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Bilnytt:
Elbilene fortsetter
seierstoget

Rus i trafikken:
Mer alkohol og
flere tatt av UP

Tylösand-seminaret: Trafikk:
Nullvisjonen med Vær foreberedt på
utvidet perspektiv vintersesongen

•

kr 39,-
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TransportFormidlingen SA
Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn
Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Holmen
Motorservice AS

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Bodil Baukhol
Røisheim 2
2647 SØR-FRON
Tlf. 992 50 302

Fræna
vidaregåande skole

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

Stjørdal Taxi A/S
Innherredsv. 63 B
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Forlaget Last og Buss A/S

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Hansjordnesgt 9, 9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

www.bilia.no

Trysil Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12 - Mobil 917 74 097

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

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

Norsk Scania AS

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

avd. Stavanger
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

AKERSHUS
Bilia Personbil as, Bilia Follo

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

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

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Hammerfest
kommune
hammerfest.kommune.no

Nærøy
kommune
naroy.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

eid.kommune.no

Sande
kommune

Rennesøy
kommune

sande-mr.kommune.no

rennesoy.kommune.no

Finnøy
kommune

Herøy
kommune

finnoy.kommune.no

heroy.kommune.no

Helse og Sosial

steigen.kommune.no

Vardø
kommune
vardo.kommune.no

Nannestad
kommune

Nord-Aurdal
kommune

nannestad.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Namdalseid
kommune

evenes.kommune.no

namdalseid.kommune.no

Salangen
kommune

Kvinnherad
kommune

salangen.kommune.no

kvinnherad.kommune.no

Fræna
kommune
frana.kommune.no

Brønnøy
kommune
bronnoy.kommune.no

Nome
kommune
rindal.kommune.no

Meråker
kommune

nome.kommune.no

gamvik.kommune.no

Aure
kommune

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

ringebu.kommune.no

Evenes
kommune

Eid
kommune
spydeberg.kommune.no

Ringebu
kommune

odda.kommune.no

austrheim.kommune.no

aure.kommune.no
www.hamar.kommune.no
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• Utvidet bruk av alkobom
• Høstens store bilutstilling
• Bilkjøring og oppmerksomhet
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TEMA

Bestill vognkort på nett
45 000 nordmenn mister
hvert år vognkortet sitt.
Nå har Statens vegvesen
lansert «Din side», og
dermed kan du endelig
bestille nytt vognkort
på nettet.

Av H-E Hansen
Statens vegvesen har lansert «Din side» på
www.vegvesen.no/dinside.
Her vil du etter hvert få tilgang til flere
tjenester på nett. I dag kan du sjekke dine
kjøretøyopplysninger og bestille nytt vognkort.

Brukervennlig
- Vi skal være en brukervennlig etat som
imøtekommer kjøretøyeieres behov, sier
Heidi Øwre i Statens vegvesen.
– 45 000 nordmenn mister hvert år vognkortet sitt. Nå har vi gjort det enkelt å få
ordnet nytt.
Tap av vognkort er den første selv
betjeningsløsningen som lanseres under Din
side. Snart kommer også «Ditt førerkort» og
muligheten til å levere salgsmelding på nett.

Midlertidig vognkort
Hvis du har meldt tap av vognkort for et

kjøretøy du skal fortsette å bruke, kan du
også laste ned et midlertidig vognkort.
- Skal du bruke bilen etter at du har meldt
tapet, er det viktig at du skriver ut og tar
med det midlertidige vognkortet når du
bruker kjøretøyet, sier Øwre.
– Vognkortet er beviset på at du eier og
kan bruke kjøretøyet og inneholder alle de
tekniske kravene.
Det nye vognkortet vil du få i posten i
løpet av én uke.
Kun registrert eier av kjøretøyet kan
melde tap. Er det er lagt inn salgsmelding kan tjenesten derfor ikke benyttes før
kjøretøyet er omregistrert til ny eier.

Dine kjøretøy
Når du er logget inn, kan du også sjekke
hvilke kjøretøy som er registrert på ditt
personnummer. «Dine kjøretøy» gir deg

opplysninger om kjøretøyene, slik som
forsikringsselskap og når neste frist er for
EU-kontroll.

Sikker innlogging
Løsningen krever innlogging via ID-porten
som er en sikker innloggingsløsning til offentlige tjenester driftet av Direktoratet for
Forvaltning og IKT (Difi). ID-porten støtter
blant annet Min-ID og Bank-ID og er den
samme du bruker når du for eksempel
leverer selvangivelsen på nett.

Vognkortet
Vognkortet består av 2 deler, en
eierdel og en teknisk del.
Del 1 (teknisk del) skal oppbevares i
kjøretøyet og inneholder:
1. Opplysninger knyttet til eierens og
kjøretøyets identitet.
2. Tekniske opplysninger om kjøretøyet.
Del 2 (eierdelen) bør oppbevares på
et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.
Denne inneholder:
1. Opplysninger knyttet til kjøretøyets
og eierens identitet
2. Melding om eierskifte (salgsmelding).
Del 2 skal leveres til en av våre trafikk
stasjoner dersom kjøretøyet skifter
eier. Også ved andre endringer, for
eksempel navnebytte eller endring i
tekniske data, skal Del 2 leveres inn.
Vognkort utstedt før 1. juni 2004
består av bare en del, og for slike
vognkort er det ikke krav om inn
levering før omregistrering.
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leder

Usikker ventetid
September – sommerferien er definitivt over – skolene har
startet – livet er tilbake i vante folder. Eller?
For de aller fleste er det slik. Men for noen av oss vil livet
aldri bli det samme igjen etter denne sommeren. Det være
seg for dem av oss som har mistet en de hadde kjær i en
trafikkulykke, for den som selv har vært i en trafikkulykke
og blitt skadet, for den som kanskje har forvoldt skade på
andre på grunn av uaktsom kjøring eller kjøring i ruspå
virket tilstand. Alle vet vi det; at det skal så lite til, livet kan
snus på hodet i brøkdelen av et sekund.
Jeg skal ikke gå inn på denne sommers ulykkesstatistikk her,
men rette søkelyset mot skoleveien og skolebusser og barna
som er avhengig av nettopp skolebussen.
I august i fjor vedtok Stortinget å be regjeringen lage en
forskrift om at alle skoleskysser skal ha alkolås installert.
Foreløpig har ikke regjeringen fulgt opp dette, og det er
betimelig å spørre: hvorfor ikke? Alkolås er den siste sperren
som effektivt kan hindre en sjåfør fra å kjøre med promille.
En bussulykke er en potensiell katastrofe.
Fylkeskommunene i Troms og i Sør-Trøndelag er de eneste
som har stilt krav om og gjennomført at alle skolebusser har
alkolås. (NB! Ikke i bybussene i Trondheim). I Nord-Trøndelag, Oppland, Aust-Agder og Østfold er det delvis innført.
I Nordland ble det i vår utlyst ny anbudsrunde for Ofotenområdet og da var kravet om alkolås tatt med. Bravo! Men
dette betyr igjen at barnas totale sikkerhet på skoleveien er
avhengig av hvor i landet de bor. Slik kan vi ikke ha det!
For å få fortgang i implementeringen av alkolås i skolebusser, må regjeringen handle nå og gjennomføre akkurat
denne forskriftsendringen! Ingen ønsker vel at skolebarna
i en kommune eller i ett fylke skal være mer risikoutsatt
i skolebussen enn barna i nabokommunen eller i nabofylket? Jeg vil tro at bortimot 100 % av foreldre i en eventuell
spørreundersøkelse ville sagt ja til skolebusser med alkolås. I
en MA-undersøkelse der kommunene ble spurt var de nærmes
enstemmig i å ønske alkolås på skolebusser, men mange venter
på nettopp det nasjonale påbudet Stortinget har bedt regjeringen om.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

Prioriteringer
I en stor undersøkelse ble bilkjøpere spurt om hvilke
faktorer som er viktigst når de skal ha seg ny bil. Miljø
havner her på en 28. plass!
Dette bekrefter våre tidligere antakelser om hvordan folk
tenker. Pris, størrelse, driftskostnader og en rekke andre
faktorer vil naturlig nok komme først. Vi er tross alt oss
selv nærmest, og økonomi og egennytten vil selvsagt
havne øverst på prioriteringslisten. Uten å kjenne detaljer
fra undersøkelsen er det lett å tro at selv lakkfargen for
de fleste av oss er av større betydning når vi kjøper bil:
- Bilen min skal være rød, selv om den ikke er ”grønn”.
Eksplosjonen i elbilsalget er styrt av fordelene. Valg av
bil styres av lommeboken. Med ytterst få idealister som
unntak, kjøper folk de antatt mest miljøvennlige bilene,
el-bilene, ut fra fordelene med hensyn til avgifter, parkering, bompenger og spart tid i kollektivfeltet. Og når man
foretrekker en bil med lavt utslipp vil det på tilsvarende
måte være knyttet til lavere avgifter og at det lavere
drivstofforbruket gir billigere kjøring. Jeg skulle så inderlig
gjerne ha trodd noe annet om de fleste av oss, men det er
pengene og økonomien som styrer.
Men det er ikke noe uhederlig i å la seg styre av økonomi.
Vi lever i en kultur der dette er en del av vårt innerste
arvestoff. Og nettopp derfor må myndighetene legge til
rette for de miljømålene man ønsker å oppnå. Det kan
aldri overlates til den enkelte.

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Av H-E Hansen

MA-landsmøtet 2014
Landsmøtet i Sarpsborg føyde seg inn i tradisjonen av gode samlinger til MAs høyeste organ. I to
dager midt i juni møttes nærmere 100 tillitsvalgte til forhandlinger for å stake ut kursen videre
og for hyggelig samvær. Og selveste samferdselsministeren kom for å holde åpningstalen!
Landsmøtet er et viktig samlingspunkt for
tillitsvalgte, andre delegater og ledsagere
fra MAs mange avdelinger over hele landet.
Landsmøtet behandler MAs viktige saker,
både organisasjonsspørsmål og politiske
saker. Her skjer hele bredden av saks
behandling, fra valgene av tillitsvalgte og
de friske debattene til gjennomgang av
budsjetter og regnskaper.
Viktige samarbeidspartnere, organisa
sjoner og myndigheter blir også invitert.

6
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Landsmøtet fant sted på Quality Hotel &
Resort i Sarpsborg. Dette var den hyggelige
rammen om en samling der deltakerne ankom
på ettermiddagen og kvelden torsdag, mens
møtene og andre aktiviteter fant sted fredag og lørdag før avreise søndag morgen.

Avholdsmann
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er
selv en profilert avholdsmann. Samtidig
fortalte han om en oppvekst på bensin-

stasjon og senere stor bilinteresse. Det var
tydelig at han var på bølgelengde med et
lydhørt publikum.
Solvik-Olsen tok opp fremkommelighet,
gode veier og investeringer, men var også
tydelig på at trafikken har en kostnadsside
som ikke kan regnes i penger; de tragiske
trafikkulykkene. Her spiller MA og MAUngdom en viktig rolle i arbeidet mot rus i
trafikken, understreket Solvik-Olsen. Rus er
medvirkende årsak til omtrent hver fjerde
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Av H-E Hansen

dødsulykke og alvorlige ulykke.
Etter at samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen hadde holdt foredraget 
var det en paneldebatt der styreleder
Ann-Cathrin Becken, MA-Ungdoms
Catharina Frostad, og Ann-Karin Aarvik
fra Sarpsborg-avdelingen fikk anledning til
å få utdypet noen spørsmål i dialog med
ministeren.

Rusfri sone!
Selve den offisielle åpningen av landsmøtet
foregikk i landsmøtesalen ved at lederen i
Sarpsborg-avdelingen, Einar Lande, ønsket
velkommen til landsmøtet. Tradisjonen tro
ble landsmøteflagget overlevert fra forrige
arrangør, Stjørdal avdeling, til dette
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 2 0 1 4
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årsmøtes vertsavdeling. Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje kom også med
hilsener fra kommunen.
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken
erklærte landsmøtet for åpnet.
- Trafikken må bli en helt rusfri sone!
Dette var styrelederens klare budskap i en
tale som favnet vidt innen områdene MA
arbeider og tar mål av seg til å oppnå.
Fortsatt er det langt igjen til dette målet
når vi vet at omtrent hver fjerde døds
ulykke og alvorlige trafikkulykke skyldes
rus, mener MA.
- Ingen skal dø på grunn av ruskjøring.
Vi må sette inn mange forsterkede tiltak
for å komme nærmere nullvisjonen om
at ingen skal bli drept eller hardt skadet
i trafikken. MA vil fortsatt engasjere seg
i å sette et spesielt fokus også på enkelt
mennesket i trafikken. Det gjelder en
bredde av spørsmål fra alkolås til barne
sikring i bil, sa Becken.
Generalsekretær Mina Gerhardsen i

Actis og direktør Arne Winerdal i MHF i
Sverige holdt interessante hilsningstaler
fra de gode samarbeidsorganisasjonene
sine.

Formalia
Opprop og godkjenninger av sakliste og
andre formalia ble denne gangen, som
under hele landsmøtet, ledet i velkjent
stil av dirigentene Olav Solheim (Møre og
Romsdal) og Jens Arne Stautland, (Haugaland) godt bistått av sekretariatets
Brita H. Eriksen og Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.
MA-direktør Terje Tørring holdt en
presentasjon av tiltak og aktiviteter som
er gjennomført i MA i landsmøteperioden.
Presentasjonen ble holdt som innledning
til behandling av de neste sakene som omhandlet årsberetninger og regnskap for de
to årene 2012 og 2013, som Ole Veimodet
la frem.
Landsmøtet vedtok også noen
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e ndringer av vedtekter og lover ved
rørende ungdomsmedlemskap,
støttemedlemskap, antallet stemmeberettigede delegater på landsmøtet og hvordan eventuelt en avdeling kan oppløses.

Uttalelser
Under landsmøtet ble det også arbeidet
med uttalelser der MA vil uttrykke noen
klare meninger til omverdenen. I år ble
det lagt opp til at pressenemnden under
ledelse av Odd-Harald Bjørnøy presenterte
forslag til uttalelser om tre forskjellige
temaer.
1. Barna må ha den sikreste bilen.
2. Hvor er alkolåsen på skolebussene?
3. Samt en uttalelse om regjeringens alkoholpolitikk.

Økonomi
Økonomiske retningslinjer for neste
landsmøteperiode 2015 – 2016 ble lagt
frem av Torfinn Grav på vegne av sentral-

styret, og medlemskontingenten ble også
debattert.
En viktig del av MAs aktivitet de neste
to årene vil være «Prosjekt medlems
vekst». Saken ble innledet av sentralstyrets Margreth Karlsvik. Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen fulgte opp med
å presentere MAs nye nettsider, MAs
Facebook-side, Twitter, pressemeldinger,
budskapsformidling, verving og ordningen
med regionsekretær. Det omfattende
prosjektet som skal sette fokus på å
videreutvikle MA på en rekke områder var
anbefalt av styret, og etter debatten ga
landsmøtet sin enstemmige tilslutning.

Rammer for MAs arbeid
Landsmøtet fikk presentert et dokument
om rammer for MAs arbeid de kommende
to årene. Sentralstyret la med dette fram
sin forslag til strategi for de neste to år
som fikk støtte av landsmøtet. Strategien
skal følges opp av sentralstyret gjen-

M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 4
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nom tiltak i en handlingsplan vedtatt for
hvert år i perioden.
MAs visjon om rusfri trafikk og livsstil
ligger som grunnlag for arbeidet. Videre er
nullvisjonen om ingen drepte og livsvarig
skadde i trafikken et fundament, der MA
arbeider for å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte med
trafikanter påvirket av alkohol, rusgifter
og medikamenter.
Det er satt ambisiøse mål om
medlemsvekst, tydelig mediestrategi,
videreutvikling av samarbeidet med andre
organisasjoner og at MA skal være en
politisk kraft lokalt, regionalt og nasjonalt
i trafikksikkerhet.

Rusfribegrepet omfatter alle former
for kjemisk rus; alkohol, narkotika og
medikamenter. Det er en økende tendens
i samfunnet til mer bruk av rusmidler.
MA tar som trafikksikkerhetsorganisasjon
utviklingen på alvor, og vil derfor jobbe
for å få aksept for flere rusfrie arenaer
i samfunnet. Blant disse mener vi rusfri
trafikk er den viktigste.
I kampen for en rusfri trafikk trenger
MA både medlemmer som selv har en rusfri livsstil, og medlemmer som støtter vårt
arbeid for en rusfri trafikk. MA skal derfor
i perioden jobbe målrettet for å rekruttere
støttemedlemmer.

Saksområder

På trafikksikkerhetområdet vil MA arbeide
for å sikre alle mennesker i trafikken frihet
fra risikoen for å møte medtrafikanter
påvirket av alkohol, rusgifter og medikamenter. En restriktiv ruspolitikk gir rusfri
og tryggere trafikk og alle trafikksikker-

Det er pekt på en rekke områder der MA
skal sette sitt videre fokus, fra organisa
sjon og medlemsarbeid til trafikksikkerhet.
MA mener en rusfri livsstil er den
viktigste garantien for en rusfri trafikk.
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hetstiltak skal så langt som mulig bidra til
at rus i trafikken unngås.
Av saker innen dette området mener
MA blant annet at det må innskjerpes
at legene har ansvar for å vurdere om
pasienten er egnet til å kjøre bil. Og MA
vil arbeide for at det offentlige innfører
tilskuddsordninger for å stimulere frivillige organisasjoner som arbeider med
trafikksikkerhet.

Alkolås og kontroll
Alkolås er fortsatt et av de viktigste
satsningsområdene for MA, som både
tidligere og videre vil bli behørig omtalt i
Motorføreren. Og målet står klart om at
alle nye biler skal være utstyrt med alkolås
innen få år, der MA skal være en pådriver
i arbeidet med å få implementert alkolås
frivillig i påvente av et lovpåbud.
I kampen mot rus i trafikken ønsker
MA effektiv og rettferdig overvåking
og kontroll som er rettet mot høyrisiko

gruppene i trafikken. UP må opprettholdes og forsterkes som en meget
viktig etat i trafikksikkerhetsarbeidet. UP
må gis det beste verktøy som vil styrke
overvåkningen av trafikken, og hurtigtestere må snarest mulig komme i bruk i
testingen av annen rus enn alkohol.
MA foreslår også at det gis mulighet
for utprøving av alkobommer på internasjonale ferjehavner. MA vil foreslå
at Tollvesenet og Vegvesenet også gis
myndighet til å foreta promille- og andre
ruskontroller.

Samferdsel og miljø
MA vil fortsette å arbeide for sine
medlemmers – og selvsagt alle andre
trafikanters - beste innen vei- og samferdselsområdet. MA mener at trygg og
effektiv mobilitet er et gode. Norge har
en bosetting og infrastruktur som gjør
bruk av privatbil nødvendig dersom
velferdsgodene skal sikres også utenfor
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tettbygde strøk. MA skal arbeide for at
hele Norges befolkning kan dra nytte av
en infrastruktur som imøtekommer deres
behov.
Samtidig må det påpekes at trafi
kantene har et særlig ansvar for å
ivareta miljøet. Bruk av privatbil må
derfor aksepteres, men nøye vurderes,
og det må tas hensyn til de store miljø
messige utfordringer bruken gir. Forskning
på miljøvennlig teknologi og bruk av
miljøvennlig drivstoff må prioriteres, og
bevilgninger til utbygging av buss og bane
må økes.
				

Valg

Ann-Cathrin Becken ble gjenvalgt som
styreleder med landsmøtets enstemmige
akklamasjon. Det samme gjaldt styremedlemmene Margreth Karlsvik og Ole Arild Bovolden for perioden 2014 - 2018, mens JonLasse Fjeld ble valgt inn som nytt medlem av
sentralstyret for den samme perioden.
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Styremedlemmene Marit Sandøy og Torfinn Grav sitter i styret for perioden 2012
– 2016 og sto ikke på valg. Marit Sandøy
ble valgt til nestleder i sentralstyret.
Arnhild Cadamarteri, Jon Jentoft, Finnsnes
og Helge Fjell ble også enstemmig valgt til
sine verv som varamedlemmer.
Dirigentene orienterte om at Brita Hoksnes
Eriksen var valgt som ansattes representant til sentralstyret, med Hans-Erik
Hansen som vararepresentant.
Som et av de siste formelle punktene
på sakslisten skulle det velges sted for MAs
neste landsmøte. Alf Seim fra Hordaland
avdeling inviterte til landsmøte 2016 i
Hordaland. Forslaget ble tatt imot med
enstemmig takk fra delegatene.

Hygge og heder
Et landsmøte er altså ikke bare formelle
forhandlinger. Landsmøtet har alltid
dannet rammen for andre programposter,
aktiviteter og festligheter. Ut over det
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formelle møteprogrammet var det som
vanlig lagt opp til varierte aktiviteter for
landsmøtedeltakerne.
Landsmøteutflukten fredag kveld gikk
til Skjærhalden, «hovedstaden» på Hvalerøyene. Gruppen av landsmøtedeltakere
var så stor at den måtte deles i to, som
hver for seg reiste med båt og buss. På
veien tilbake byttet man fremkomst
middel. Båtturen bød på en sjarmerende
skjærgårdsferd med musikk og fiskesuppe
til middag, mens bussturen omfattet
en sightseeing i Sarpsborgområdet. I
Skjærhalden fikk vi et interessant innblikk
i Hvalers marine liv og spesielle havforhold på nasjonalparksenteret.

Heder
Landsmøtemiddagen lørdag ble gjennomført med en god meny, hyggelig selskap
og morsom underholdning. Dette var også
stedet der heder og ære skulle deles ut.
Kåring av «Årets avdeling» som har

markert seg med spesiell og stor innsats
for hvert av de to årene siden forrige
landsmøte ble gitt til Molde avdeling for
2011 og Hordaland avdeling for 2012.
Styreleder takket av Terje Tørring som
direktør i 14 år. Han fortsetter i MA som
fagdirektør. Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
tar over etter Terje Tørring med tittelen
fungerende generalsekretær.
MA ville denne gangen gi fire personer
velfortjent ære for innsats som både har
vært store bidrag til trafikksikkerheten og
rusfri trafikk, samt en innsats utenom det
vanlige for MA.

Ivar Lad
Ivar Lad fra Skreia ble tildelt MAs
fortjenestemedalje i gull for sin store
innsats for trafikksikkerheten og for MA.
Lad er godt kjent i Oppland, der han har
vært en forkjemper for trafikksikkerhet,
blant annet som en meget aktiv bidrags
yter i avisene i regionen.
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Fortjenestemedaljen er MAs høyeste
utmerkelse og er innstiftet for å hedre
medlemmer som har nedlagt et langvarig
og særlig fortjenestefullt arbeid i MA eller
for MAs formål og som går ut over lokal
aktivitet i avdelinger.
Ivar Lad har vært medlem i MA siden
1958 og har hatt mange tillitsverv både i
lokalavdelingen og som en viktig bidrags
yter i bilistorganisasjonens aktiviteter på
landsbasis.
Ivar Lad sto blant annet sentralt som
MAs mann i planleggingen og byggingen
av Krabyskogen motor- og aktivitetssenter, og han var en av initiativtakerne
bak MAs Aksjon Møteplass, som først ble
gjennomført i Hedmark og Oppland, men
etter hvert har blitt et stort, landsomfattende prosjekt.

Odd-Harald Bjørnøy
Odd-Harald Bjørnøy fra Ekne fikk MAs
trafikkplakett for sin store innsats og
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stor bredde i engasjement for MA og
trafikksikkerheten, både lokalt i MAs
Innherred-avdeling, innen trafikksikkerhet
i Nord-Trøndelag, og med nasjonal trafikk
sikkerhet som arena gjennom sentrale
tillitsverv i MA.
Bjørnøy blant annet vært viktig i
utviklingen av alkolåsarbeidet, sies det i
begrunnelsen for den velfortjente hederen
fra MA . Han har stor del av æren for å
informere og påvirke kommuner og fylker
om å få på plass alkolås. Dette arbeidet
har foregått både politisk og gjennom
omfattende besøksrunder med alkolåsbiler
over hele landet.
Bjørnøy har hatt mange tillitsverv som
leder for lokalavdelingen, distriktslags
leder i Nord-Trøndelag og som medlem
av MAs sentralstyre. Hans engasjement
strekker seg også videre i godt samarbeid
med andre aktører innen trafikksikkerhet,
blant annet Trygg Trafikk.
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Egil Willy Alfsen
Egil Willy Alfsen fra Drammen ble fikk MAs
trafikkplakett for sin helt spesielle innsats
for organisasjonen og arbeidet for trafikk
sikkerhet.
Alfsen har i en årrekke vært en
drivkraft i MAs lokalavdeling i Drammen og
omland og i aktiviteten i hele Buskerud,
sies det i begrunnelsen for at han har fått
den velfortjente hederen. Alfsen er meget
synlig og tydelig i MAs arbeid for rusfri
trafikk og livsstil. Han er kjent for godt
humør, gode replikker og frimodighet.
Alfsen har et tett og godt nettverk som er
viktig for MA og sakene organisasjonen
står for.

er ikke medlem av MA, men trafikkplaketten tildeles også ildsjeler som ikke er
medlemmer.
Nordengen har i sin jobb i Statens
vegvesen alltid vært opptatt av trafikk
sikkerhet. Dette er et engasjement han har
tatt med seg ut over arbeidstiden. Blant
annet har han vært en aktiv bidragsyter
til MAs avdelinger i Østfold, spesielt MA
Sarpsborg. Nordengen er også velkjent for
sitt trafikkprogram på radio i NRK Østfold.
I en årrekke tok han her opp viktige
spørsmål om trafikksikkerhet i inspi
rerende dialog med innringere.

Egil Nordengen
Egil Nordengen ble også hedret for sin
innsats for trafikksikkerheten. Han fikk
MAs trafikkplakett for sitt helt spesielle
engasjement, blant annet gjennom sine
radioprogrammer om trafikk. Nordengen
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Tylösand-seminaret 2014:

Nullvisjonen 2.0 - med en
helt ny agenda!

Tylösand-seminaret er den årvisse, store nordiske trafikksikkerhetskonferansen. Hvert år i nesten 50 år har Tylösand utenfor
Halmstad på den svenske vestkysten vært et viktig samlingssted
for trafikksikkerhetsarbeidere. Det er MAs svenske søster
organisasjon MHF som står bak konferansen, og i år er MA for
første gang medarrangør.
Av Marit Lunde Sandøy, nestleder i MAs sentralstyre
De første dagene i september var jeg så
heldig å få delta på årets Tylösand-seminar,
sammen med 300 andre deltakere. I trafikk
sikkerhetens ånd, i vakker kystnatur og
med profesjonelle fagfolk, var rammen
for årets seminar om såkalt 2.0–utgave av
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Nullvisjonen –altså en helt ny agenda for
den ambisiøse visjonen.

Mange temaer
Rus i trafikken er selvsagt et viktig tema i det
brede spekteret av temaer som blir tatt opp i

løpet av de tre dagene konferansen varer.
Foredragsholderne omfattet alt
fra Gunnar Malm, generaldirektør for
Trafikverket, og Staffan Widlert, generaldirektør for Transportstyrelsen, til forskere
som er helt i fremste rekke nasjonalt og
internasjonalt.
Det ble også plass til en frisk debatt
mellom riksdagspolitikere i innspurten til
det svenske valget.
Konferansen hadde også i år en rekke
norske deltakere fra myndigheter og
organisasjoner. Siden både MA og Statens
vegvesen har vært del av programkomiteen
var det flere temaer som var direkte
knyttet til norske forhold. For øvrig er det
åpenbart at Sverige og Norge på de fleste
områder innen trafikk og trafikksikkerhet
har meget sammenfallende forhold,

TEMA

utfordringer og løsninger. Ved siden av
det faglige der kunnskap oppdateres og
blikket rettes inn i fremtiden, er konferansen i T ylösand en møteplass der kontakter
knyttes og samarbeidspartnere møtes.

Eneste akseptable
Det var Claes Tingvall i det svenske
Trafikverket som for nesten 20 år siden
gikk på talerstolen nettopp her i Tylösand
og uttalte at ”ingen skal behøve å miste
livet eller bli hardt skadd i trafikken”: Den
eneste akseptable visjonen er null døde og
null hardt skadde!
Utsagnet den gang ble av mange møtt
med latter, skepsis og vantro, men nesten
20 år senere har målet i Nullvisjonen om
ingen drepte eller hardt skadde i trafikken,
blitt antatt av så vel de nordiske land, EU
og FN som en mengde delstater i USA.

Vei og kjøretøy
Store deler av den første dagen på konfe

ransen var viet forskning omkring og
tanker om hva Nullvisjonen 2.0 skal inneholde. Miljø, byer i endring og teknikk som
tar over i kjøretøyene – de nye forutset
ningene for nullvisjonen skaper en helt ny
agenda. Antallet dødsulykker i trafikken ser
vi har gått ned siden år 2000.
En rekke trafikksikkerhetstiltak som
er gjennomført må ta mye av æren for
dette. Veistandarden har jevnt over blitt
bedre: Midtrekkverk, riller som høylydt
varsler at du er på vei ut av kjørebanen og
rundkjøringer er eksempler på ny, for
bedret veistandard som har hatt betydning
for nedgangen i antallet dødsulykker på
veiene.
På kjøretøysiden har det tilsvarende
vært en utvikling med stadig bedre sikker
hetstiltak som for eksempel beltepåminner,
antisladdsystem og varsling av alt fra
kollisjonsfare med bil foran i køen eller en
syklist, til blindsonevarsling. Forskningen
viser at de tiltakene vi har gjennomført for

trafikksikkerhet, har hatt betydning, dvs.
at de redder liv i trafikken.
Framover mot 2020 vil ytterligere
trafikksikkerhetstiltak føre til vesentlig
reduksjon i antall døde. Nullvisjonen bør
etter dette ta opp i seg den neste store
utfordringen vi står overfor, som gjelder de
alvorlig skadde i trafikken. Forskning viser
at enkeltulykker med sykkel vil stå for den
største gruppen av alvorlig skadde.
Innholdet i visjonen
Hva ligger så i det konferansen kalte nullvisjonen 2.0? Er det en ny måte å tenke på,
eller er det å sette nullvisjonen inn i en ny
kontekst?
Mennesker gjør feil i trafikken, derfor må omgivelsene ved veier og gater
utformes slik at mennesker ikke skades.
I dette ligger for eksempel optimering av
framtidens transportsystem.
Byen er en utfordring, og faktorer som
spiller en stor rolle i framtidens by-
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planlegging er blant annet:
– luftkvalitet/ partikler i
luft som pustes inn
- forholdet mellom bilister
og syklister
– bør man ha sykkelveier i
forbindelse med bilveier?
- støy er et helseproblem,
og det er spørsmål om
hvor høyt støynivå som kan aksepteres,
spesielt i byene?
- byer og trengsel, mer plass til kollektive
transportmidler og til de myke trafikanter
som gir en høyere livskvalitet i byen.
- grønnere byer med områder der kun
kollektivtrafikk er tilgjengelig, mens biltrafikken holdes utenfor bykjernen. Transportsystemet må ses i helhet, for eksempel
at sykler er tilgjengelig der bilene parkeres.

Ubeskyttet
På dag 2 av Tylösand-seminaret var det
framtidens byer med mer plass til ubeskyttede trafikanter, som var tema. Her stod
sykkelen sentralt, blant annet ideen om
økt bruk av sykkel i bybildet.
Også elbilen fikk sin plass innenfor
temaet om «bedre miljø – til hvilken pris?»
Dette ble etterfulgt av en seanse med fokus
på sikkerheten knyttet til motorsykler og
firhjulinger.
Syklister og fotgjengere skader seg
som oftest ”på egen hånd”, ofte i kontakt
med hardt asfaltunderlag. Kan vi tenke oss
å blande i gummi- eller plastmaterialer i
asfalten for å mykgjøre bakken slik at et fall
ikke skal bli for hardt. Tylösand-deltakerne
fikk se nytt sikkerhetsutstyr for syklister; en
kollisjonspute du har rundt halsen og som
blåser seg opp til en beskyttende hjelm når
man treffer noe hardt, samt skulderputer
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innsydd i refleksvest eller til å montere på
skulderreimene på ryggsekken.

Bilsikkerhet
Tredje dag ble bilsikkerhet behørig belyst
med blant annet en analyse av data fra det
største sikkerhetsprosjektet noensinne,
der nye funn om distraksjonsproblemet ble
presentert.
Det mest oppsiktsvekkende funnet
var kanskje at et stort svensk-amerikansk
forskningsprosjekt viser at å prate i mobil
telefonen senker risikoen for å kjøre på
bilen foran. Dette forklares med at det å
snakke i telefonen hindrer oss fra å være
opptatt av andre ting, for eksempel å
sende sms eller se bort for å skifte radiokanal.
De beste tiltakene for å unngå kollisjoner og å kjøre inn i bilen foran, er å benytte
aktive sikkerhetssystem i bilen, holde 3
sekunders avstand til bilen foran, og ikke
minst å holde øynene på veien! Både korte
og lange blikk bort fra veien kan være
utslagsgivende hvis bilen foran bremser
akkurat i dette øyeblikket.

Nye perspektiver
Hva kan vi i MA ta med oss videre fra årets
Tylösand-seminar? Jeg ser det slik at det
nye perspektivet i Nullvisjonen 2.0 favner
videre enn før. Myke trafikanter, miljø
aspektet i transportutfordringene i framtiden, byplanlegging og viktigheten av tilrettelegging for sykkel i framtidens byer, er
fremtredende. Vridningen fra målet om null
drepte til ingen hardt skadde i trafikken, gir
oss større spillerom og flere muligheter til å
gjøre myndigheter og politikere oppmerksom på alle aspekter ved trafikk, transport,
miljø og sikkerhet. Selv om årets seminar
i Tylösand ikke hadde stort fokus på rus i
trafikken, har Nullvisjonen 2.0 likevel rom
for rusaspektet.
Fortsatt skjer det altfor mange kjøreturer
hver dag der føreren er påvirket av alkohol,
narkotika eller medikamenter. Dette er fortsatt MAs store oppgave å jobbe for å gjøre
kjent og bekjempe. I tillegg har vi mulighet
til å skape en agenda sammen med andre organisasjoner vi samarbeider med, der trafikksikkerhet omfatter ikke bare veitrafikk, men
hele transportsystemet i byer og tettsteder.

ALKOLÅS

Forskjellsbehandling av skolebarns sikkerhet

Det har nettopp vært start på et nytt skoleår. Hundretusener av barn la ut på skoleveien.
Mange av dem er avhengige av skolebuss. Hver eneste dag setter skolebarn seg på skolebussen
og skal få en sikker skyss til skolen. Krav om sitteplass og setebelter er gjennomført over hele
landet, men bare noen få fylkeskommuner har innført krav til alkolås på sine skolebusser. Nå
skaper kommune- og fylkesgrenser forskjellsbehandling i sikkerheten som tilbys barna på
skolebussen, påpeker MA på ny.
Av H-E Hansen
- Det er et katastrofepotensial i en bussulykke. Alle midler må tas i bruk for at
foreldre og barn skal vite at skoleskyssen er
så trygg som mulig. Alkolås er et effektivt
middel som forsikrer oss alle om at bussen
ikke kan kjøres dersom den som prøver
å starte den, har drukket, sier Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen, fungerende general
sekretær i MA.

Et fåtall
De siste årene har en håndfull fylkeskommuner innført alkolås på skolebusser gjennom å stille krav i anbudsrundene. Dette er
etter eget initiativ. MA har gjort en under
søkelse som viser at mange fylkeskommuner inntar en velvillig holdning til å få
med alkolås i fremtidige planer for anbud
på skolebusskjøringen. Foreløpig inntar de
imidlertid en avventende holdning.
- Derfor mener vi at det må komme et nasjo
nalt påbud om alkolås på alle skolebusser.
Fylkes- og kommunegrenser må ikke utgjøre
forskjellen i en så viktig sak. Dette burde ha
kommet allerede i og med at de nødvendige
vedtakene er gjort, sier Kristoffersen.

Gjennomfør stortingsvedtaket!
Stortinget vedtok i 2013 en ny Nasjonal
Transportplan (NTP) for årene 2014–2023.
Regjeringen ble her bedt om å ta inn
bestemmelser om alkolås i skolebusser i
forskriften om sikkerhet for skoleskyss.
Selv om de politiske partiene hadde
ulike innspill, viste behandlingen av saken
at alle hadde en positiv holdning til alkolås.
Ett år har gått, og med en så klar tverr
politisk enighet
om alkolås som et
positivt redskap
for sikkerheten
på skolebusser,
mener MA at
det er på høy tid
å gjennomføre
vedtaket. Dette
skal departementet
kunne gjøre
med en enkel
forskrift, uten å
måtte foreta mer
tidkrevende lov
endringer.

- MA etterlyser nå at regjeringen følger
opp dette vedtaket for å få det nødvendige
nasjonale påbudet og en likebehandling av
alle skolebarn i hele landet, sier Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen i MA.
Tidligere har både Finland og Frankrike
innført krav om alkolås på skolebusser. I
Sverige har man også kommet langt på veien
mot at alle skolebusser skal ha alkolås.
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Altfor høy promille til sjøs

Av H-E Hansen

Også denne sommeren har MA satt fokus på rus og småbåttrafikk ved å konkretisere problemet: Småbåtføreren har
drukket alkohol. Han føler seg påvirket og er mer kritikkløs og
risikovillig enn vanlig. Balansen er i ferd med å bli dårligere, han
begynner å snakke snøvlete og kontrollen med bevegelsene forverres. Likevel kjører han lovlig med ubegrenset fart og krefter.
De tydelige symptomene på ruspåvirkning
er slik Folkehelseinstituttet skildrer dem
på nivå med promillegrensen 0,8. Det er
utrolig at grensen ikke er satt ned til 0,2,
mener MA.
Uforenelig
- En promille på 0,8 er uforenlig med et
båtliv der det ofte er snakk om stor fart,
store båter og store krefter. Fritiden i
småbåt skal ikke være en arena for fare
som kan ende i alvorlige ulykker. Vi har
lenge etterlyst at promillegrensen må være
den samme på sjøen som på veien, med 0,2,
sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung.
generalsekretær i MA.
Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og
på veien har mange likhetspunkter. De tre
hovedårsakene i forbindelse med ulykker
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er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr
(respektive sikkerhetsbelter og redningsvest), eller kombinasjoner av disse årsakene.
Når det gjelder rus, er det nærmest
sammenfall i at omtrent hver fjerde dødsulykke har hatt rus som medvirkende årsak
på veiene og på sjøen. Større trafikk, mer
krefter og større fartspotensial i kombina
sjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og
alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle
andre.
- En promille på 0,8 påvirker alle sanser og
vurderingsevnen på en måte som er like
uakseptabelt på sjøen som på veien, mener
Kristoffersen.
I Sverige promillegrensen til sjøs blitt
satt ned til 0,2 i 2010, og det vises til gode
erfaringer. Man har blant annet sett den
samme holdningen til at båtføreren – som

bilføreren som kjører til fest – ikke drikker.
0,2 blir – som på veien – å anse som en
nulltoleranse: Du setter deg ikke bak rattet
etter å ha inntatt alkohol.
Symptomene
På nettsidene til Folkehelseinstituttet
(www.fhi.no) finnes en beskrivelse av hva
som skjer når man drikker alkohol.
Som tommelfingerregel gjelder:
- Opp mot og omkring 0,5 promille: Man
føler seg lett påvirket.
- Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer
kritikkløs og risikovillig.
- Over 1 promille: Balansen blir dårligere,
det oppstår snøvlete tale og kontroll med
bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv
og kan bli kvalm.
- Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelse
sproblemene øker med stigende promille.
- Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Puste
senteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er
vanlig. Promille over 3 kan være dødelig.
Risiko for død øker sterkt hvis man
samtidig har brukt beroligende midler,
sovemidler, smertestillende midler, midler
mot epilepsi eller andre medikamenter som
har sløvende eller dempende virkning på
hjernen.

TEMA

Alkolås på skolebiler

Av H-E Hansen

Nå er alkolås på vei inn i trafikkskolene! Elevene vil dermed få
erfaring med alkolås fra sine første stunder bak rattet.
Trafikkforum, som er en interesseorganisa
sjon for rundt 200 kjøreskoler i Norge, har
inngått en avtale med KGK Norge for å få
Dräger alkolås i sine kjøretøyer. Nå er de to
første låsene installert hos AB Trafikkskole
Bil og MC AS. Meget godt initiativ, mener
MA.

- Dette er et godt privat initiativ for å følge
opp de store ambisjonene om trafikk
sikkerhet i myndighetenes planer. Det er
også et nytt skritt for å få utbredt bruk
og skape gode holdninger til alkolås, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung.
generalsekretær i MA.

Trafikkforum har tatt initiativet som et
svar på Vegdirektoratets nye handlingsplan
for trafikksikkerhet for årene 2014-2017. I
planen er ett av de 122 tiltakene at det skal
jobbes for alkolås i kjøreskolebiler.

Vanligere

Initiativ
Trafikkforum opplyser at man har valgt å
inngå en avtale med KGK Norge som gir
trafikkskolene som er medlemmer, mulig
heten til å kjøpe og installere Dräger
alkolås i sine kjøretøy. AB Trafikkskole Bil
og MC AS er først ute med å benytte seg av
avtalen.

- Vi er overbevist om at alkolås vil bli stadig
vanligere i fremtiden, og det å være tidlig
ute med å installere alkolås i bedriftens
biler vil være en god måte å profilere
bedriften på, sier Stig Ohrvik, daglig leder i
Trafikkforum.
- I tillegg til at det profilerer bedriften som
en seriøs aktør som tar ansvar, vil det også
være med å legge grunnlaget for at det å
ha alkolås i bil blir oppfattet som naturlig
(og normalt). Det å ha alkolås i skolebiler
vil selvfølgelig også være en stor fordel
for å sikre at vi ikke har en påvirket elev

bak rattet, samtidig som det gir unge og
uerfarne førere riktige holdninger helt fra
starten av.

Medlemsorganisasjon
Trafikkforum er en medlemsorganisasjon
for norske trafikkskoler, som har som
formål å ivareta medlemmenes faglige
interesser gjennom kompetanseutvikling,
opplysningsarbeid og bistand til skolene.
Trafikkforum har som målsetting å være
premissleverandør for utviklingen av
bransjens rammevilkår gjennom påvirkning
av myndigheter og opinion.
- Vi vil at så mange som mulig av våre
medlemmer ønsker å benytte seg av dette
tilbudet. Trafikkforums medlemsskoler er
innovative, seriøse, samfunnsbevisste og
profesjonelle, kort sagt engasjerte trafikk
skoler”, avslutter Stig Ohrvik.
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TEMA

Politiet:

Flere kjører med rus

Av H-E Hansen oversikt
Månedlig
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anmeldte UP 40 % flere august 2014
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Mer alkohol gir flere trafikkulykker
Folkehelserapporten 2014
forteller om rekordhøyt alkoholforbruk. I løpet av 20 år har
alkoholforbruket i Norge økt
med 40 %.
Av H-E Hansen
Når det generelle alkoholkonsumet i samfunnet øker, er det grunn til å påpeke at
dette også kan få konsekvenser for trafikksikkerheten, har MA påpekt i sine utspill.
- Folkehelserapporten sier at konsekvenser
av rusmiddelbruk er sykdommer, vold og
skader, og da må man huske at dette kan
innbefatte et økt antall drepte og skadde
på veiene våre, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, fungerende generalsekretær
i MA.

Altfor mange
Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet
viser at så mange som en tredjedel av døds
ulykkene i trafikken og mange av ulykkene
med personskade kan skyldes påvirkning
av alkohol, narkotika eller rusgivende
legemidler.
Forskningen viser også at det blant
tilfeldige bilførere i normal trafikk anslås
at 2 av 1000 førere (0,2 %) er påvirket av
alkohol.
- Det er logisk å se en sammenheng mellom
en sterk økning i forbruket av alkohol
i samfunnet og sannsynligheten for en
økning av promillekjøring og ulykker, sier
Kristoffersen og peker på at dette også har
med holdninger å gjøre.

Beslag hos Kripos og analyser av
blodprøver hos personer som er mistenkt
for påvirket kjøring gir et bilde av hvilke
rusmidler som brukes hyppigst i Norge
i dag, påpeker Folkehelseinstituttet i
forbindelse med Folkehelserapporten 2014.
Undersøkelser av tilfeldige bilførere i normaltrafikk og arbeidstakere i bedrifter gir
i tillegg et bilde av hvor hyppig rusmiddelbruken er i den voksne befolkningen.
Cannabis, metamfetamin og amfetamin
er de vanligste ulovlige rusmidlene. Ecstasy
har vært nesten borte fra markedet, men

Kripos melder om økning i beslag. Kokain
brukes hovedsakelig i mer lukkede miljøer.
I enkelte ungdomsmiljøer har bruk av GHB
vært populært i de siste 10 årene.
Blant tilfeldige bilførere i normal trafikk
anslås det at 0,6 % er påvirket av narkotika
og 1,3 % av legemidler. Analyse av spytt
prøver fra bilførere i normaltrafikk og
arbeidstakere i ulike bedrifter viser at cirka
1 % hadde brukt cannabis i løpet av siste
to døgn. Blant menn under 30 år var andelen så stor som 4 %, påpeker Folkehelse
instituttet.

Flest menn
Menn drikker fortsatt mest med unntak
av vin, men det er forbruket blant kvinner
som øker mest. Også eldre over 70 år drikker mer. Forbruket blant unge er gått ned,
ifølge den nye Folkehelserapporten.
- Vi får håpe at den positive trenden for
ungdom etter hvert kan spores videre til en
reduksjon av antallet ulykker som følge av
ruspåvirket kjøring, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA. Statistikken viser
dessverre at unge menn mellom 18 - 24 år
er en høyrisikogruppe for å bli innblandet i
alvorlige trafikkulykker, og at rus ofte er en
medvirkende årsak.

Illegale rusmidlene
Annen rus enn alkohol utgjør en betydelig
del og stor fare i trafikken.
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Medlemsfordeler 2014
(forutsetter betalt kontingent)

• MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)
• Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008
Fra utlandet +47 22 68 50 09
www.ma-norge.no

Produksjon: www.nfias.no

Samarbeid gir fordeler

Rabatt på:
• forsikringer
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk

For mer informasjon, se medlemshåndbok for 2014 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, Oslo
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

• leiebil
• bilfinans

Forsikringsavtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
Fordelaktige tilbud
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
– 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
– Egenandelsfordel på kr 4.000,– for kasko *)
– Gunstig innboforsikring
*) Egenandelsfordel kr 4.000,–
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr
4.000,– for kasko, dersom medlemmet har tre eller flere skadeforsikringer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing. Gjensidige gir også
tilbud om gunstig bilfinansiering til MAs medlemmer.
For mer informasjon, kontakt Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
Du kan også lese mer om avtalen på www.gjensidige.no/ma-norge
og på www.ma-norge.no

MA og MA-Ungdom
MA – www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.

Alkolås

MA jobber målrettet for innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

Forskning

MA deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.

KastMasken

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

Facebook

MA har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!

MA-Ungdom

www.maungdom.no
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 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!
MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:

Death Trip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjereres 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?
Kun kr 100,– for hele perioden du er med – TØR DU SATSE?
Send en epost til ma-ungdom@ma-norge.no
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve NÅ!
IS
T
A
R
G N AV
RESTE
ÅREliTng av
eta
ved b ingent
kont 15!
for 20

Kontingent resten av 2015
Medlemskap med Autohjelp kr 850,Medlemskap uten Autohjelp kr 600,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 650,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 400,Støttemedlemskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2014

INNMELDING!
Du kan lett melde inn
deg selv og andre på
www.ma-norge.no

Kjære MA-medlem!
HJELP
OSS Å
STOPPE
DEM!

Som medlem av MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er.
Men hva med naboene dine, kollegaene dine eller kompisene dine? De har
jo også bil og behøver et medlemskap med gode fordeler i en bilorganisasjon
som samtidig fremmer rusfri trafikk.
Ingen ønsker å bli utsatt for en ruskjører, enten de kjører datteren og
venninnen på dansetrening, eller er på vei hjem fra jobben. Ingen skal rammes
av en fyllekjører når hun er på vei til et møte og akkurat har vinket farvel til
sønnen som gikk til skolen.
De 130 000 kjøreturene i ruspåvirket tilstand som skjer daglig, skal bli
færre. Med flere medlemmer får vi utrettet mer!
MA har en rekke kategorier medlemskap som passer enhver; fra fullt
medlemskap med Autohjelp til støttemedlemskap
Fortell om MA til dem rundt deg!
Medlem i MA? – bare fordeler!
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Lederskifte i MA
Tidligere markeds- og prosjektleder i MA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, tiltrådte 16. juni
stillingen som fungerende generalsekretær.
Kristoffersen har overtatt etter Terje Tørring,
som ønsket å fortsette sitt virke i MA i en
nyopprettet stilling som fagdirektør.
- Generalsekretærstillingen skal foreløpig ikke
lyses ut, sier styreleder Ann-Cathrin Becken.
- Vi vil i en periode framover ha fokus på organisasjonsutvikling samt rendyrking og formidling av våre fanesaker.
Kristoffersen skal lede denne prosessen.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er den første kvinnelige
daglige leder i bilistorganisasjonens historie. I mer enn 85 år
har MA arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre
ruspåvirket kjøring.
På landsmøtet som nettopp er gjennomført, var det full
enighet om følgende viktige saker:
MA og MA-Ungdom skal fortsette sitt holdningsskapende
arbeid for rusfri trafikk, og skal påvirke politikere og offentlige
og private beslutningstakere. Alkolås er blant de viktige
virkemidlene for å oppnå målet om trafikken som en totalt
rusfri sone.

RUSFRI TRAFIKK
Viktig for deg og dine! Viktig for samfunnet! Viktig for MA!
VINNERNE AV VERVEKONKURRANSEN!
I vervekonkurransen RUSFRI TRAFIKK som gikk i perioden 1. desember
– 1. mars der man kunne vinne et gavekort pålydende 1 500 kr, er det
blitt trukket ut fire vinnere.
Tryslingene er aktive ververe, dermed gikk to av gavekortene dit, til
Gunnar G. Bjørseth og Ole Arild Bovolden i Trysil avd.
De to andre vinnerne ble Magnar Lillemo, Stjørdal avd. og Ann-Karin
Aarvik, Sarpsborg avd.
Gratulerer så mye og fortsatt god verving for alle!
26
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ORGANISASJON

Enklere å bli støttemedlem!
Med MAs nye SMS-inn
melding er det lett både å bli
støttemedlem i MA og å verve
andre.

Et støttemedlemskap innebærer at du støtter
MAs arbeid for en rusfri trafikk. Alt du
trenger å gjøre er å sende tekstmeldingen:
«MA STØTTE» til 2007. Du vil deretter motta
faktura i posten på kr. 250,- som er prisen
pr. år for å være støttemedlem.

Som støttemedlem får du tilsendt Motorførerens utgaver, samt en flott kartbok!
Bli med og hjelp oss fram mot målet om at
ingen skal dø eller bli skadet i trafikken på
grunn av en fyllekjører!

Kampanje
Her viser vi et kort
som er lagd for
vervekampanjen.
Det er lagd i et
stort opplag for
dem som vil være
med for å gjøre
MA sterkere i
arbeidet for rusfri
trafikk. Kortet gir
informasjon om
den enkle fremgangsmåten for å
bli støttemedlem
ved hjelp av SMS.
Ønsker du å
være med på å
verve andre og
har behov for
kortene, så ta
kontakt med
MA-kontoret.

til 2007
e
t
t
ø
t
S
A
M
d
n
e
S
M:
BLI STØTTEMEDLE

Send sms med MA STØ
TTE til 2007

Du vil motta en faktura
i posten på kr. 250,-, som
er årskontingenten for
støttemedlem.
Støttemedlemskap inneb
ærer kun at du støtter M
As arbeid for en rusfri
trafikk.
Som støttemedlem får du
magasinet «Motorførere
n» gratis tilsendt i
posten (5 utgaver pr. år)
, samt en flott kartbok.

Takk for at du bidrar til

www.ma-norge.no

arbeidet for en rusfri tr
afikk!
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TEMA

Hver femte sykkelulykke skyldes rus

Region sør
Veg- og trans
portavdelinge
n
Samfunn
20.05.2014
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Nr. 294

Foto: Dag G. Nordsveen

Hver femte dødsulykke på sykkel skyldes ruspåvirkning.
Dette fremkommer i en temaanalyse av sykkelulykker fra
Statens vegvesen. Tallene viser også at de alvorligste sykkel
ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett.
Temaanalyse av sykkelulykker fra Statens vegvesen er basert på 71 dødsulykker i perioden.

Rus og sykdom
I 18 % av ulykkene er ruspåvirkning oppgitt
som medvirkende årsak til ulykken. Tilsvarende andel for alle dødsulykker er 22 %. I 9 av
de totalt 13 ulykkene var det den omkomne
syklisten som syklet i påvirket tilstand, i de
øvrige 4 ulykkene var det bilfører som var
ruset.
- Vi har visst at ruspåvirket sykling er farlig.
Disse tallene bekrefter at dette er et område
der det må settes i både informasjon og andre
tiltak. Mange tror kanskje at sykling er et
trygt og lovlig alternativ når de må la bilen stå
hvis de har drukket. Slik er det altså ikke, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.
Statens vegvesen legger i analysen til at
rus er sannsynligvis en medvirkende årsak i
flere ulykker enn det tallene over tilsier. For å
konkludere med rus som medvirkende årsak
i en ulykke, forutsetter det at påvirkning er
påvist gjennom prøvetaking. I mange ulykker,
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og særlig der det ut fra politiets ståsted ikke er
et spørsmål om straffeansvar, tas det ikke slike
prøver eller det testes kun for alkohol. Noen
narkotiske stoffer vil heller ikke påvises ved
standard utvidet blodprøve.
I 6 % av ulykkene er sykdom hos syklisten
vurdert til å være en medvirkende årsak til
ulykken. Dette dreier seg om nedsatt hørsel
eller redusert bevissthet. Tilsvarende tall for
alle dødsulykker er 10 %.

Klipp hekken
De fleste alvorlige sykkelulykker skjer fordi
bilisten overser syklisten, selv om det er fullt
dagslys. I tre av ti tilfeller skyldes ulykken
sikthindringer.
- Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn,
har på seg for mørkt tøy eller slurver med å
bruke lys og refleks. Ved å bruke lys på dagtid,
blir syklisten lettere å oppdage for en bilist
som kjører i motlys. Vi har også eksempler der
bilister glemmer å se seg over høyre skulder og
sjekke dødvinkelen eller slurver med å bruke

blinklys. I 34 prosent av ulykkene
skyldes dødsfallet for dårlig sikt, sier Signe
Gunn Myre i Statens vegvesen.
Klipp hekk og busker ved din eiendom,
er Vegvesenets oppfordring. Før skolestart
ble det oppfordret til en felles dugnad i
lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler
til private eiendommer. Det kan redde livet til
myke trafikanter, sier Myre.
Har du en eiendom med avkjørsel til veg
eller gang- og sykkelveg er det du som har
ansvaret for at det er fri sikt ved din avkjørsel.
Hekk og gjerde skal ikke være høyere enn 50
cm over gateplan.
- Sjekk sikten ved din avkjørsel. Ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå
trygt forbi eiendommen din. Barn som går
eller sykler rager ikke så høyt over bakken,
og kan fort bli usynlige bak en hekk. Barn har
dessuten større problem enn voksne med å
bedømme fart og avstand og holde oppmerksomheten. Det er derfor helt avgjørende at
bilister har mulighet til å se disse sårbare
trafikantene, sier Myre – som leder arbeidet
med samspillskampanjen Del veien.
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Death Trip 2014–2015
For niende året på rad er MA-Ungdom i gang med et nytt skoleår med Death Tripkonkurranse. Nå skal det atter et år konkurreres i kreativitet om å skape de beste
kampanjene mot rus og ulykker i trafikken!

n
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sjansen

Invitasjoner er sendt ut til alle videre
gående skoler i Norge som har studieretningen
Medier og Kommunikasjon. Skoler med
andre studieretninger er også velkomne til
å delta!

Landsomfattende
Death Trip er MA-Ungdom sin lands
omfattende konkurranse, der elever i
videregående skoler skal påvirke sine
jevnaldrende. Ungdommene utfordres til å
skape holdningskampanjer om ruskjøring i
trafikken.
Death Trip er spennende skoleinnsats
som også er viktig i arbeidet mot rus og
ulykker i trafikken. Og i tillegg kjempes det
om heder og ære, samt premier der vinnerne
får 30 000 kroner.

Vinnerne
Vinneren i konkurransen for skoleåret
2013/14 var Drømtorp videregående skole
med kampanjen #ikketadensjansen. Denne
kampanjen kommer til å bli brukt ganske
snart, så følg med!
En rekke skoler har allerede meldt seg
på, og vi jobber kontinuerlig med å rekrutere nye skoler og skoler som har deltatt
tidligere. Hvis du, din klasse eller din skole
vil være med, så ta kontakt med prosjekt
ledelsen for mer informasjon om påmelding.
Frist for innsending av bidrag er 1.april
2015.
For mer informasjon og nærmere påmelding
kontakt: post@deathtrip.no
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Storartet medlemsverving i
Går det an å få nye medlemmer i MA? Svaret er JA! Det
går an, men ”Noen” må gjøre,
og ”Noen” er deg og meg!
Et godt eksempel er MAavdelingen i Trysil som omsider har økt medlemstallet.
Og det er en betydelig vekst vi
snakker om: Mer enn en fordobling på et drøyt år.

Oppbrettete ermer
Selv om Trysil-avdelingen har hatt et jevnt
og bra aktivitetsnivå gjennom mange år, er
det et felt der det har skjedd lite: Å få nye
medlemmer. Medlemmene har i hovedsak
stått i rekkene så lenge de kunne, men på
et tidspunkt må de gi tapt og legge ned
vandringsstaven.
Sakte og jevnt er medlemstallet gått
nedover og ved årsskiftet 2012-2013 var
medlemsstokken kommet ned på 40-tallet.
På årsmøtet i februar 2013 tok avdelingen
grep. Noe måtte gjøres. Den vanlige ideen
er jo at da får en slå seg sammen med
naboavdelingen for da blir det liv og røre.
Men denne tankegangen virket fremmed
for de tilstedeværende på årsmøtet. Det
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kom ikke på tale! Regnestykket var enkelt:
Mange ganget med null er lik null! Resul
tatet ble at det var bare ett alternativ
igjen: Vi måtte brette opp ermene og sette i
gang og forstå hvem han ”Noen” er.

dobling siden februar 2013. Bjørseth har
rundet 40 vervete, og ved siden av ham har
en rekke ildsjeler i Trysil-avdelingen gjort
en innsats det står stor respekt av med
tallrike nye medlemmer.

En utfordring

Superververen

Et av medlemmene i avdelingen var såpass
oppglødet at han utfordret avdelingens
medlemmer – Gunnar F. Bjørseth - på at
han skulle klare å verve ett nytt medlem
mer enn noen av de andre i avdelingen.
Så kom ”Noen” i aktivitet og ved
årsskiftet 2013-2014 var avdelingen økt
med 20 % netto og det har ikke stoppet
opp enda. I 2014 har enda flere kommet til,
slik at nå er samlet økning på langt over en

Gunnar G. Bjørseth (77) er pådriveren og
selve superververen i den store verve
satsningen i Trysil. Han har på mindre enn
to år vervet rundt 40 nye medlemmer. Det
er vel neppe for hardt tatt i å hevde at
hjembygden hans Østby må være stedet
som har tettest MA-befolkning i landet.
Med sin vennlige og lune framtreden
har han vervet både slekt og naboer ved
husbesøk og når han har truffet ”potensi-
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i Trysil!

elle offer” hvor det skulle være. Bjørseth
gjør selv lite nummer av innsatsen. Han
gleder seg over hver innmelding han får og
at avdelingen viser fortsatt framgang.
Han er andre generasjon i MA sammen
heng og etter ham følger to nye gene
rasjoner inn i MA. Virkelig kontinuitet i
rekkene. Bjørseth tok over som formann i
avdelingen i 1961. Den gangen fikk han som
hilsning fra foregående leder i avdelingen:
- No trur je itte det kan regnes med å få
med flere i MA her!
Avdelingen hadde da ca. 60 medlemmer. Men under Gunnars første periode
i styret gikk lokalavdelingen inn i en
voldsom vekst og tredoblet medlemstallet i
løpet av noen år!

Mye å gå på
Gunnar G. Bjørseth har siden vært medlem
av styret i avdelingen i flere perioder og
i forskjellige posisjoner. For tiden er han
styremedlem. Hele tiden har han hørt med
til selve grunnfjellet i organisasjonen. Han
har siktet mot at avdelingen skal ha 100
medlemmer ved 60-årsjubileet i høst! I
skrivende stund er tallet 96, så målet blir
helt sikkert nådd og overgått:
Hva sier så vervekongen til dette?
- Å, det er mye å gå på enda, sier Bjørseth.
Det har han rett i, for det er fortsatt
bare 1,4 % av kommunens innbyggere som
er medlemmer i MA! Tenk også hvilket
potensial som ligger i landet for øvrig.

Regionsekretær
Østlandet

De siste par årene har det vært etterlyst mer besøk ute i
avdelingene. For å dekke et slikt behov dukket ideen om en
regionsekretær opp. Flere avdelinger ville bidra med midler
dersom en slik stilling kom på plass.
Av Ole Arild Bovolden, regionsekretær
I begynnelsen av desember 2013 ble
undertegnede forespurt av MA-admini
strasjonen om jeg kunne ta på meg en slik
oppgave. Etter noe betenkningstid sa jeg
ja, i første omgang for ett år.
Avdelingene som vil benytte seg av
tilbudet kan henvende seg til meg eller til
fung. generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen på hovedkontoret.

- Bidra på medlemsmøter med foredrag
og underholdning.
- Skolebesøk.
- Tilrettelegging for presseomtaler,
kronikker og liknende i lokalaviser i
samarbeid med prosjektansvarlig.
- Tilrettelegging av åpne møter i avdelingens regi for medlemmer og eksterne
vedrørende veipolitikk, veistandard,
trafikksikkerhet og andre trafikkrelaterte
saker som er aktuelle.

Hva kan jeg så bistå med:
- Demonstrasjon av alkolåsbilen, verve
aksjoner, inklusiv vervekurs, kickoff,
presentasjoner, stand på by- og bygdedager og messer m.m.

Det er bare å være frimodig og ta
kontakt, for ordningen er til for å brukes!
Ring på tlf 480 23 061 eller skriv til
mailadressen oabovolden@gmail.com
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Toyota Aygo:

Markant nykommer
Ni år etter at Toyota Aygo ble lansert
for første gang har det nå kommet en
ny generasjon av modellen. Dette er
en snerten bil i det såkalte A-segmentet
for småbiler. En bil som er lett å tenke
seg som en utmerket bybil, samt for
dem som ellers skulle ha behov for en
liten bil som tilbyr god rommelighet
og er letthåndterlig.

Den nye Toyota Aygo har en design som
skiller seg ut og en rekke forbedringer.
Nykommeren er bygd på den samme plattformen som forgjengeren og kommer både
i 3-dørs- og 4-dørsutgaver. Motoren som
tilbys er også en god videreutvikling av
motoren som har drevet modellen tidligere.
Foruten ny og frisk design, fremstår Aygo
som mer stillegående og både kvikkere og
mer komfortabel å kjøre.

X- i fronten
Ett av de markante designgrepene på den
nye Aygo er X-designtemaet. I grillen er
det satt et meget særpreget kryss som
dominerer fronten av bilen. For at frontlyktene skulle passe inn, måtte det tas
drastiske grep: Lyktene måtte få projektorteknologi som er spesielt i A-segmentet
for småbiler, der modellene gjerne utstyres
med større reflektorer.
X-designtemaet danner også rammen rundt
den personlige tilpassingen av eksteriøret,
som det er lagt stor vekt på for å skape uttrykket til nye Aygo.
Toyota sier at det var helt avgjørende
at nye Aygo skulle være like kompakt som
forgjengeren. Derfor er lengden bare økt
med 25 mm til 3.455 mm. Til tross for at
takhøyden er økt med 7 mm, er den nye
Aygo faktisk blitt 5 mm lavere for å gjøre
aerodynamikken bedre. Samtidig ble spor-

vidden økt med 8 mm både foran og bak
for å gjøre bilen stødigere.
Til tross for at akselavstanden er
uendret, med 2.340 mm, er kupeen 9 mm
lengre. Armlener med ytterligere 20 mm
bredde bidrar til vesentlig økt komfort i
forsetene.

Tilpasning
Både interiør og eksteriør er konstruert slik
at Aygo kan leveres i en rekke varianter.
Dermed kan småbilen gi deg muligheten til å
skreddersy helt etter egen smak.
Mer enn 10 forskjellige deler på bilen
kan enkelt få nye farger eller utførelser.
Smart konstruksjon og nøye utvalgt

Av H-E Hansen

installasjonsstrategi gjør at det er både
rimelig og enkelt å gjøre bilen personlig.

Innvendig
Interiøret oppleves som både elegant og
funksjonelt. Innen sin begrensete størrelse er
den innvendige plassen utnyttet optimalt.
Fullvoksne kan til og med sitte i baksetene
dersom det skulle være behov. Kapasiteten
i bagasjerommet er økt med hele 29 liter
til totalt 168 liter, men baksetene kan slås
ned og gjøre at du likevel kan få med «det
meste».
Det kanskje mest iøynefallende utstyrs
eksempelet er x-touch-multimediasystemet.
En sju tommer stor berøringskjerm brukes

Den nye Aygo (til høyre) ved siden av sin forgjenger.

32

MOTORFØR E R E N | 3 | 2 0 1 4

BILNYTT

til å styre en rekke funksjoner, og MirrorLink-tilkoblingen for smarttelefon setter
bilen i stand til å integreres sømløst i folks
travle online-liv.
Hovedelementet i interiørdesignen er
den trapesformede midtkonsollen, som
gjenspeiles i lufteventiler, i dørsider og
rundt girspaken. Det brede dashbordet har
fått en matt, antireflekterende finish og
rammes inn av slanke A-stolper som gir god
utsikt for føreren.
Det ble også lagt betydelig arbeid i
ergonomi i nye Aygo. Ett av grepene ble å
redusere rattvinkelen fra 28 til 26.6 grader,
også for å skape en mer engasjerende
førerposisjon. Samtidig ble setets hoftepunkt senket med 10 mm, og setet har fått
høydejustering.

Utstyrsnivåer
Aygo kommer i tre ulike utstyrsnivåer - og i
tillegg tre ulike spesialmodeller.
Alle utstyrsversjonene har FM/DAB+radio med USB- og AUX-tilkobling, LED-kjørelys, klimaanlegg, stabilitetskontroll (VSC)
og bakkestarthjelp som standardutstyr.
Basisnivået “x-play” får en pianosvart

x-formet grill og 15 tommer store stålfelger. Innvendig er skinnratt med fjernstyring av stereoanlegget standard, akkurat
som høydejusterbart sete, varmeseter og
fartsbegrenser.
Dette nivået danner basis for personlig
tilpasning og pakker, og er også grunnlaget
for spesialutgavene «x-cite», «x-clusiv» og
«x-pure». Førstnevnte kommer i oransje
(Pop Orange) karosserifarge og glossy sorte
aluminiumsfelger. «x-clusiv» skal fremstå
mer sofistikert, mens «x-pure» har hvit
lakkert karosseri og kromdetaljer for en
mer minimalistisk fremtoning (lanseres i
januar 2015).
Høyeste utstyrsnivå har fått navnet
«x-wave». Denne preges av et stort foldetak
(i kanvas) og 15-tommers aluminiumsfelger.
Interiøret henter detaljer fra eksteriør
fargen. Lydsystemet er samtidig oppgradert
med x-touch-multimediasystem med
berøringsskjerm og ryggekamera.

Under panseret
Under panseret er nye Aygo utstyrt med
ett motorvalg; en forbedret utgave av
Toyotas utmerkete 1,0-liters tresylindrete

motor (VVT-i). Den er fortsatt en av de letteste
motorene i sin klasse, men leverer i tillegg enda bedre ytelser og god drivstoff
effektivitet som gir lave CO2-utslipp.
Motorytelsen er økt til 51 kW (69 DIN
hp) ved heftige 6000 omdreininger/minuttet.
Dreiemomentet har samtidig blitt økt til 95
Nm ved bare 2000 omdr/min. Ytelsene betyr
at Aygo akselererer fra 0-100 km/t på 14,2
sekunder og har en toppfart på 160 km/t.
Den nye Aygo har fått høyere utviksling
på fjerde og femte girene, dekk med lav
rullemotstand, Toyotas Stop & Start-system
og aerodynamiske forbedringer. Slikt bidrar
til drivstofforbruket. Aygo har fått senket
sitt blandede forbruk fra 0,44 til 0,38 l/mil.
Samtidig er CO2-utslippet på lave 88 g/km.
Til den ene motoren som tilbys kan du
velge mellom en femtrinns manuell girkasse
og automatgirkasse x-shift som kan gires
automatisk eller manuelt med hendler på
rattet.
Prisene for Toyota Aygo begynner på
139.500 kroner for den enkleste versjonen.
Dersom du går opp til det høyeste utstyrsnivået x-wave med alt som tilbys her,
begynner prisen på 175.400 kroner.
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Volvo:

Startskudd for XC90

Sist i august var det stor verdenslansering av Volvos nye XC90. Dette er startskuddet for
en storsatsning der Volvo skal fornye hele sitt modellspekter i løpet av de neste fire årene.
Nytt designspråk og stadig nye sikkerhetssystemer i verdenstoppen er noen av de mange
kvalitetene Volvo viser i XC90, som er basert på merkets egne og nye plattform.

Av H-E Hansen
I måneder har Volvo skapt forventninger
omkring hvordan den helt nye Volvo XC90
ser ut og hva den byr på av egenskaper.
Nå har den endelig blitt avduket i Stockholm. Volvo oppfyller dermed sitt løfte
om å levere en SUV med syv seter som skal
konkurrere i klassen for premiumbiler.

Volvos nye ansikt
Den nye XC90 er et resultat av Volvos
egenutviklete SPA-plattform som skal gi
basis for å kombinere komfort, kjøreegenskaper, plass, fleksibilitet og effektivitet.
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Og verdensledende sikkerhet er standard
utstyr.
På denne viktige lanseringen i Volvos
87 år lange historie, fikk vi for første gang
se Volvos nye designuttrykk. XC90 er den
første modellen med selskapets nye og
mer fremtredende logo, kalt Jern-merket.
Jern-merket og de T-formede «Tors hammer» i
EDRL-lysene presenterer Volvos nye design
språk for fremtidige modeller.
Under et iøynefallende ytre finnes
nye motorer med drivlinjeteknologi som
kombinerer kraft og drivstoffeffektivitet.

Samtidig har Volvos designere utviklet
interiøret med detaljer som skal vekke
begeistring.
I første omgang fikk pressen se og røre,
men ikke kjøre. Produksjonsstarten skjer i
begynnelsen av 2015, så prøvekjøringene
vil først kunne skje utpå nyåret. Bilen vil
bli produsert ved Volvo Cars fabrikk på
Torslanda utenfor Gøteborg.

Store forventninger i Norge
- Det har tatt tre år å få frem helt nye
XC90. Utviklingen har vært del av et
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investeringsprogram hos Volvo Cars på
hele 70 milliarder kroner. Dette representerer et av de største industriprosjektene
i Sverige de senere årene, sier Øystein
Herland, administrerende direktør i Volvo
Car Norway.
- Nye XC90 markerer et nytt kapittel i
Volvo Cars historie, og viser teknologi- og
designretningen for kommende modeller
– alt bygget på Volvo Cars egen Scalable
Product Architecture (SPA)-plattform.
Første utgave av XC90 ble lansert i 2002,
og siden dette har modellen hatt en helt
spesiell posisjon i Norge. Vi opplever høye
forventninger til den nye XC90 i det norske
markedet, sier Herland.
- Prisen for Volvo XC90 starter på 725 000
kroner. Da kommer bilen med syv seter og
er i utstyrsvarianten Kinetic – med 190 hk
dieselmotor, firehjulsdrift og åttetrinns
automatkasse, forteller Rune Gutteberg
Hansen, PR- og informasjonsdirektør i
Volvo Car Norway.
XC90 har firesylinders Drive-E drivlinjer,
som skal gi en optimal kombinasjon av
ytelse og drivstoffeffektivitet. Toppmodellen
XC90 Twin Engine kombinerer en toliters
firesylinders turboladet bensinmotor med
en elektrisk motor i en plugginn-hybrid,
som får store krefter og lavt forbruk; totalt
400 hestekrefter gir CO2-utslippstall på så
lite som ca 60 g/km (NEDC kjøresyklus).

Omfattende sikkerhet
Helt nye XC90 har en omfattende og
avansert standardpakke på sikkerhetssystemer som er helt i forkant i bilindustrien.
Pakken inneholder to verdensnyheter – en
som begrenser konsekvensene av utfor
kjøringer, og en som innebærer autobrems
for kryssende trafikk.
I en utforkjøringssituasjon oppdager
nye XC90 hva som er i ferd med å skje,
og forsetebeltene strammes slik at passa
sjerene holdes i riktig posisjon. For å bidra
til å forhindre ryggradskader, demper det
energiabsorberende elementet mellom setet
og seterammen den vertikale kraften som
ryggen kan utsettes for når bilen får hard
landing i terrenget.
Volvo forteller også at den nye XC90

er den første bilen med teknologi som
automatisk bremser dersom føreren svinger
ut mot en møtende bil. Dette er en vanlig
situasjon for eksempel i travle bygater.
City Safety er fellesnevneren for alle
Volvo Cars autobrems-funksjoner, og er
standardutstyr i nye XC90. Autobrems omfatter nå kjøretøy, syklister og fotgjengere
som krysser foran bilen – dag som natt.
- Med nye XC90 tar vi det første steget
mot selvkjørende biler. En ny funksjon som
automatisk følger bilen foran i stopp-ogkjør-trafikk gir en radikalt forenklet og
delvis selvstyrende kjøreopplevelse, sier Lex
Kerssemakers, Senior Vice President, Product
Strategy and Vehicle Line Management i
Volvo Car Group.

Nytt innvendig
Interiøret i helt nye XC90 er det mest
luksuriøse som noensinne er designet for
en Volvo. Det skal skape et rent og ryddig
inntrykk, avstemt med den skandinaviske
designarven Volvo henviser til. XC90 har
nye designseter som også gir mer plass for
passasjerene, både i andre og tredje sete
rad. Den tredje seteraden tilbyr komfort
for to passasjerer opp til 170 cm høyde.
Setene slås opp og ned elektrisk.

XC90-interiøret kombinerer materialer som
mykt lær og tre, med håndlagde detaljer –
inkludert girspak i svensk Orrefors-krystall
og diamantskåren start/stopp-knapp og
volumknapp. Skandinavisk håndverk har
vært en viktig inspirasjonskilde gjennom
hele utviklingsarbeidet.
Lydanlegget er et resultat av Volvos
eksperters samarbeid med eksperter fra
den britiske Hi-fi-produsenten Bowers &
Wilkins. Toppanlegget med 1 400 Watt
Klasse D-forsterker og 19 Bowers & Wilkinshøyttalere er utstyrt med det nyeste innen
lydprogramvare for å optimalisere timingen
av lyden og koordinasjonen av høyttalerne.

Utvendige hovedtemaer
XC90 får et utvalg av tilbehør som gjør at
eieren kan skape sin helt egne bil. Det er to
hovedtemaer for den eksterne stylingen:
- Urban Luxury-pakken kombinerer et
fargekoordinert karosserisett med detaljer
i polert rustfritt stål. 21 tommers polerte
felger kompletterer det elegante utseendet.
- Rugged Luxury-pakken fremhever den
røffe stilen til XC90, med eksteriør i matt
svart. Denne versjonen har i tillegg helt
spesielle 22 tommers felger.
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Citroën C4 Cactus:

Fornyelser
En ny utgave av Citroën C4 har inntatt
veiene: Cactus. Citroën fornyer seg og
Cactus er et det første eksempelet på
dette. Bilen skiller seg ut med sitt gjenkjennelige design og ”polstring” på
sidene som også har veldig praktiske
funksjoner mot irriterende naboer.
Av H-E Hansen

Filosofien
Nykommeren ble vist frem for publikum for
første gang på Bilutstillingen i Genève i begynnelsen av mars. Og vi fikk møte den på enda
nærmere hold allerede før den var klar for
å trille ut i markedet. Det skjedde i løpet av
sommeren.
Citroën sier at filosofien bak utformingen
av C4 Cactus har vært å gi kundene mer av det
som virkelig er av verdi for dem. Resultatet
skal være en bilmodell som tilbyr mer design,
mer komfort og mer nyttig teknologi til en
fornuftig totaløkonomi. Startprisen er for
eksempel 189 900 kroner.

Luftputer
Med Citroën C4 Cactus kommer den fikse
nyheten Airbump. Dette er ”puter” fylt med
luft på sidene av bilen. Disse beskytter karosseriet mot alle de irriterende småskadene som
kan oppstå i hverdagen: For eksempel de små
bulkene som plutselig er der etter at noen i
den parkerte nabobilen har åpnet døren og
slått den inn i din.
Ikke bare har Airbump en praktisk funksjon, de gir også bilen en markant stil. Det
er et designelement som gjør at du kan sette
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ditt personlige preg på bilen. Du kan velge
blant fire ulike farger på luftputen. Valg av
karosserilakk og farge på Airbump, gjør at C4
Cactus kan fås i 21 ulike fargekombinasjoner.

Lettere
En rekke grep er tatt for å redusere vekten
på C4 Cactus. Den veier fra beskjedne 965
kg, noe som er 200 kg mindre enn Citroën
C4. Den lave egenvekten er fordelaktig med
tanke på engangsavgifter og forbruk.
Citroën C4 Cactus er 4,16 meter lang,
1,73 meter bred og 1,48 meter høy. Akselavstanden er den samme som i Citroën C4,
det vil si 2,60 meter. Bagasjerommet er på
358 liter.

Motoralternativer
Ved lansering kommer Citroën C4 Cactus
med tre motoralternativer, bensinmotorene
VTi 82, e-VTi 82 ETG og dieselmotoren e-HDi
90 ETG6. e-VTi 82-motoren oppfyller allerede
Euro6-standarden, og motoren e-HDi 90
ETG6 inngår i energiklasse A ettersom den
har CO2-utslipp lavere enn 95 g/km.
Senere i år utvides motorprogrammet
med enda to Euro6-motorer, BlueHDi 100 på

sensommeren og e-THP 110 til høsten, begge
koblet til en manuell girkasse.

Tre nivåer
Citroën C4 Cactus kommer i tre utstyrs
nivåer: Attraction, Nordic Edition og Nordic
Edition High. Inkludert i Nordic Edition er blant
annet klimaanlegg, 16’’ alufelger, DAB+radio,
takrails, regnsensor og tåkelys foran.
Det skiller 20 000 kroner opp til neste
utstyrsnivå, Nordic Edition High. Der inngår
17’’ alufelger, ryggekamera med parkeringssensor, navigasjon, delskinn, suround lydanlegg med seks høyttalere samt panorama
glasstak med UV-filter.
Standard på alle utstyrsnivåer er
berøringsskjermen midt på instrument
bordet. Herfra styres alle funksjoner.
De tradisjonelle instrumentklokkene er
erstattet med en digital skjerm bak rattet.
Teknologien med airbag i taket på passasjer
siden foran har frigjort plass for et stort
hanskerom, og setene foran er utformet som
en sofa i versjonene med ETG-girkasse. C4
Cactus er også utstyrt med systemet Magic
Wash, der spylervæsken distribueres ut
direkte fra en liten tråd i viskerbladene.

BILNYTT

Ford:

Elektrifisering

Ford tar store steg inn i markedet for såkalte elektrifiserte
modeller. Det vil si rene elbiler og hybrider. Den første vi har
fått prøve er Ford Focus Electric.
Forskjellige
Innen utgangen av 2014 har Ford bebudet
tre klart adskilte elektriske kjøretøy for
å komplettere sitt program av drivstoff
effektive bensin- og dieseldrevne kjøretøy.
Fra før av har Ford lansert Ford Focus
Electric, en nullutslipps batteridrevet
elektrisk bil som allerede er i salg i Norge.
C-MAX Energi plug-in hybrid og Mondeo
Hybrid står for tur.
Ford opplyser at merket produserer
det nest største antall hybridkjøretøyer i
verden, og selskapets andel av markedet

for elektrifiserte biler er firedoblet i løpet
av det siste året i USA.

Rent elektrisk
Vi har kjørt den elektriske utgaven av
Focus. Den mellomstore og godt utstyrte
personbilen har beholdt sine velkjente
kjøreegenskaper og komfort også når den
har blitt utstyrt med en elektrisk driftsmotor som utvikler 142 HK og et dreie
moment på 250 Nm.
Det gir en rekkevidde på opptil 162 km,
en toppfart på 136 km/t og akselerasjon fra

0 til 100 km/t på 11,4 sekunder gjennom en
1-trinns automatisk girkasse.
Focus Electric har et litium-ion-batteri
på 23 kilowattimer. Batteriet har et avansert nedkjølings- og varmesystem til å regulere batteritemperaturen for å hjelpe til å
maksimere levetiden til batteriet i tillegg til
at man skal få flest mulig kilometer for hver
lading. Både Focus Electric og batteriene er
dekket av 5 års garanti. Batteriene har for
øvrig en forventet livssyklus på 230.000 km.
Prisen for modellen starter på 209 000
kroner.
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Nissan e-NV200:

To elektriske fra felles opphav

Nissan har i lange tider hatt posisjonen som elbil-mesteren her til lands med sin Leaf. Nå kommer
merket med en helelektrisk utgave av sin kompakte varebilmodell NV200. Denne e-NV200 har utgaver både til dem som ønsker en 5-seters personbil og for dem som skal ha en nyttig varebil.
Av H-E Hansen
Selv om e-NV200 er basert på viktige elementer
fra to velkjente biler - den elektriske drivlinjen
til Nissan LEAF og den strukturerte utform
ingen av Nissan NV200 - er denne modellen en
helt egen bil med unike deler som står for mer
enn 30 % av den totale konstruksjonen.

Videreutviklet
e-NV200 har sitt karakteristiske utseende som
skal kombinerer de praktiske funksjonene til
varebilen med stylingen til Nissan LEAF. Resultatet er en funksjonell modell som allerede er
utprøvd og testet.
De mest nevneverdige endringene er i
fronten der e-NV200 har Nissans «elbilansikt»
som først kom på Nissan LEAF. Dette er en
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e ndring som gjør bilen 160 mm lengre. Den
totale bredden har økt med 60 mm til 1755 mm,
men alt i alt er karosseriet identisk med NV200.
Fra høye seteposisjoner får du en innvendig følelse av romslighet. Den største forskjellen i interiøret, er det fornyede instrumentpanelet med LED-visninger som gir føreren
viktig informasjon. Et digitalt speedometer
dominerer måleinstrumentet med tre essensielle visninger: en strømmåler som viser av
strømforbruk og tilstand for regenerering av
energi, en batterimåler samt en ladetilstandmåler som angir tilgjengelig kjørerekkevidde.
I tillegg gir multifunksjonvisningen en
økonomisk avlesing sammen med ladetilstand av batteri, total kilometerstand /

trippteller, dekktrykk, i tillegg til dato, tid og
utendørstemperatur. Dette inkluderer også en
langsiktig helsesjekk av batteritilstand.

Lastekapasitet
Tilgjengelig utstyr på e-NV200 minner om utstyrsnivået på en personbil med funksjoner slik
som automatiske frontlys og vindusviskere,
Bluetooth- og USB-tilkobling, intelligent nøkkel, ryggekamera, CarWings, oppvarmede
seter og oppvarmet ratt. Den nye intelligente
nøkkelen lar deg fjernstarte klimakontrollsystemet for å avkjøle eller varme opp kupeen før
du setter deg i bilen.
Takket være en fornyet batteripakke plassert under bilens gulv innenfor akselavstanden

BILNYTT

på 2 725 mm gjør at e-NV200 fortsatt har et
stort lasterom med lengde på 2,04 m som kan
forlenges til 2,8 m hvis skilleveggen fjernes og
passasjersetet legges ned. Selv på det smaleste
punktet, mellom hjulbuene, er gulvet 1,22 m
bredt. Som lett varebil har bilen er lastevolum
på 4,2 m3 og kan romme to standard europaller. Varebilmodellen tilbyr ulike kombinasjoner med én skyvedør som standard eller to
skyvedører som tilvalg. For lasterommet kan
kjøpere velge mellom doble vindusdører eller
en konvensjonell bakluke.

Motor og batteri
Nissan e-NV200 drives av den Nissan-utviklede
AC-synkronmotoren fra Nissan LEAF. Med 80
kW og 254 Nm dreiemoment drives e-NV200
av en kompakt litium-ion batteripakke med
48 moduler. Elmotoren byr på kvikk kraft
av velkjent kaliber. Bilen har lydløs gange
og komfortable kjøreegenskaper du fort blir
godt vant til. Lave tyngdepunkt, godt hjulpet
av vekten og plasseringen av batteripakken
under bilens gulv, bidrar til kjøreegenskapene.
Nissan e-NV200 har en rekkevidde på 170
km. Erfaringene viser at dette tilfredsstiller de
fleste behovene både som personbil og varebil.
Batteriet kan lades opp over natten på
8 timer via en vanlig 16 Ampere enfase 3,3
kW lader, men denne tiden reduseres til fire
timer hvis man velger versjonen med 6,6
kW / 32 Ampere laderen, og kobler den til
et tilsvarende strømuttak. Alternativt kan
en spesielt tilpasset CHAdeMO DC 50 kW
hurtiglader lade opp batteriet til 80 prosent
kapasitet på rundt 30 minutter.

Pris og kostnad
I Norge vil varebilvarianten fås i to ulike
utstyrsvarianter, Comfort Plus og Premium.
Comfort Plus har blant annet bakdører med
varmetråder og spyler/visker, skyvedør på
høyre side med vindu, vindu på venstre side,
vareromsvegg med vindu, multifunksjonelt
combidisplay, bluetooth handsfree, LED
hovedlys, tåkelys foran, oppvarmede speil,
varmeseter, automatisk klimaanlegg, i-key,
skinnratt, oppvarmet ratt og cruise control.
Premiummodellen har blant annet i tillegg
Nissan Carwings navigasjon og telematicsenhet, 7 tommers LCD berøringsskjerm,
temperaturkontroll og ladestart via telefon
eller PC, stemmegjenkjenning, kjørecomputer,
ryggekamera osv
Som personbil har importøren i Norge
valgt å kun lansere høyeste utstyrsvariant.
Dette er en modell med samme utstyr som
Premiumvarianten av varebilen, men den har
i tillegg slikt som skyvedør på venstre side
med vindu, lakkerte støtfangere og speilhus,
regnsensor, 60/40 deling av baksete og ISOFIX
fester for barneseter.
Kostnadene for planlagt vedlikehold er
ifølge Nissan 40 % lavere, og uten motorolje,
reimer, girkasse og clutch er det færre deler
som skal sjekkes eller skiftes ut. Drivstoffkostnadene er også vesentlig lavere, med en
dieselpris som er tre til fire ganger høyere enn
elektrisitet.
For varebilvarianten starter prisene på 209
900 kroner og for personbilvarianten e-NV200
Evalia, vil prisen starte på 242 500 kroner.
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De livsviktige vinterdekkene

Vinteren står snart
for døren. Det er
tid for å skifte fra
sommer- til vinterdekk, en
livsnødvendig omlegging for å være
best mulig skodd for de forholdene som
venter oss et halvt års tid fremover.
I dag selges det omtrent like mange piggdekk
og piggfrie dekk. Begge deler har sine fordeler
under forskjellige forhold. Det er dine egne
behov og hvilke føreforhold du kjører på
som bør avgjøre. Samt kanskje også hvilken
bil du kjører. En ny undersøkelse viser at
dersom du har en bil uten antiskrenssystem,
blir ulykkesfaren kraftig redusert dersom du
bruker piggdekk.

- Dagens moderne biler stiller helt andre krav
til dekkene enn tidligere. Ved utviklingen
av dekk må man blant annet ta hensyn til
at dekkene skal fungere godt sammen med
moderne førerstøttesystemer som antiskrensog stabilitetssystemer, sier sjef for teknisk
kundeservice Matti Morri hos Nokian Tyres,
som viser det siste av utvikling av for eksempel
Hakkapeliitta 8.

Liten flate, stor oppgave

Vinterføredekk

Ellers er det anbefalt at man på våre kanter
benytter vinterdekk som er skapt for våre
nordiske vinterforhold. Her er det mange
vær- og føreforhold som skal takles med
dekkegenskaper som omfatter tørr asfalt, våt
asfalt, våt is, sørpe, forskjellig type snø, og is.
Friksjonen kan variere voldsomt. Kravene til
dekkene er store når de med bare en håndflates areal skal gi bakkekontakt og kontroll
når du akselererer, bremser og svinger. Det
skjer en stadig utvikling av dekkene for å
gjøre vinterkjøringen sikrere.
Gummiblandingen, alle aspekter ved
dekkmønsteret, utformingen av piggene i
piggdekk, dimensjonene etc.

Verdens første vinterdekk, og forgjengeren for den finske dekkprodusenten
Nokians Hakkapeliitta-dekk, var det såkalte
”Kelirengas” (vinterføredekket) som forgjengeren til Nokian Tyres, Finlands Gummifabrik
Aktiebolag, lanserte i 1934. I år er det altså
80 år siden verdens første vinterdekk ble opp
funnet.
På 1930-tallet fantes det ikke så mange
biler på vinterveiene, som oftest var både
smale, svingete og dårlig brøytet. For å
løse problemene med vinterkjøring, hadde
ingeniørene i Nokians dekkavdeling daglig
kontakt med bilister.
”Kelirengas”, som ga godt grep på snø,
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Av H-E Hansen

var utviklet for lastebiler som – sammen
med busser – dominerte trafikkbildet på
1930-tallet. Det første ”Kelirengas”-dekket ble
produsert i dimensjonen 7,50-20. Å holde seg
på veien i myk snø var den viktigste oppgaven
for dekket.
Det kraftige mønsteret gjorde at
”Kelirengas” var et ekte vinterdekk, og de
tverrgående sporene grep godt på snø
underlag. Man trengte ikke lenger plundrete
kjettinger på dekkene. Dekkets åpne mønster
renset unna snøen godt under kjøring, noe
som forbedret grepet ytterligere.
Hele idéen med dekket var å gi godt grep.
Mønsteret på ”Kelirengas” viste seg å fungere
så bra at dette mønsteret ble beholdt i 20 år.
I datidens reklame sto det at dekket gir godt
bremsegrep, og at kjøring i svinger kan gjøres
uten skrens. Prislisten fra 1934 omfatter 10
dekkmodeller, og produksjonstakten var ca.
110 dekk pr. dag.

Piggdekk utvikles
Antall personbiler økte raskt år etter år,
og bilistene ville gjerne kjøre sikkert også
om vinteren uten å skrense hit og dit med
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bilene sine. Dekkfabrikkens ingeniører fant
en løsning på problemet i 1936. Den nye oppfinnelsen fikk navnet Snø-Hakkapeliitta.
Det første vinterdekket som var skredder
sydd for personbiler hadde et åpent tverr
gående mønster med mange grepskanter.
Mønsteret var helt nytt, og tverrgående
mønsterspor ga godt grep i myk snø og sørpe.
På 1950-tallet begynte man å etterspørre
nye egenskaper i vinterdekk etter hvert som
økende trafikk ga bedre brøyting av veiene –
som til gjengjeld ble mer isete og glattere. For
å bedre grepet, ble det blant annet foreslått
at man skulle ha spesielle metallbeslag på
gummikantene, mens et annet forslag var at
slitebanegummiblandingen skulle inneholde
porselenspartikler. Flere ulike løsninger av
metall på slitebanen var aktuelle for å øke
friksjonen.
Det var Kometa-pigger som ble det
endelige gjennombruddet. Piggens effektivi
tet og slitestyrke baserte seg på stiften av
hardmetall. Den samme teknikken benyttes
fremdeles i dagens piggdekk. Det første vinter
dekket som ble utviklet spesielt for pigging var
Kometa-Hakkapeliitta, som ble lansert i 1961.
Piggdekk fikk sitt definitive gjennombrudd i
1963, da alle de beste førerne i Monte Carlorallyet kjørte på Hakkapeliitta piggdekk.
Den finske vinterdekkompetansen nådde
et høydepunkt i perioden 1965-1967, da Timo
Mäkinen, Pauli Toivonen og Rauno Aaltonen
vant det legendariske vinter-rallyet. Det siste
på motorsportsfronten er at i mars 2013 ble
det notert ny verdensrekord i kjøring på is. Da
noterte Nokian Tyres testfører Janne Laitinen
hele 335,713 km/t på isen på Bottenviken med
det nyeste Nokian Hakkapeliitta 8 piggdekket.

Værforholdene
Moderne vinterdekk gir betydelig sikrere
kjøreegenskaper på vinterføre enn det gamle
”Kelirengas” kunne tilby. En ”Kelirengas”sjåfør var nødt til å stole på egen kjørefølelse
og sikten for å merke om underlaget var
glatt. Dagens bilist kan utnytte komponenter
som gir forvarsel om glatte veistrekninger og
andre faktorer som kan påvirke kjøringen.
- En sak er likevel uforandret siden ”Kelirengas” ble lansert, nemlig været. Den gang som
i dag brukes vinterdekk for å kunne kjøre
under krevende og skiftende nordiske vinterforhold, sier Morri hos Nokian Tyres.
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ORGANISASJON

MA-kalenderen 2015
MA følger opp suksessen fra de siste årene, og
har igjen lagd en flott kalender. 2015-utgaven
er klar og har allerede blitt solgt i en periode.
Men det er fortsatt muligheter til å kjøpe
MA-kalenderen for året som kommer!
Kalenderen inneholder forskjellige norske billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til MA-
prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-medlemmer
og andre kjøpere har blitt kontaktet pr. telefon
allerede fra månedsskiftet august-september.
Dersom du ikke fikk slått til på tilbudet da, blir det
en ny salgsperiode innen årsskiftet.
Du kan også ringe på 38 17 22 00 for å bestille
kalenderen direkte. Prisen er totalt 399 kroner
inkludert porto og ekspedisjonsgebyr.

Kalender 2015
r 2014

lende

A_Ka

ign_M

_Mal_des

MA_2015

.14 10:41

01.07

Side 4

MA er

en bil-

og traf

elinger

d avd

jon me

ganisas

hetsor

ker
ikksik

r 2014

lende

A_Ka

ign_M

_Mal_des

MA_2015

.14 10:41

01.07

Side 6

.

e Norge

over hel

MA en
driver
pper.
gdom
MA-Un alle aldersgru
n med
ri
Samme t trafikante
mo
rettet

rekke

.14 10:43

01.07

Side 14
r 2014

lende

A_Ka

ign_M

_Mal_des

MA_2015

.14 10:45

01.07

Side 26

er

mpanj

hetska

sikker

trafikk

r 2014

lende

A_Ka

ign_M

_Mal_des

MA_2015

r,
.
ikante
stemaer
nge traf
kerhet
MA ma
ikksik
treffer
og traf
inger
teplass
n Mø
mstill
Aksjo
proble
uelle
Under
opp akt
og tar

MA og

gdom

MA-Un

alle
ønsker

mmer

medle

ere en

ttespill

og stø

riktig

God Jul

og et

Godt

Nytt År!

Og her er løsningen:

‘l

bildel

tigge

hvilte
hellig

p.navn omatt

bildel
fjell

Adresse:
Frist: 30. november 2014

42

MOTORFØR E R E N | 3 | 2 0 1 4

p.navn

skala

drøyes



glatt

S
M
Y
K
K
E

klubb

naboer

L
A
S
T
L
E
T
V
E
R
R
B
L E
flire

profet

gripe

bolig

sur

trygle

E
P
L
E
E
T
E
R
R
O
T
O
R

frukt

nafta

sporte

bilm.

støl

vekt enh.

organ

ofres

vill

moro

ytret

busk

K
R
E
V
E
S
E
E
R
T
A

fordre byrde

skrik

E
L
I
N

like

K
K
E
D


T
V
A
V
I
S
R
B
K
L
K
J

medium

luring

gave

D
R
I
N
K
G
R
V
O
L
A V
L O
P

flirer

pynt

pol

art.



FS

H2O

pur

strøm

Ø
Y
E
E
I
N
E
R
S

1/2 ei

ordne

ru

anti

fugl

R
O
L
V
I
I
S
A

P
Å
N
Y

g.navn organ rusmd

ryddet

reglene vokaler vokse
snu

rusmid måten

K
R
E
O
R
R
E
dyr

vokser

R A
R
 H A
D E K
I S Ø
E I B
S E

treffe

hylle

‘

G
U
L
V

MM E
E O L
T T
O R R
D E
E N S
N
T
tau

h20

prep.

ve

lei

naboer

husdyr

fugl

tyveri

‘l
‘l

Vi gratulerer!


tittel

lee

gripe

Øystein Lohne,
4628 Kristiansand



gresk
epos

‘l

like

like

infeks.

Hans Erik Sandberg,
1767 Halden

firma

like

bakke arrang.

Navn:

huset

tidligere

nektelse
sober

Vinnere av
MA-kryssord nr. 1–2014:



dansk av

‘
gr.st.

tre

Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Inger Møller,
0982 Oslo

pron.

tilsyn
visitt

bildel

enhet

holke holden

l‘
land

ap

v/Mjøsa

bildelen
seksuell
tidsrom orientering

merke
fugle

eie
nektelse

dyr

dram

tjære

‘l

ta

slipemiddel

grunn

‘
‘

slagsted

uro

‘

spiss

stave
sanse

tukt

borte

‘

ok

ordne

‘

‘

lidelsen

lys

tone



smelte hefte



banning



gripe

MA-kryssord 3-2014

P
A
S
S
E
R
O
O
P
E
L

fred

b.del b.merk

FS

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Lie Birger
Bilforretning AS
Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 00

Åsbiev 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 06 02 00

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Østbø
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

T. Aasen
Solskjerming AS

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

Madla Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Josephsen
Bilbergning

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Oslo Bilsenter
Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Nittedal
Karosseriverksted AS
Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Trafikkskolen Ole AS
Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Barstølv. 3
4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Kjelsås
Bilverksted AS

Eggen
Anleggsdrift AS

Sigdal
Kjøkken AS

Bilvarehuset
Anker AS

Maskinentreprenør

Trygve Knutslid
Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Bulder Verksted AS
avd. Berger

Bølerveien 92
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 918 84 041

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Ramlo
Sandtak AS
Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Bjørn & Øyvind
Tveter AS
1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

ANONYN
STØTTE

Nedstrand Taxi
Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Follummoveien 88
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Orkdal
Trafikkskole AS

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

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

Modul AS

Maritimt
Opplæringskontor

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Einar Kr Larsen
Transport
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Helje Medalen

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Hadelandsbakeriet AS

3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Nye OP Fure AS

Flatanger
Regnskapskontor

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

Henriksen
Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Gumpens
Auto Øst AS

H. Lunde
Autoverksted

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Søndre Torv 2
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

Røros
Aut. Trafikkskole
Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Halden
Lastebilsentral A/L

5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Quality Hotel &
Resort Hafjell

Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Kjøpmannsgata 3
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 80 63 13

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S
Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 55 50

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Slipefyr’n

Bay Auto AS

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Gneisvegen 133
9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

Accepta
Hallingdal AS
Gamlev 6
3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Morten Juliussen
Krantransport AS

Hundervegen 1
2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77

Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Friis
Arkitekter AS

Avd Home Healthcare Solution

Philips Norge AS

Hitra
videregående skole

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Alveland
Bunader

Haugaland
Transportskole AS

7770 FLATANGER
Tlf. 74 22 19 00

Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Fosen
Verkstedservice AS

Nord-Berg AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Grønnegt 104
2317 HAMAR
Tlf. 62 53 56 00

Finnmark
Entreprenør AS

Hegdalveien 105
3261 LARVIK
Tlf. 33 11 34 80

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

F.P. Entreprenør AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Forusbeen 10
4033 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Vikemyra 7
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Solheimveien 62
1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Sikkelands
Regnskapskontor
Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 87 90

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

NYHET!

MINDRE VEISLITASJE.
Nokian Hakkapeliitta 8 har i gjennomsnitt 50% flere pigger enn Nokian
Hakkapeliitta 7. Veislitasjen er 12% mindre enn grenseverdien i den nye
lovgivningen om piggdekk. Les mer på www.nokiantyres.com

