pris og inntil 18 % rabatt på selskapets andre
skadeforsikringer.

Du får samlerabatt på alle forsikringer:
- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer

Mange fordeler

Du vil også få Gjensidiges beste innboforsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen ”stjeler”
identiteten din får du både førstehjelp og videre
juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Hensikten med avtalen med Gjensidige er å tilby
deg gode fordeler, det være seg på både skade
forsikring, bank og sparing. Mange medlemmer
har benyttet seg av muligheten til å flytte for
sikringene sine over til Gjensidige for å dra nytte
av de gode betingelsene som MA-medlemmene
kan oppnå.
Stadig flere takker ja til tilbudet. Og medlemmer som allerede var kunder hos Gjensidige fra
tidligere får selvsagt også de samme betingelsene

Og som bileier er det viktig å legge merke til:
Man får redusert egenandel på bilforsikringen med
kr 4000 hvis man har 3 eller flere forsikringer.

I tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.
Les mer om avtalen på www.gjensidige.no/partner
eller ta kontakt med Gjensidige på telefon 03100.
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Husk vårsjekk av bilen
Påskeferien innleder tiden av året der mange legger ut på lengre
bilturer på ferie i inn- og utland. Da kan det være en tanke å
forsikre seg om at bilen er helt i orden og klar for brasene.
Bilene våre har stadig lengre serviceintervaller. Det kan gå år mellom hver gang de er
innom til en sjekk. Og EU-kontrollen hvert
annet år er heller ingen fullverdig gjennom
gang som sikrer deg at bilen tåler noen
hundre mil.
- Derfor tilbyr vi en spesiell sjekk til en gunstig
pris, sier Jarle O. Mauritzen, kjedeleder hos
AutoMester. MA har nå i en årrekke hatt en
avtale om medlemsfordeler hos den lands
dekkende verkstedkjeden.

Bredt tilbud

AutoMester tilbyr hele spekteret av tilbud med
service på alle bilmerker, EU-kontroll, og reparasjon

med originaldeler, samt karosseri- og lakkarbeid.
- Og alle våre Automester-verksteder tilbyr
en 20-punkts sjekk, som skal være en rimelig
mulighet til å få kontrollert om alt er i orden,
sier Mauritzen.
	Det legges vekt på at dette ikke skal være
noen erstatning for de faste servicene.
- Det er et tilbud som skal gjøre at du føler
trygghet for at bilen er sjekket og i orden
før du for eksempel skal langt hjemmefra på
ukjente feriesteder.
Sjekklisten omfatter kontroll av det meste
som slites og bør være i orden. Dette gjelder
alt fra bremsevæsken og lys til kupefilter og
etterfylling av spylevæske.

Du kan lese mer om AutoMester på
www.automester.no, og på MAs nettsider
www.ma-norge.no/medlemsfordeler

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Surnadal
kommune
www.surnadal.kommune.no

Time
kommune

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

Øyer
kommune
www.oyer.kommune.no

Vefsn
kommune
www.vefsn.kommune.no

Hvaler
kommune

Hasvik
kommune
www.hamar.kommune.no

Aukra
kommune
www.aukra.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.hvaler.kommune.no

www.bronnoy.kommune.no

Frogn
kommune

Førde
kommune

Orkdal
kommune

www.frogn.kommune.no

www.forde.kommune.no

www.steigen.kommune.no

www.orkdal.kommune.no

www.hasvik.kommune.no

Aure
kommune
www.aure.kommune.no

Ringebu
kommune
www.ringebu.kommune.no

Lærdal
kommune
www.laerdal.kommune.no

www.rennesoy.kommune.no

www.halsa.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Masfjorden
kommune
www.masfjorden.kommune.no

Herøy
kommune
www.heroy-no.kommune.no

Sørum
kommune
www.sorum.kommune.no

Tynset
kommune
www.spydeberg.kommune.no

www.flekkefjord.kommune.no

Grimstad
kommune
www.lillehammer.kommune.no

Drift og Næring

www.halsa.kommune.no

Halsa
kommune

Flekkefjord
kommune
www.gran.kommune.no

Halsa
kommune

Rennesøy
kommune

Stor-Elvdal
kommune
www.stor-elvdal.kommune.no

www.loten.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

www.tynset.kommune.no

www.sarpsborg.com

Fedje
kommune
Oppvekst- og
omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no
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Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

Mo og Jølster
vidaregåande skule

Nr. 1 Trafikk-skole
Stathelle - Kragerø
6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Krabberødveien 6
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 19 50

Mo, 6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Brugata 2, 2450 RENA
Telefon 62 44 71 50
Mail: amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

Juel Johansen
Bilruter ANS

Hallingdal Billag AS
- Nettbuss

Telemark
Dekksenter AS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Sverre Wiken
Transport

Solheimv. 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Torget 14
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Youngsgt 11, 0181 OSLO - Tlf. 02 390
www.industrienergi.no

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Tlf. 55 55 98 00

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Berghagen 5 1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

Elveg. 5, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

Tlf. 33 36 06 30 - www.miniekspress.no

Hedmark Transportarbeiderforening
6893 VIK I SOGN - Tlf. 57 69 86 50
Sikkerhet langs veien

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.
Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,
uansett hvor du befinner deg"

06 000

Din lokale teststasjon
www.bilia.no
AKERSHUS
Bilia Personbil as, Bilia Follo

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 07 00 - Fax. 57 83 07 01

Myrfaret 1, 1406 SKI.....................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Personbil as, Bilia Kjeller

Fetveien 215, 2007 KJELLER..........Tlf. 66 93 65 00

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00
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Tlf. 02 222

Førde Bilservice AS

6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90 - Fax. 57 72 70 77
www.jolsterbil.no

NORDLAND
Mo i Rana................................Tlf.

75 13 22 22

SOGN og FJORDANE

Steinkjer Bil A/S

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50 - Fax. 74 17 08 51

www.automester.no

Førde........................................Tlf. 970 08 082
Vik i Sogn................................Tlf. 57 69 84 00
SØR-TRØNDELAG
Bjugn........................................Tlf.

911 60 911

Har du benyttet deg av fordelene
dine hos Gjensidige?
Som medlem av MA kan du få:
• 14 % rabatt fra første skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere skadeforsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner
Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma.
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på.
Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.
Kjør forsiktig!

