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FORSIDEBILDE Volvo XC90 vintertest i Sälen, Sverige

• Trendy nybil
• Dagens miljøfokus
• Bilustilling for store og små
MOTO R F Ø R E R E N | 4 | 2 0 1 1

3

Einstøing
Man må være sterk for å dra lasset. Og lasset har blitt stort siden 1951. Mange bilmerker
har slengt seg på og etter hvert dannet en hel klasse med overdimensjonerte luksusbiler.
Firehjulstrekkere som møter sine største utfordringer når de skal forsere oppkjørselen
(med varmekabler) eller turen til hytta (med garasjeanlegg og heis inn i stua). Biler som
aldri vil kjenne noe annet en pensko på pedalene og bleika tenner i speilet. Noen viser seg
frem, andre kommer seg frem. Sånn sett er nok Land Cruiser litt utenfor ja.
Land Cruiser fra kr 510 700 varebil, fra kr 790 700 personbil veil. pris lev. Oslo inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 500,-.
Forbruk blandet kjøring: fra 0,81 l/mil. Utslipp: CO2 fra 214 g/km. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

Land Cruiser

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Om å miste sertifikatet
Norge har fram til nå hatt en trafikklovgivning som sier
at dersom du har en promille på 0,4 eller høyere, skal
det normalt føre til tap av føreretten. Med andre ord: Da
kan man miste sertifikatet for en periode.
Nå kommer det et forslag fra Justisdepartementet om
å heve denne grensen fra 0,4 til 0,5 promille før en
promilledømt kan tape føreretten med inntil 6 måneder.
Som en av høringsinstansene reagerer MA mot dette
forslaget og har i vår uttalelse valgt å gjenta vår mer
restriktive holdning. Dette tydeliggjorde vi i våres
i en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet
vedrørende forskrifter for faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Altså narkotika og
medikamenter.
Med bakgrunn i blant annet denne uttalelsen vil MA
gå imot forslaget om å fjerne tap av førerett i minst 6
måneder ved en alkoholkonsentrasjon i blodet mellom
0,4 til 0,5 promille.
MA begrunner dette med at forslaget i seg selv vil være
å oppfatte som en liberalisering av promillelovgivningen.
Dette vil være et galt signal å sende ut i kampen mot
rus som viktig årsak til dødsulykker og trafikkulykker for
øvrig.
MA har sluttet seg til Nullvisjonen om ingen drepte og
hardt skadde i trafikken. Vi vil kjempe mot alle forslag
som kan oppfattes som en oppmykning av lovgivningen
mot ruspåvirket kjøring. For å gjenta: MA skal arbeide
for at alle mennesker i trafikken skal ha frihet fra å møte
medtrafikanter påvirket av alkohol, andre rusgifter og
medikamenter. Vi står for en rusfri livsstil som gir en
rusfri og tryggere trafikk.

leder
Refleksjoner
Jeg støkker til. Ut av mørket på den øde og rette landeveien skimter jeg plutselig
en skikkelse. En fotgjenger som like der fremme er nesten svartere enn det store
mørket som frontlysene mine skjærer en strime gjennom. Reaksjonstid og bremselengde kunne fort ha spist opp avstanden og gjort det til en livsfarlig situasjon.
Altfor mange fotgjengere forstår tydeligvis ikke den dramatiske forskjellen mellom
å se og å bli sett. Det er først når du selv sitter bak rattet at du fatter hvor lite du
ser i mørket. Fotgjengeren kan se bilen på uendelig avstand, mens mørke klær, våt
asfalt og motlys gjør at bilførere har en veldig vanskelig oppgave med å se dem
som ferdes langs veiene.
Usynlige fotgjengere er ikke bare et problem på landeveien. I byer og tettsteder
krysser biltrafikk og fotgjengere hastig kurs i et mangfoldig trafikkbilde med lys,
skygger og mørke. Og vår tids fotgjengere er selvbevisste ”multi-taskere”. De
kjenner sine rettigheter til å valse rett ut i gangfelt eller der det ellers måtte passe
seg, gjerne med en mobiltelefon eller musikk i øret. På samme måte som bilistene,
utsetter de seg for distraksjoner.
Men om uoppmerksomheten er hos bilisten eller fotgjengeren, og om forholdene
er slik eller sånn der vi ferdes, så er det ingen andre enn de myke trafikantene selv
som kan ta ansvaret for å synes best mulig. For jeg leter alltid med blikket etter
dem. Og når jeg sitter bak rattet har jeg ofte den nagende følelsen av usikkerhet
for at det skal være noen på veien der fremme som jeg ikke ser tidsnok.
Så jeg støkker til. Ut av mørket på den øde og rette landeveien skimter jeg plutselig
skikkelsen. Jeg bestemmer meg fort: Kunne som så ofte tidligere ha kjørt forbi,
men bremser hardt ned. Ruller sakte frem den siste meteren til der fotgjengeren
kommer mot oss. Lar sidevinduet gli ned:
- Du er klar over at det er nesten umulig å se deg?
Den unge mannen virker paff over det uventete møtet, revet ut av sin innbilt
trygge verden.
- Her. Bruk disse på veien hjem, sier jeg og gir ham et par MA-reflekser fra lageret
i baksetet.
For det er her ute og akkurat nå, ikke i skrivebordsskuffen eller jakkelommen i
skapet, at refleks redder liv.

Terje Tørring
Direktør

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Bomsikker fergetrafikk

Alle skal promilletestes ved svenske ferger! Slik blir det hvis MHF –
Motorförarnas Helnykterhetsförbund – får det som de vil. Rikspolisstyrelsen har gitt grønt lys for promillekontroll med den nyutviklete
alkobommen ved alle fergeleier i Sverige.
Av H-E Hansen

Det er altså snakk om en bom med alkolås,
som skal hindre folk i å kjøre rett fra fergen
og ut på landeveien med ulovlig promille.
- Dette er et stort fremskitt, sa MHF-direktør
Tom Bjerver da nyheten ble presentert under
Tylösand-seminaret i høst.
- De tilfeldige promillekontrollene som
foreløpig har blitt gjort ved fergene har

Tomas Jonsson er prosjektleder for alkolås i MHF.

Man kan blåse lovlig grønt …

6
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fanget opp mange flere fyllekjørere enn det
som skjer ved tollens kontroller og politiets
trafikkontroller. Faktum er at fergekontrollene
har gitt mer enn dobbelt så stor uttelling som
disse, påpekte Tom Bjerver.

Innen få år

Hvert år ruller drøyt 3,3 millioner kjøretøyer
av fergene som ankommer svenske havner.
Skal alle disse bilene kontrolleres?
- Ja, selv om det ikke kan skje det første året,
så må det vær ambisjonen innen et par år,

mente Bjerver.
Finnes det ikke en risiko for at kontrollene
bremser opp trafikkflyten når hundrevis av
kjøretøyer skal raskest mulig i land fra en
ferge?
- Ved hjelp av rask og smart teknikk tar det
bare noen sekunder å gjennomføre kontrollen. Våre studier viser at det sannsynligvis
ikke kommer til å forsinke ilandkjøringen fra
bilfergene.
Hvorfor er nettopp alkoholkontrollen ved
ferger så viktig?

- I en håndvending kan vi mer enn fordoble
antallet blåseprøver til totalt over 5 millioner pr år uten altfor stor innsats av ekstra
bemanning. Kanskje dette er den raskeste
måten å få ned dødstallene i trafikken, som
i Sverige har vist økning igjen i 2011 etter
kraftig nedgang foregående år.
Har MHF noen bevis på at nettopp fergebilister
er mer påvirkete enn andre?
- Det holder med å nevne den ungarske
lastebilsjåføren som frontkolliderte med
flere biler i Skåne og der flere omkom,

… men hvis det påvises ulovlig promille, kan det gå SMS-melding til toll- eller politibetjeningen på stedet.
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MA-direktør Tørring ser frem til å følge bruken av alkobom i Sverige.
påpekte Bjerver om en mye medieomtalt sak i Sverige.

Grønt lys

Den svenske Rikspolisstyrelsens rettsavdeling
har nå gitt grønt lys for at alkobommer kan
brukes på alle Sveriges fergesteder. I en uttalelse skriver juristene Björn Malmqvist og
Yvette Glantz at det fra og med nå er fritt
frem for å bygge ut alkobommer på bred
front:
- Anvendelsen av alkobommer forutsetter
støtte i lovgivningen for å gjøre promille
tester når sjåfører skal blåse i apparatet, for
å stoppe kjøretøyet, samt bruke maktmidler
for å gjennomføre dette. Politiet og tjenestemenn i Kustbevakningen og Tullverket har rett
til å utføre samtlige av disse tiltakene, skriver
Rikspolisstyrelsens jurister, som ikke ser noen
rettslige hindre for å gjennomføre kontroller
av alle bilister ved Sveriges fergehavner.
- Nå gjelder det at de nye reglene snarest
mulig sjøsettes, slik at vi finner praktiske
løsninger og kommer igang ved fergeterminalene, sa Tom Bjerver.

Slik fungerer det

Det tar tre sekunder å gjøre blåseprøven. Dersom
det ikke påvises ulovlig promille får man grønt lys
og bommen går.
Dersom noen har for høy promille vil det
blir rødt lys og bommen vil ikke slippe ut bilen.
Dersom det ikke skulle være tjenestefolk til å
overvåke hver eneste alkobom, er systemet lagt
opp slik at det kan bli sendt en sms til mobil
telefonen til dem som passer på. Deretter vil den
som har blåst rødt bli tatt med til tollkontoret
for ytterligere kontroll med en såkalt Evidenzer.
Den måler promillen med så stor nøyaktighet
at resultatet er like godt som en blodprøve når
saken skal frem for domstolen, opplyser MHF.

Også i Norge?

MAs direktør Terje Tørring fikk prøve alkobommen
da den ble vist i Tylösand. For enkelthets skyld
var det riktignok i en golfbil man fikk ta seg gjennom, men det ga en utmerket demonstrasjon av
hvordan bommen virker.
- Dette er et meget godt initiativ fra MHF, mener
Tørring.
- Vi vil følge med i hvordan prøveordningen
fungerer i Sverige, og vurderer selvsagt å foreslå
noe lignende i Norge.

Sannsynlig

- Mens Utrykningspolitiet får gjort et par
millioner promilletester langs veien, kan man
altså på en enkel og kostnadseffektiv måte få
testet et enda høyere antall sjåfører med de
automatiske alkobommene.
Her til lands finnes det en rekke fergeforbindelser mellom Syd-Norge og en håndfull
oversjøiske naboland. I mange sammenhenger
vil man nok også assosiere fergereiser med
alkohol – både innenbords og som tollfrie
kjøp. Man må anta at konsumet om bord også
skjer av sjåfører, som må begrense inntaket
slik at de er promillefrie når de kjører av fergen
og ut på veien. Det er neppe noen radikal
tanke å anta at ikke alle klarer å styre dette,
men tar ”sjansen”.
- Dersom man møter en obligatorisk promille
sjekk av alle på kaien – ikke bare muligheten
for en tilfeldig kontroll – vil det ha maksimal
effekt for trafikksikkerheten: De fleste må
avpasse eventuelt alkoholinntak til at de skal
kjøre om et visst antall timer, og de som ikke
klarer dette blir effektivt stoppet før de kommer ut på veien, sier MA-direktøren.

Tanken er at det skal settes opp en rekke
alkobommer i hver havn, slik at det ikke skal
ta noe ekstra tid. Det skal være alkobommer
både for personbiler og tungtransport.
Når bilførerne kommer frem til bommen vil
det være tydelige skilt som forklarer fremgangsmåten. På flere språk. Også en stemme vil
be om en pusteprøve. Den gir man ved å blåse
inn i en rørlignende sensor. Man holder den et
stykke unna, og siden den ikke skal i kontakt
med munnen, skal det ikke være noen hygi
eniske problemer. Og den nye teknologien gjør
at det bare behøves at man blåser meget lett.

8
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Oppfinner av teknologien bak alkobommen er Sven Gunnar Olsson i selskapet Servotek.

ORGANISASJON

MA-undersøkelse:

Stor tilslutning
til alkolås
MA-Ungdom har Norges mest
populære Facebook-side. Siden
”JEG HAR INGEN VENNER Å
MISTE - IKKE KJØR I FYLLA!” har
nesten 350 000 venner! Dette
er en bred folkelig gruppe, som
har svart et rungende JA på en
uformell spørreundersøkelse om
alkolås i alle biler.
Klart svar

Da MA-Ungdoms leder Catharina Frostad skulle
til høring om statsbudsjettet i Stortinget,
bestemte hun seg for å teste meningene om
alkolås i det meget aktive Facebook-sam
funnet:
Vi skal i høring i Transportkomiteen og skal
blant annet snakke om alkolås, som skal
forhindre rusrelaterte ulykker i trafikken. Jeg
lurer da på hva dere der ute mener om montering av alkolås i alle biler? Ja eller nei!
	I løpet av få timer kom det inn over 5000
svar, og i de neste ukene kom det inn ytterligere tre tusen meningsytringer. I skrivende

stund har totalt
8085 svart, der
7563 (93,5 %) har
svart JA og 522
(6,5 %) NEI.

Sterk
markering

Dette må
anses som
en rungende
positiv holdning i en
undersøkelse som omfatter mange
ganger flere enn en vanlig meningsmåling.
Riktignok er Facebook-vennene som har svart
å finne blant dem som allerede er klart imot
kjøring i ruspåvirket tilstand. Likevel skulle
man kanskje anta at steget til å innføre
alkolås i alle biler kunne være kontroversielt.
- Det store antallet som har svart og de klare
meningene, gjør at vi tar det som en helt tydelig indikasjon på at holdningene er positive
til alkolås, sier Catharina Frostad.
- Alkolås er å finne på skolebusser noen steder
og skal prøves i forbindelse med promille
dommer. Denne uformelle spørrerunden fikk
stor oppslutning og viser at langsiktig holdningsarbeid og fokus på trafikksikkerhet bærer
frukter. Det er skapt et grunnlag for aksept for

å
innføre
alkolås i alle biler,
sier MA-direktør Terje Tørring.
- De 350 000 vennene til en
holdning om at ”JEG HAR INGEN VENNER Å
MISTE - IKKE KJØR I FYLLA!” er i seg selv en
solid manifestering av hvordan befolkningen
tar avstand fra ruskjøring, legger han til.
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Tylösand-seminaret 2011:

Prisen for trafikksikkerhet

“Trafikksikkerhetens pris” var hovedtemaet for den store konferansen,
som ble arrangert av MHF i høst. MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) er MAs svenske søsterorganisasjon. Tylösand-konferansen
på den svenske vestkysten har gjennom mer enn 50 år blitt en
meget viktig møteplass for arbeidet med trafikksikkerhet.
Av H-E Hansen
Spesielt vi i Norden har betalt en høy pris
for å få trafikksikkerhet i verdensklasse, sier
arrangøren. Men er vi beredt til å høyne
innsatsen for å spare enda flere liv?

Tilbakeslag

Konferansen samlet flere hundre eksperter
på trafikksikkerhet. Blant deltakerne var en
gruppe fra MA. Og blant foredragsholderne

På Tylösand-konferansen møtes trafikksikkerhetseksperter og politikere til idé, utveksling og debatt.
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var den svenske infrastrukturministerens
statssekretær, representanter for myndig
hetene og forskere.
Foredragene hadde et stort spenn av interessante temaer. Årets Tylösands-seminar (MHF
kaller det seminar) satte hovedfokus på hvordan
veier, bilførere og bilenes teknikk skal utvikles
for at enda flere skal kunne overleve i trafikken.
Sverige hadde første halvår i 2011
faktisk en økning i antallet trafikkdrepte. De
148 døde representerte en 29 % økning fra
første halvår i fjor. I forhold til en satsning
på Nullvisjonen var dette et tankevekkende
og tragisk brudd med en god nedgang hvert

Alkolås blir ofte nevnt.

tema

eneste av de siste årene. Det var naturlig at
svenske trafikksikkerhetseksperter var interessert i å gå inn i problemstillinger som stiller
grunnleggende spørsmål ved mål og midler i
arbeidet for at ingen skal bli drept eller hardt
skadet i trafikken.

Hovedfokus

Konferansen stilte spørsmål som: Trafikk
sikkerhet – en forutsetning for trafikk? Hvor
går grensen – når stopper vi trafikken fordi
sikkerheten ikke kan garanteres? Hva kan vi
la trafikksikkerhet koste? Her sammenlignes
biltrafikken med andre transportsektorer for å
se hvordan de har løst problemet.
For mens en flyplass – eller jernbanelinje
- stenges ved den minste mistanke om at sikkerheten ikke er god nok, holdes veiene åpne
nesten uansett hva som skjer. Når det blir
isblanke veibaner eller snøen laver ned, er det
knapt noen eksempler på at veimyndighetene
stenger en strekning fordi den er farlig.
Det er først når en vei er ufremkommelig at
bilistene ikke får benyttet veien, f. eks ved
kolonnekjøring over fjellet. Ellers forventer vi
bilister at veien skal være kjørbar til enhver
tid. Og først når en alvorlig ulykke har skjedd,
blir veien blokkert.
Trafikksikkerhetens pris dreier seg ellers
også om fremkommelighet og bekvemmelighet. Vi er villige til å betale ”prisen” med
fartsgrenser, altså at vi har grenser for hvor
fort vi kan kjøre og hvor mye tid som kan
”spares”. Men vi er bare villige til å betale
prisen til et visst punkt. Hadde fartsgrensene
vært for eksempel 30 km/t over alt, hadde
nok dødsulykkene på grunn av fart vært
eliminert.
Når det gjelder veier, kunne et Utopia
hatt så gode veier at ulykker ikke inntraff. 
Her finnes det imidlertid en pris i form av
budsjetter, ressurser og konkurranse med
andre samfunnsbehov.
Tylösand-konferansen stilte mange
interessante spørsmål og ga grunnlag for
spennende assosiasjoner på hvordan trafikk
sikkerhet forholder seg til tenkning og samfunnsdebatten på andre områder.

Fremtiden

Tylösand-seminaret tok i år også for seg
fremtidsbildet: Trafikksikkerhet 2020. Det
gjøres hele tiden nye tekniske og strukturelle
fremskritt. Hva er på gang og hvordan kan det
best bidra til trafikksikkerheten? I løpet av
seminarets tre dager ble det diskutert hvordan
konsumentenes etterspørselskraft, lovgivning
eller bransjeinitiativ er den beste veien for å
innføre ny teknologi.
	Dette dreier som blant annet om systemer
for førerhjelp, slik vi finner i alle nye biler
i dag. Her dreier det seg også om alkolås,
samt andre systemer for å gjøre sjåføren mer
oppmerksom på trafikksituasjonen.
	Visste du forresten at Sverige, trafikksikkerhetens foregangsland, hittil ikke har
noen regel mot å bruke mobiltelefon mens
man kjører? Det er ingen krav til håndfrie
innretninger! Og i en debatt om mobilbruk
som foregår i vårt naboland, trekkes fortsatt
forskningsresultater frem som trekker farene
ved dette i tvil. Det virker litt underlig.

Yrkestrafikk

Trafikksikkerhet er også et spørsmål om
arbeidsmiljø. Det skiftende behovet for
miljømessig holdbar transport aktualiserer

MA stilte med Terje Tørring (t.v.), Katarina Frostad (bak), Ole Arild Ovolden og Odd-Harald Bjørnøy.

behovet for gjennomtenkte policys for
yrkestrafikken. Hvilket ansvar bør bedrifter
ta for sine kjøretøyer og transport? Hva skjer
når yrkestrafikkens rolle som et godt forbilde
kolliderer med profittinteressene?
	Yrkessjåfører i hele spekteret fra små
varebiler til de største langdistansetrailerne
opplever en krevende hverdag. Lover og regler
om kjøre- og hviletider. Lange distanser i
krevende trafikk. Etter kjøring er det ofte
sjauing og tunge tak. Og yrkestrafikken i våre
land er under stadig press fra transportører fra
lavkostnadsland der det ikke er så nøye med
arbeidstider eller sikkerheten (dekk, last osv).

MAs ungdom

MHF holdt et foredrag om sin ungdomssatsning på Facebook, og trafikksikkerhet på
sosiale medier. Her ble MA-Ungdom nevnt 
som et godt forbilde med sin facebookside
”Jeg har ingen venn å miste”, som har over
300 000 venner. Som så ofte var viktig forebygging og holdningsskapende arbeid rettet
mot ungdom et tema.
Tylösand-seminaret ville som alltid stille
mange spørsmål og søke etter svar på mange
vanskelige problemstillinger.

Trafikksikkerhetsbransjen får vist seg frem.
MOTO R F Ø R E R E N | 4 | 2 0 1 1
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MA i stortingshøring

Foto: gcardinal

Også i år var MA invitert til Stortingets Transport og kommunika
sjonskomité for å si sine meninger om statsbudsjettet. Dette er en
god anledning til å møte politikerne for å komme med synspunkter
på budsjettposter og samtidig knyttet kommentarer til politikken
det legges opp til neste år.
Av H-E Hansen

Departementene

MAs aktivitet og de sakene det arbeides
med ligger i et område som egentlig berører
flere departementer, og MA har god kontakt
med departementene gjennom året. Trafikk
sikkerhetsfokuset et først og fremst knyttet
til Samferdselsdepartementet, men er også
i stor grad knyttet opp til de mange sakene
Samferdselsdepartementet har i samarbeid
med Justisdepartementet.
Når det gjelder MAs bredere arbeid innen
trafikk, er selvsagt Finansdepartementets rammer for skatter og avgifter av stor interesse,
mens MAs aktiviteter og drift også påvirkes av
Helse- og omsorgsdepartementet..

Komiteene

Statsbudsjettet er Regjeringens – og departementenes – verk. Herfra går de enkelte
departementenes omfattende budsjettforslag
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til Stortinget, der de skal behandles. Og før
de tas opp i plenum, er det komiteene som
behandler dem.
For å ha et best mulig grunnlag og å
hente inn synspunkter, arrangeres høringer.
Her kan de organisasjonene og andre interessenter, få sagt sitt og gi stortingspolitikerne
informasjon og argumenter.
	Det var til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité at MA ville bli hørt. På et
høringsprogram på flere dager, men en meget
stor bredde av deltakere, hadde MA fått sin
tilmålte tid i en times avdeling for trafikksikkerhet. Her møtte også Trygg Trafikk, Landsforeningen for Trafikkskadde og Folkeaksjonen
mot Frontkollisjoner.

Spørrerunde

Etter at hver organisasjon hadde kommet med
sitt innlegg, ble det holdt en felles spørre

runde. Her fikk MA spørsmål komitéleder
Hareide (KrF) om internasjonal utviklingen av
lovgivning når det gjelder alkolås.
Rommetveit (Ap) stilte et spørsmål om
en mulig utvikling det alkolås kan brukes for
å redusere ulykkesfaren fra identifiserbare
risikogrupper – for eksempel ungdom og de
som gjentatte ganger forbryter seg. Dette
vil være et videre supplement til den nye
ordningen med alkolås som alternativ til tap
av sertifikatet for promilledømte. MA og de
andre organisasjonene svarte med at dette
var en god mulighet for videre utvidelse av
lovgivningen for å innføre alkolås på stadig
bredere front.

ORGANISASJON

MA med viktige innspill
Innenfor den relativt korte tiden man får i en komitéhøring, valgte
MA å sette fokus på både sitt generelle trafikksikkerhetsarbeid og
mer konkrete saker.
MA stilte med direktør Terje Tørring, MAungdoms daglige leder Catarina Frostad og redaktør Hans-Erik Hansen. De tok for seg hver
sin del av innlegget, der Tørring åpnet med å
takke for invitasjonen til å møte Transport- og
kommunikasjonskomiteen.

Mennesket i trafikken

Trafikkulykker er et enormt problem på
verdensbasis og en av de viktigste årsakene til
unaturlig død i Norge. Trafikken dreper, og den
er en konstant utfordring for oss som samfunn
og enkeltmennesker. De menneskelige og
samfunnsmessige kostnadene er av en slik
størrelse at man kunne forsvare å sette inn
nær sagt enhver budsjettmessig innsats for å
unngå dem.
Mange ruspåvirkede bilførere kjører på
norske veier hver dag. Over en tredjedel av
alle dødsulykker skyldes ruspåvirket kjøring.
Norge og MA har en lang tradisjon for
å forsøke å forebygge trafikkulykker. Men
fortsatt er det en lang vei igjen før målet er
nådd; nullvisjonen. MA slutter seg til nullvisjonen om ingen drepte og livsvarig skadde
i trafikken, og vi arbeider særskilt for å sikre

alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen
for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol,
rusgifter og medikamenter.
	Det kan neppe herske tvil om at det i befolkningen er stor tilslutning til arbeidet mot
ruspåvirket kjøring.
Trafikksikkerhet dreier seg i stor grad om
reguleringer, lover og tall. Men bak tallene, all
teknologien og millionene av kroner, finnes
det mennesker. Vi ønsker en dreining av fokus
mot den menneskelige faktor innen trafikksikkerhet. Hvorfor handler vi som vi gjør,
hva påvirker vår ansvarsfølelse i trafikken,
hvordan handler vi best i pressede situasjoner
og hva kan få oss til å endre atferd? Dette er
spørsmål som ligger i kjernen av MA - rusfri
trafikk og livsstils mer enn 80 års arbeid for
tryggere trafikk.
	Det enkelte mennesket har et ansvar og
et valg i forhold til seg selv og sine medmennesker i trafikken. Dette ansvaret forplikter
den enkelte til å ta valg som ikke setter andre
i fare. Det er ikke bare en bil du møter, det er
et menneske. MA setter et spesielt fokus på
mennesket i trafikken.
Alkoholkonsumet øker i Norge og det er i

seg selv en
trussel mot
trafikksikkerheten.
Sammenhengen
mellom
alkoholkonsum
og
alkoholrelaterte
skader er
klart påvist i forskningen.
Jo mer alkohol som drikkes – jo flere
alkoholrelaterte trafikkulykker.
MA er opptatt av at Norge skal ha en
bilpark som skal bli sikrere, mer effektiv og
miljøvennlig.
	Vi finner ikke i budsjettforslaget noen
forslag til tiltak som kan øke sikkerheten i
bilparken. Viktige sikkerhetssystemer som
ESC, alkolås, hastighetsbegrenser, ”Head up
display”. Tiltak som vil ha effekt i forhold til
Nullvisjonen. Må vi nødvendigvis vente på EU
for å få gjennomført tiltak av denne type.
MA er også selvfølgelig opptatt av hvilken
betydning veiene har for en trygg og sikker
trafikk. I denne omgang, ved denne høring vil
vi støtte opp om de synspunkter som er fremmet fra Opplysningsrådet for
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Veitrafikken, som vi er
medlem av.

Alkolås

MA har vært en pådriver siden
alkolås dukket opp som et
effektivt middel for å stoppe
bilførere som er påvirket av
alkohol. Vi har hatt dette
som en fanesak og arbeidet
både mot myndigheter og
mot trafikanter for å skape aksept for å inn
føre alkolås; aller helst i alle nye kjøretøyer.
	Dette er langsiktige prosesser, men vi
ser nå at arbeidet for alkolås gjør stadig nye
fremskritt. I det fremlagte statsbudsjettet
nevnes for eksempel alkolås avsnittet om
trafikksikkerhet, der den nye ordningen med
alkolås som alternativ til tap av førerrett
(sertifikat) nevnes.
Alkolås i skoleskyss er blitt lovfestet
og innført i flere land, blant annet nylig i
Finland. I Norge har enkelte fylkeskommuner
stilt alkolås som betingelse når kontrakter for
skoleskyss skal tegnes.
Transport og kommunikasjonskomiteen
arbeider akkurat nå behandler proposisjonen
med ”Forslag til lov om endringer i vegtrafikk
loven (utvidet adgang til pålegg om trafikk
sikkerhetstiltak mv.”
Her er forslaget at § 40 a nytt tredje ledd
skal lyde: Departementet kan i forskrift gi
regler om at kommunen pålegges å utarbeide
og gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak i
tilknytning til skoleskyss.
MA støtter selvsagt dette, selv om vår
holdning og forslag er at alkolås burde tas inn
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som et konkret tiltak. Norge snart bør snarest
mulig følge med andre land og føre videre an i
utviklingen med å innføre alkolås i skoleskyss.
	Det er i den nevnte proposisjonen at
loven for påvirkning av andre rusmidler enn
alkohol og også tas opp. Sammen med alkolås
som alternativ til tap av førerett ved kjøring
med promille legger dette en basis for videre
kamp mot rus i trafikken.

Ungdom

Ungdom er overrepresentert ulykkesstatistikken. Selv om ikke vi liker det, kan det være
nødvendig med innføring av sikkert upopulære
tiltak som fartssperrer, alkolås, begrensinger
av kjøring på netter og i helger m.m., i tillegg
til strengere prikkbelastning.
Men viktigheten av holdningsskapende arbeid
overfor ungdomsgruppene er stadig like
viktig. De opplistede tiltak fungerer ikke uten
at man samtidig jobber forebyggende med
holdningene til de som opptrer i trafikken.
MA-Ungdom satser på kampanjer på ungdommens egne arenaer, og lar de få være med på
å skape kampanjer beregnet på sin egen aldersgruppe. Ungdom hører på andre ungdommer. Bl.a. ved å bruke sosiale medier, som vi
har gjort med facebooksiden JEG HAR INGEN
VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA som er
Norges største facebookside. 341.000 tilhengere har sluttet seg til denne siden. Dette
tar vi som en tilslutning til vårt arbeid, og
viser viktigheten i denne saken som berører
oss alle, ikke kjør i rus. En av mange nye og
viktige påvirkningsplattformer.
	Vi la ut for et døgn siden på Facebook et
spørsmål om standpunkt til alkolås i alle biler.

7200 svarte JA til alkolås i alle biler, mens
500 svarte nei. Mulighetene som ligger i disse
mediene og andre kampanjer som ungdom selv
er med på, ser vi som en sterk bidragsyter i
arbeidet for null visjonen og ønsker at man
skal se sterkere på dette som en viktig del av
arbeidet som vi ber om støtte til.

Sluttord

Vi er opptatt av at også de frivillige organisasjonene fortsatt – og i om mulig enda
større grad - trekkes med i arbeidet for bedre
trafikksikkerhet. Det er neppe frimodig å
hevde at de frivillige organisasjonene og
det arbeid de gjør, har påvirket og påvirker
ulykkestallene i en positiv retning.
	Imidlertid skal en frivillig organisasjon
kunne drive godt, kreves det en god økonomi.
Heller ikke denne gangen foreslås det noen
tilskuddordning for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet. Dette har MA ved flere anledninger foreslått, blant annet overfor denne
komité for to år siden ved tilsvarende høring.
Vi finner også grunn til å nevne overfor
representantene her at vi sammen med hele
frivillighets-Norge er skuffet over løftebruddet
fra regjeringen i forbindelse med gjennomføringen av Momskompensasjonsordningen. Vi
støtter Frivillighet Norges krav om at ordningen
må trappes opp med 200 mill.
	Vi henstiller til transport- og kommunika
sjonskomiteen om å være med MA på å sette
fokus på mennesket i trafikken, og i budsjett
arbeidet og andre vedtak knyttet til vei og
trafikk, ha trafikksikkerhetstiltakene rettet
mot trafikanter og skadeforebygging for øye.

ORGANISASJON

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Transport- og kommunikasjons
komiteen i Stortinget har en
viktig oppgave i å styre den
norske samferdselspolitikken.
Stortinget har 169 folkevalgte. Disse er fordelt
på 15 komiteer, som gjør arbeidet innenfor
forskjellige områder.

Innenfor trafikk er det Transport- og kommunika-
sjonskomiteen som tar seg av sakene.
Tidligere het komiteen Samferdselskomiteen.
Dette er nok et begrep som fortsatt henger
igjen hos enkelte.
	Komiteens arbeidsområder er langt mer
enn trafikk og vei, og favner om innenlands
transport (vei, jernbane og luftfart), post,
telekommunikasjoner, elektronisk kommunika
sjon og oppgaver under Kystverket.

Medlemmene
Transport- og kommunika
sjonskomitén består av 16
representanter. Dette er
politikere som har makt
over hva som skjer innenfor
dette området, og komiteen omfatter mye interesse for – og kunnskap
om – blant annet trafikk og trafikksikkerhet.

Knut Arild Hareide, KrF, leder

Anne Marit Bjørnflaten, A, første nestleder

Bård Hoksrud, FrP andre nestleder

Susanne Bratli, A

Freddy de Ruiter, A

Jan-Henrik Fredriksen, FrP

Ingebjørg Godskesen, FrP

Øyvind Halleraker, H

Gorm Kjernli, A

Hallgeir H. Langeland, SV

Lars Myraune, H

Janne Sjelmo Nordås, Sp

Magne Rommetveit, A

Ingjerd Schou, H

Arne Sortevik, FrP

Tone Merete Sønsterud, A
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Volvo XC:

Nordiske
vintergrener

Vi er virkelig ut å kjøre på vinterføre! Ut på glattisen og ut i granskauen. Her skal
vi kjøre øvelser som setter oss og bilen på prøve. Mest oss selv kanskje. For de
Volvo XC-modellen vi har fått til disposisjon klarer det meste.
På skolebenken

Nå skal vi se hva XC-ene er gode for. Instruktørene våre er fra Volvo Cars Driving Academy.
De sender oss først ut i en meget kupert løype
i furuskogen. Her er det spesielle rådet: Kjør
så sakte som mulig og samtidig så fort som
nødvendig. Det er altså ikke om å gjøre å ta
rennafart
opp en skrent. Sett gjerne bilen i
Av
H-E Hansen
manuelt modus i lavt gir. Kjør så sakte at bilens
firehjulssystem får jobbet ordentlig og du selv
har kontrollen, men samtidig fort nok til at du
har moment nok til å komme opp og frem.
Ute på en islagt innsjø er det lagt opp
til glattkjøring med sikksakk blant kjegler
og unnamanøver. Her kommer stabiliserings
systemene til sin rett sammen med ABS-en.
- Systemene er skapt for å jobbe med deg, ikke
mot deg, fortelles det.
Hvis du behøver å stoppe fort og samtidig
unngå et hinder, er det bare å stå på bremsen
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og jobbe med passe rattutslag. All barsk tro på
at du kan bruke av-knappen og er bedre til å
kjøre enn systemene, kan du glemme. Og bilprodusenten tillater ikke lenger at alt kan slås
av. Innerst inne vil de stille hjelp til rådighet
når du er over grensen av hva du takler.

Godt grep

XC-modellene er utstyrt med Volvos All Wheel
Drive, som skal garantere best mulig grep i alle
situasjoner: Motorkreftene fordeles automatisk
dit de behøves på for- og bakhjulene. Umiddelbart veigrep (Instant Traction) er en funksjon
som omfordeler kreftene lynraskt, for eksempel
når du skal starte på et glatt eller løst underlag.
Ellers får du hjelp av forskjellige systemer:
Dynamic Stability and Traction Control (DSTC)
er et stabiliseringssystem som registrerer og
motvirker den minste tendens til skrens. Viktig

blant annet ved unnamanøver.
Hill Descent Control (HDC) gjør at farten ned en
bratt bakke bremses og kontrolleres automatisk.
Dermed kan du selv sette fokus på å styre bilen
best mulig.
Continuously Controlled Chassis Concept
(FOUR-C) er et system som overvåker chassisbevegelsene, og gjør det mulig å velge innstilling: Komfort, Sport eller Avansert.
Trailer Stability Assist (TSA) skal stabilisere
bilen og tilhengeren du eventuelt har med deg.

XC-historie

Det var tilbake i 1997 at firehjulsdrift ble introdusert på Volvo V70R AWD (All Wheel Drive).
Den fikk senere betegnelsen Volvo V70 XC (XC
for Cross Country), en V70 stasjonsvogn med
de ekstra egenskapene av firehjulsdrift og økt
høyde som skal til for bedre fremkommelighet.
	Dette var den første av XC-modellene. I
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2003 kom XC90, en større modell med SUVutseende, og i 2008 kom XC60, som er en mer
kompakt SUV-modell.
Alle de tre modellene er midt i sine ve
lrenommerte liv. Det er ikke tid for de iøynefallende endringene og nye karosserier. Riktignok
har XC60 fått mulighet for nye 18-tommers
felger, og XC70 har redesignete lyskastere og en
ny interiørfarge og nytt treeiket ratt, men for
øvrig er det nå snakk om noe videreutvikling
under skallet.

Fotgjengervarsling

Fotgjengervarsling med full autobrems, som ble
introdusert i nye Volvo S60 og V60, er nå også
tilgjengelig i Volvo XC60. Det hjelper føreren
til å oppdage potensielt farlige situasjoner
og aktivt bidra til å unngå å kollidere med en
fotgjenger.
	Kollisjonsvarslingssystemet er også pro-

grammert til å reagere hvis bilen foran står
stille eller beveger seg i samme retning som
ens egen bil. I de fleste situasjoner kan et
sammenstøt unngås hvis hastighetsforskjellen
mellom de to bilene er under 35 km/t.
	Volvo XC60 med automatgir er nå tilgjengelig med siste versjon Adaptive Cruise
Control (ACC) som automatisk opprettholder en
forhåndsinnstilt avstand til bilen foran. Nytt er
at dette også virker ved kjøring i saktegående
trafikk, helt ned til stillestående.
	Volvo XC60 har også fått det nye infotainmentsystemet som er introdusert i Volvo S60 og
V60.

Nye motorer

Volvo har introdusert nye 4-sylindrete 1.6- og
2-liters GTDi bensinmotorer med direkteinnsprøyting i hele modellprogrammet.
	Den nye GTDi (Gasoline Turbocharged

Direct Injection) T5-motoren har et volum på
to liter og produserer så mye som 240 hk og et
dreiemoment på 320 Nm.
T5-motoren i kombinasjon med Volvos
automatiske sekstrinns Powershift- girkasse kan
fås i XC60, samt Volvo S80, V70, S60 og V60.
To versjoner av en ny 1,6-liters GTDi-motor
introduseres også: T4 med 180 hk og T3 som
produserer 150 hk. Dreiemomentet er 240 Nm
i begge versjoner. T4-motoren er tilgjengelig
med Powershift eller en sekstrinns manuell
girkasse i Volvo S80, V70, S60 og V60.
	I Volvo XC90 har de to femsylindrede
dieselmotorene blitt oppgradert med høyere
ytelser, samtidig som drivstofforbruket er redusert. Begge variantene kommer med automatisk girkasse. I den firehjulsdrevne versjonen av
XC90 produserer D5-motoren nå 200 hk med et
maksimalt dreiemoment på 420 Nm.
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Opel Ampera:

El-bil uten grenser

Av Knut Arild Lotterud

I løpet av mer enn 30 år som bilskribent har det unektelig blitt en
god del nybilpremierer og avduking av oppgraderinger og tekniske
framskritt. Men følelsen av å være med på noe helt spesielt, noe
virkelig innovativt, banebrytende og viktig, har aldri vært sterkere
enn under lanseringen av Opel Ampera.
For første gang fikk vi møte en el-bil som har
eget strømaggregat om bord, en bil som selv
produserer den energien som skal til, som
dermed kan fungere som en helt vanlig bil
med forbrenningsmotor, og som ikke plages av
mer eller mindre begrenset rekkevidde.
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Nært samarbeid

Opel Ampera er resultatet av et nært sam
arbeid mellom Opel-ingeniørene i tyske
Rüsselsheim og deres GM-kolleger i USA. I USA
selges søstermodellen som Chevrolet Volt med
samme teknologi.

Ampera er en firedørs, fireseters sedan, en bil
som er litt større i utvendige mål enn Opel
Astra, det vil altså si drøyt Golf-klasse. Som
følge av en batteripakke på 200 kilo veier imidlertid Opel Ampera omtrent det samme som
sin storebror Opel Insignia (1732 kg). Ampera
har et sportslig og tiltalende ytre, og den
innvendige plassen er god for fire personer.
Bagasjeplassen er ikke overdådig (310 liter),
men fullt akseptabel for fire.

Som en vanlig bil

Bak rattet oppleves Ampera stort sett som en
helt vanlig bil, en litt stor og tung bil. Den
har tross alt 200 kilo ballast i form av den

BILNYTT

lavt plasserte batteripakken. Unntaket fra det
vanlige er den moderne og futuristiske instrumenteringen. Med to store LCD fargeskjermer
er det tilgang på all den førerinformasjon man
måtte ønske, inkludert GPS navigering.
	Batteripakken er formet som en stor T, og
befinner seg i mellomakseltunellen, på tvers
foran bakakselen og montert fra undersiden av
bilen.

bensinmotoren byr på 63 kW (86 hk) og 130
Nm til en effektiv generator som skaffer
strøm.
	De to motorenhetene er koblet sammen
via et planetgir, og det hele styres av avansert
elektronikk.
Med denne motoriseringen akselererer Opel
Ampera fra 0 til 100 km/t på imponerende 9
sekunder, og topphastigheten er 161 km/t.

Moderne teknikk

Range Extender

Under panseret foran finner man en sammenbygd enhet bestående av en el-motor og en
bensinmotor: El-motoren yter hele 111 kW
(150 hk) og 380 Nm, mens den 1,4 liters

I utgangspunktet drives Ampera alltid
framover av el-motoren. Med fulladet batteri
(eventuelt ladet fra stikkontakten hjemme) er
det strøm nok til mellom 40 og 80 kilometer

kjøring, alt avhengig av ytre forhold som
topografi, temperatur og kjøremåte.
Statistisk sett vil dette si at folk flest
vil kunne gjøre unna de aller fleste daglige
kjøreturer på ren el-drift.
Når ladenivået på batteriene kommer
ned mot et visst nivå starter bensinmotoren
automatisk. Den drar da i gang generatoren
og skaffer strøm til både lading og framdrift. Generatoren tar dessuten også vare på
bremseenergi under kjøreturen.
	I denne modusen øker ”rekkevidden” med
minst 500 kilometer, det vil si til den lille
bensintanken (35 liter) eventuelt er tom.
Det er altså denne funksjonen produsenten
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med rette kaller ”range extender”, eller
”rekkeviddeforlenger”.

Rimelig og miljøvennlig

Med disse forutsetningene blir Opel Ampera en
av de mest miljøvennlige og økonomiske bilene
på markedet, i hvert fall om vi holder rene elbiler utenom. Gjennomsnittlig drivstofforbruk
oppgis til under 0,16 liter/mil, og utslippet av
CO2 begrenser seg til mindre enn 40 g/km.
	Vår første prøvekjøring av Ampera foregikk i
traktene rundt Amsterdam og Haag i Nederland,
hvor den internasjonale lanseringen fant sted.
	Vi kunne konstatere hva vi for så vidt
visste fra før, nemlig at el-motoren egner seg
aldeles utmerket i en personbil. Videre kunne
vi notere en sømløs og umerkelig overgang,
når energilageret i batteriene begynte å ta
slutt, og bensinmotoren startet.
På vår kjøretur fikk vi oppleve fordelen
med “Rekkeviddeforlenger”. Etter en formiddags
kjøring inkludert en kort ”mellomlading” under
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lunsjen, begynte vi å få det travelt på vår vei
tilbake til flyplassen. Det er i en slik situasjon
man som el-bil sjåfør gleder seg over at det
ikke blir bråstopp selv om batteriet begynner
å bli tomt. Tilbake på flyplassen etter ca. 200
km. hadde vi forbrukt 16 kWh, samt en ”liten
skvett” bensin helt på slutten av turen.
	Dette blir meget rimelig og miljøvennlig
bilkjøring. Og når kjøretøyet rent driftsmessig
er snill mot både miljøet og lommeboka, kan
det vel knapt bli bedre.

Norsk avgiftsdiskusjon

Haken ved det hele sett med norske øyne, er
at Opel Ampera likevel ikke blir noen rimelig
bil. Importøren hadde i utgangspunktet
bestemt seg for at utsalgsprisen skulle ligge
rett under 300 000 kroner. Dette forutsatte
imidlertid avgiftsberegning som el-bil, noe
norske myndigheter ikke gikk med på.
	I stedet ble Ampera opprinnelig avgiftsberegnet som en bil med vanlig forbren-

ningsmotor, noe som på grunn av blant annet
høy vekt på grunn av batteriene, brakte prisen
opp i hele 440 000 kroner. Takket være et
kompromiss har man nå definert Ampera som
hybridbil, og dermed havner utsalgsprisen på
369 900 kroner.

Flere med to motorer

Det spørs om ikke Opel Ampera er et framtidsrettet skritt i riktig retning, og at norske
myndigheter blir nødt til å tenke nye tanker
rundt avgiftsberegning i tiden som kommer. Vi
vet at flere produsenter arbeider med lignende
løsninger, så mangfoldet av hybrider og kombinasjonen el-motor og forbrenningsmotor vil
bare øke på. Noen av disse nye er så vidt vi
forstår ”rett rundt hjørnet”. Det overordnede
målet må jo være å redusere forbruket av fossilt drivstoff, og dermed utslippet av skadelige
avgasser.
Opel Ampera kommer etter planen i salg i
Norge rundt årsskiftet.
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El-biler av gammel årgang
Selv om Opel Ampera og andre typer el-biler bringer en ny trend
til vår tid, er så visst ikke biler med elektrisk drift noe nytt. På
vår Ampera-tur var vi innom den store bilsamlingen på Louwman
Museum utenfor Haag, og fikk se hundre år gamle forgjengere.
Med sin suverene virkningsgrad er el-motoren
på de fleste områder helt perfekt for framdrift av en bil. Dette oppdaget bilpionerene
tidlig på 1900-tallet. Og de tok elektriske
motorer i bruk som det naturligste i verden;
uten å være truet av klimakrise eller skyhøye
avgifter.

Begrensinger

Men det er og har alltid vært en betydelig
hake ved dette med el-drift i bil, nemlig
den begrensede muligheten for å lagre og
medbringe tilstrekkelig med energi i bilen.
Det vil si at det fortsatt må til store, tunge og
plasskrevende batterier.
Likevel går det før eller siden tomt for
strøm, og da står man der. Med timer av lading
foran seg for å komme videre.
Mer eller mindre begrenset rekkevidde er
altså den store felles ulempen for alle el-biler,
både tidlige forsøk og dem vi kjenner i dag.

Imponerende samling

På Louwman Museum fikk vi til fulle illustrert
at el-bil slett ikke er noe nymotens påfunn,
og at problemstillingene stort sett er de
samme nå, som i bilens barndom for mer enn
hundre år siden.
Her fikk vi se en Hedag Electric Brougham
fra 1905. Den hadde store batteripakker
under setene og bak,

og var i stand til å kjøre ca. 80 kilometer pr
lading. For ordens skyld var bilen fra Hedag
utstyrt med en skikkelig ”skipsklokke” foran,
slik at medtrafikanter kunne varsles når den
stillegående farkosten ankom.
Museet hadde også en Baker Electric
Coupe og en Detroit Electric Clear Vision
Brougham, begge fra 1912. Sistnevnte
var i stand til å tilbakelegge hele 160
kilometer med fulladede batterier. Dette
er som kjent ikke langt unna det som kan
forventes av de beste el-bilene i dag. Imponerende! Detroit Electric skal dessuten
også være den elektriske bilen som så
langt har vært lengst i produksjon, fra
omkring 1910 til langt inn på 30-tallet.

Spesiell

Men den bilen vi for anledningen
oppfattet som mest interessant hos
Louwman var en 1917-modell Woods
Dual Power, også den fra Amerika,
og en bil som var bygget for el-drift.
Men som Dual-navnet tilsier var
denne bilen dessuten utstyrt med
en firesylindret bensinmotor, på
samme måte som Opel Ampera.
	Det er alltid risikabelt å utrope noe til størst, raskest og først,
men dette må da i det minste ha
vært en av verdens første hybridbiler.
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Mazda SKYACTIVEE:

Jakten på nye gevinster

Av H-E Hansen

Mazda arbeider aktivt med å finpusse sin teknologi på alle fronter.
Dette har vi omtalt tidligere. Blant annet at merket stadig jakter på
å spare vekt for å bedre drivstofføkonomien og kjøreegenskapene.
Nå kommer Mazda med en pakke av nye forbedringer på motorer,
girkasser, chassis og karosseri under samlebetegnelsen SKYACTIVEE.
Mazdas nye SKYACTIVE-teknikk er klar og vil
etter hvert bli å finne i de nye modellene
som kommer fra merket. Neste generasjons
teknologier inkluderer både bensin- og dieselmotorer med kompresjonsnivåer som ligger på

et høyere nivå enn vi tidligere har sett noen
oppnå, helt nye manuelle og automatiske
girkasser, samt nye chassis- og karosseristrukturer som er både lettere og mer vridningsstive.

Avansert drivstoffinnsprøytning finjusteres.
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Komplisert

Det er her snakk om tekniske egenskaper og
ingeniørarbeid som ligger på et nivå veldig
få vanlige bilister i dag er i nærheten av å
vite noe om. Det er såpass avansert at det er
sjelden man går nærmere inn på slikt: Som
for eksempel hvordan en endring av vinkelen
på hjulopphenget påvirker belastningene og
kjøreegenskapene. Eller hvordan detaljer i
gasstrømmene i drivstoffinsprøytningen kan
forbedre forbrenningen i sylindrene.
	Dette er meget interessante temaer vi ikke
har plass til å gå inn på her, men teknikk og
teori vi ønsker å ta opp senere.

BILNYTT

Hensikten

Hensikten med de flersidige forbedringene
SKYACTIVE byr på er ment å gi store reduk
sjoner av både drivstofforbruk og CO2-utslipp
for samtlige fremtidige Mazda-modeller. Mazda
har mål om å redusere det gjennomsnittlige
drivstofforbruket med 30 % for alle Mazdabiler som blir solgt i 2015 sammenlignet med
2008-nivå.
Mazdas utviklingsarbeid med SKYACTIVE
innebar store utfordringer og en rekke ulike
problemstillinger som måtte løses. For å
komme videre i utviklingen var ingeniørene
nødt til å gå inn på områder der man møter
motstridende egenskaper; det blir stadig vanskeligere å vinne noe på et felt uten å tape på
et annet.

Hvordan skal man for eksempel. øke kompre
sjonsnivået på en bensinmotor uten å risikere
å få reduksjon i dreiemomentet? Denne
problemstillingen har ifølge Mazda ført til at
de har gjort et gjennombrudd i utviklingen
av en rekke nye teknologier, alle med mål om
å oppnå en ideell forbrenningsmotor. Mazdas
lettvektsstrategi og deres neste generasjon av
motorer, girkasser, chassis og karosseri gjør at
drivstofforbruk og CO2-utslippet blir kraftig
redusert på de nye modellene som skal
lansers.

Bensinmotoren

Mazdas SKYACTIVE-G bensinmotor oppgis å ha
et like lavt forbruk, uten å bruke elektriske
komponenter, som bare hybridmotorer inntil

nå har kommet ned i. Den effektive direkteinnsprøytede bensinmotor oppgis av Mazda
med et kompresjonsnivå på 14 til 1, som sies
å være verdens høyeste. Til og med høyere
enn i dagens ekstreme Formel 1-motorer!
Mazdas nye motor skal forbruke 15 % mindre
bensin og samtidig ha et dreiemoment som er
15 % høyere. Dette bidrar også til en bedre
kjøreopplevelse. Den nye motoren er samtidig
10 % lettere og går mer uanstrengt siden den
har 30 % lavere friksjon.

Dieselmotoren

Også Mazdas nye SKYACTIVE-D diesel
motor skal sette ny rekord når det gjelder
kompresjonsnivået, som også her er på
14,0 : 1, noe Mazda forteller er den
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laveste kompresjon som noensinne er
laget i en masseprodusert enhet.
	Denne dieselmotoren bruker 20 % mindre
drivstoff og klarer dessuten de betydelig
tøffere avgasskravene i den fremtidige Euro 6
miljøklassen.
En ny to-stegs turbo gir jevn respons fra
lave til høye omdreininger og øker dreiemomentet hele veien opp fra lave turtall til 5200
omdreininger/min. Motoren har et nytt, aktivt
keramisk dieselpartikkelfilter. Vekten har også
her blitt redusert med 10 % og friksjon i
motoren er redusert med 20 %.

Sekstrinns automat

Mazda har også utviklet en ny SKYACTIVEDrive sekstrinns automatisk girkasse. Den skal
kombinere fordelene med en konvensjonell,
automatisk girkasse, en variabel automatisk
girkasse og en dobbelkoblingsgirkasse.
	Girkassen bidrar med en bedring av driv
stofføkonomien med 7 %. Dette forklares med
en helt ny teknikk, som reduserer den mekaniske
friksjonen, og forbedret momentfordeler og en
”lock-up”-funksjon.
	Girkassen vil bli levert til både de nye
bensin- og dieselmotorene.

Manuell girkasse

Den nye SKYACTIVE-MT er en lettere og
mer kompakt manuell girkasse med mindre
mekanisk friksjon, noe som igjen reduserer
drivstofforbruk.
	Den kompakte girkassen gjør at man kan
benytte plass i motorrommet mer effektivt,
mens korte og direkte steg i girkassen skal
gi samme følelse som i sportsbilen MX-5, opplyser Mazda.

Lettere og stivere

Mazda er overbevist om at lavere vekt er en
av de viktigste forutsetningene for å redusere
drivstofforbruk og CO2-utslipp i fremtiden. Her
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spiller den nye karosseristrukturen SKYACTIVEBody og den nye plattformsarkitekturen
SKYACTIVE-Chassis, en sentral rolle. Den helt
nyutviklede karosseristrukturen har hatt som
målsetning å være 8 % lettere og 30 % mer
vridningsstiv enn tidligere karosserier. Likevel
skal den beholde en meget høy kollisjonssikkerhet.
	Vekten er lavere, takket være nye
sveisemetoder og bruk av enda mer høyfast

og ultra høyfast stål. Hele chassiset er 14 %
lettere enn dagens versjon. Mazdas utviklings
ingeniører tok utgangspunkt i det lovpriste
chassiset som finnes i den sporty MX-5.
Chassiset har for øvrig gjennomgått flere
endringer. Blant annet er konstruksjonen og
vinklingen på hjulopphengene justert. Selv
små endringer kan påvirke kjøreegenskaper,
komfort og sikkerhet i positiv retning.
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Norge på elbil-toppen
Ingen har flere elbiler per inn
bygger enn Norge. Hos oss er
det privatpersoner som kjøper
bilene, mens det i utlandet stort
sett bare er offentlige virksomheter som skaffer seg elbiler.
Av H-E Hansen
– Første halvår i 2011 ble det solgt 192
elbiler per million innbygger i Norge. Vi leder
suverent foran verdens store billand USA
og Japan, sier prosjektleder Ole Henrik
Hannisdahl i Grønn Bil.

Flest pr hode

Det finnes ingen offisielle oversikter over
elbilsalget i verden, men tall som Grønn Bil
har hentet inn fra bilprodusentene, viser at
Norge nå er nummer tre i verden målt i antall
solgte elbiler.
– Norske bilister kjøpte til sammen 960 nye
elbiler i første halvår. Både USA og Japan har
høyere salgstall enn oss. Men når man regner
antall elbiler per innbygger, leder Norge overlegent, sier Hannisdahl.
Japan er på andreplass i verden med 53
biler per million innbyggere og USA på tredje
plass med 25 elbiler.

Mot strømmen

Salget av elbiler i Norge er en konsekvens av
myndighetenes satsing.
– Hos oss har myndighetene lagt til rette for
at vanlige bileiere skal velge elbil. Privat
personer er den største kjøpergruppen i Norge.
Bare tre prosent av elbilene på norske veier
er eid av kommuner og offentlige etater, sier
Hannisdahl.
	I andre land er det mest offentlige etater
som anskaffer elbiler.
– Frankrike er et typisk eksempel. Der er det
nesten ingen privatpersoner som eier elbil, og
salget øker heller ikke like sterkt som i Norge.
Første halvår ble franskmennene slått på målstreken med 955 solgte elbiler mot våre 960.
Frankrike kommer også langt ned på listen
over elbiltette land med 15 nye elbiler pr. million innbyggere.

Varierende

Tall fra Grønn Bil viser at den totale beholdningen av elbiler i Norge nå nærmer seg 4500.
Her viser den fylkesvise oppstillingen at hver
tredje av disse er å finne i Akershus, der man

må anta at brorparten er pendlere til Oslo som
nyter godt av fri passering av bomringene,
gratis parkering, fri lading og ikke minst
muligheten for å kjøre i kollektivfeltet. Hver
fjerde elbil er å finne i Oslo.
På de neste plassene kommer Hordaland
(339), Rogaland (290) og Sør-Trøndelag
(261), sikkert også på grunn av storbyene her.
I Finnmark (6), Sogn og Fjordane (10) og en
del andre fylker med tosifret antall elbiler er
det åpenbart mindre attraktivt.

Hurtiglading

– Den norske modellen for å tilrettelegge
for elbiler vekker internasjonal oppsikt. I
oktober var jeg invitert til å holde innlegg
på en konferanse i Mexico for veimyndigheter
fra hele verden, sier prosjektleder Eva Solvi i
Transnova.
Transnova er et prosjekt finansiert av Samferdselsdepartementet for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. En av oppgavene

er å fremme elbilbruken i Norge.
– Hvordan man skal komme i gang med elbiler
og få flere til å kjøpe elbil, er et stort tema i
svært mange land. Norge er et foregangsland
fordi staten har gått tungt inn i startfasen og
lagt forholdene til rette, sier Eva Solvi.
Ladestasjoner til elbilene er en viktig del av
suksessen.
– Den norske modellen innebærer at staten
bidrar med finansiering av ladestasjoner, men
overlater bygging og drift til private bedrifter
og offentlige etater. På den måten har vi
sørget for at vi har fått svært mange lade
stasjoner i Norge løpet av kort tid.
Når prioriterer Transnova hurtigladere.
– Hurtigladere er avgjørende for å stimulere
drosjenæringen og andre proffe bilbrukere
til å gå over til elbiler. Kommuner og ulike
private aktører er inne på driftssiden slik at vi
får erfaring fra flere måter å drive det på, sier
Transnova-sjefen.
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Flere dekk på hotell

Stadig flere nordmenn lar bildekkene bo på hotell når de ikke er i
bruk. Foran vintersesongen er det stor etterspørsel etter «et mørkt
og tørt rom for fire».
– For tiden er det bookingfeber på dekk
hotellene våre. Pågangen øker dag for dag, sier
Bengt Heggertveit, administrerende direktør i
Vianor. Vianor er en god samarbeidspartner med
MA og gir medlemmene fordeler på en rekke
produkter.

Mest travelt

Etterspørselen etter hotellplass følger høsten og
overgangen fra høst til vinter; først i Midt-Norge
og nordover.
– Hjulsettene byttes jo først der snøen kommer
tidlig. Lenger sør i landet venter folk lenger,
men bilistene må jo ganske snart sko seg for
vintersesongen der også, sier Heggertveit.
Etterspørselen etter profesjonell lagring av
hjulsett er sterkt økende. Vianor har doblet
kapasiteten på få år og har nå 46 dekkhotell
spredt rundt i Norge. De største har plass til mer
enn 1 500 dekksett.
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Tar mye plass

– En viktig grunn er nok at moderne boliger ofte
har liten plass til lagring av utstyr, og bilens
ekstra hjulsett tar jo en del plass. Dessuten er
håndtering av bilhjul tungt arbeid som mange
ønsker hjelp til.
Store, tunge hjul fra store, dyre biler er
sterkt representert blant hotellgjestene.
– De som har slike biler har jo en særlig tøff
jobb hvis de legger om hjulene selv, og dekkene
kan legge beslag på en hel kjellerbod. Romslig
økonomi blant eierne betyr sikkert også en del,
sier Heggertveit.
	Vianor opplyser at vinteropplag på dekk
hoteller koster rundt 750 kroner i gjennomsnitt.
Da er vask, hjulskift og forsikring inkludert, og
kunden er garantert riktig lagring. Av dette kan
MA-medlemmene forvente en 10 % rabatt.

Mørkt og tørt

– Riktig lagring kan forlenge dekkenes levetid.

Ideell temperatur er rundt 15 grader. Gummien
kan skades ved mer enn 25 grader eller hvis
temperaturen synker under null, sier Jan Erik
Sofiedeal, produktsjef i Nokian Tyres Norge.
Han anbefaler at dekkene oppbevares i rom
med lite lys og fuktighet.
– De bør beskyttes mot regn og sollys. Dekkene
bør heller ikke legges slik at de utsettes for
press, spenning eller vridning. Det er viktig å
unngå at de kommer i kontakt med løsemidler,
olje eller fett.
Riktig håndtering av dekkene er viktig.
– Dekk kan skades hvis de slippes ned fra større
høyde enn 1,5 meter, sier Sofiedal.
Også salget av nye dekk gjør et byks nå om
høsten.
– Folk kjøper mest dekk i overgangen mellom
sommer- og vintersesongene. Det topper seg
veldig i september, oktober og november, sier
Jan Erik Sofiedal.

TEMA

Dekkfelle for småkjørere

Selv om et dekk har god mønsterdybde, kan det være modent for
utskifting, ifølge eksperter. Med alderen kan gummien bli hardere,
og gi svekket veigrep.
Vinteren er her. De fleste har skiftet til vinterdekk på bilen. Da setter man som oftest på hjulene fra i fjor, hvis mønsterdybden er over det
lovbestemte på minimum 3 millimeter. Likevel
kan det være på sin plass å vurdere å kjøpe nye
dekk midt i sesongen. Husk at det er dekkene
som gir deg det livsviktige veigrepet.

gjerne har et større innslag av naturgummi enn
sommerdekk. Naturgummi er mer utsatt for aldring enn syntetisk gummi, så gamle vinterdekk
kan vise seg å være dårlige selv om mønster
eller pigger fortsatt er i orden, sier Bergmann.
Mykheten i gummien er til særlig stor hjelp på
krevende vinterføre.

Aldring

Snø og is

– I en del tilfeller anbefaler vi kunder å bytte til
nye dekk selv om mønsterdybden fortsatt er bra.
Mange småkjørere som fortsatt synes dekkene
ser nye og fine ut blir overrasket over dette,
sier Casper Bergmann, utviklingssjef i dekkjeden
Vianor, som MA har et medlemssamarbeid med.
Årsaken er at dekk blir hardere med alderen og
mister den elastisiteten som er nødvendig for å
sikre gode kjøreegenskaper.
– Dette er særlig aktuelt for vinterdekk, som

– På nordisk vinterføre er det viktig å ha dekk
som gir godt feste på snø og is og godt sidegrep
på svingete, glatte veier. Gode egenskaper i
selve gummien bidrar til å oppnå dette.
Det er vanskelig for en vanlig bilist å bedømme
kvaliteten selv.
– Det synes ikke utenpå at dekket er blitt hardt.
Hvis vinterdekkene er noen år gamle er det nok
sikrest å be en ekspert om å ta en kikk på dem.
For tiden får vi mange slike henvendelser på

dekksentrene våre, sier Bergmann.
	Det finnes ingen fasit for hvor lenge et
bildekk varer, ifølge Hroar Braathen, daglig leder
i Dekkimportørenes forening.

Maks fem år

– Gummi eldes i bruk, noe som i hovedsak
skyldes oksidering og påvirkning av ytre faktorer.
Dekk regnes fortsatt som ferskvare tre år etter
produksjonen, og når de tas i bruk kan en vanlig
bilist regne med å ha dem i tre til fem år, sier
Braathen.
Han fraråder å bruke et sett vinterdekk i mer enn
fem sesonger.
– Da vil aldringsprosessen ha begynt å svekke
egenskapene. Hvis sjåføren får en følelse av at
bilen er stiv å manøvrere, som å kjøre på dekk
med altfor høyt lufttrykk, kan det være et signal
om at gummien er hard.
Kjørestil, kjørelengde, bruksområde og veiunderlag påvirker dekkenes levetid.
– For vinterdekk er også bruken i lave temperaturer en faktor som påskynder aldringsprosessen,
sier Braathen.
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tema

Viking Redningstjeneste og MAs Autohjelp:

Hjelp når det trengs

Av H-E Hansen

Viking er redningen for mange som behøver hjelp langs veien. O
g
for MA er Viking Redningstjeneste AS en av de aller viktigste sam
arbeidspartnerne. For den store medlemsfordelen MAs medlemmer
har med Autohjelp, er det er Viking som står for, der MA tilbyr
medlemmene to gratis assistanser i året!
Vikings røde og gule servicebiler har blitt et
kjærkomment innslag i trafikkbildet.
Mange har blitt reddet ut av knipe når bilen har
streiket eller uhellet har vært ute. Det gjelder
både i Norge og på Kontinentet.
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Felles mål

Viking og MA har vært samarbeidspartnere i en
lang årrekke.
- For MA er det langsiktige samarbeidet med
Viking Redningstjeneste meget viktig, sier Terje

Tørring, direktør i MA.
- Viking er en avgjørende partner for MA som
bilorganisasjon, og yter våre medlemmer en
trygg og solid hjelp når bilen streiker eller
uhellet er ute.
- Viking setter pris på samarbeidet og er opptatt
av rusfri trafikk. Vi ser jo ofte konsekvensene av
trafikkulykker der rusmidler er involvert, siden vi
i mange sammenhenger er først på stedet, sier
Ingvill Refsnes, pressekontakt i Viking.
- MA gjør en viktig jobb i arbeidet for å fremme
trafikksikkerheten, og spesielt med å informere
om den fare bruk av alkohol og andre rusmidler
har for trafikken. Viking Redningstjeneste er i

tema

likehet med MA opptatt av barns sikkerhet på
skolevei, og Viking støtter nå MA i sitt arbeid
med å innføre alkolås i skolebusser over hele
landet, sier Refsnes.

Størst

Viking er Norges største assistanseselskap.
Konsernet er ikke bare å finne her til lands,
men er også etablert i Sverige med kontorer
i Stockholm, Uppsala, Malmö og Göteborg.
Viking tilbyr bilberging av alle typer biler, og
samarbeider med andre bergingsselskaper som
gjør det mulig å hjelpe kunder på et inter
nasjonalt plan.
	Viking har sitt døgnåpne kundesenter, dit
du ringer når du behøver hjelp. I Norge har
Viking 150 servicestasjoner som betjener hele
Norge og sysselsetter over 1200 mennesker.
Selskapet har ca. 66 ansatte ved hovedkontoret med døgnåpnet kundesenter, kjededrift
og markedsføring som hovedfokusområder. I
alt omfatter selskapet 1200 ansatte og 500
bergingsbiler.

Lang historie

Viking har holdt på med bilberging mer enn et
halvt hundre år! Behovet for bilberging dukket
opp samtidig med at de første bilene kom.
Dette ble gjort i mer eller mindre organiserte
former, av bilverksteder eller enkelte forhandlere som hadde servicebiler.
Sommeren 1956 ble Viking Rednings
tjeneste AS etablert. Den økende bilismen etter
2. verdenskrig gjorde behovet for veihjelp
større. Det var bilbransjens egen organisasjon
som tok initiativet. Det viste seg snart at det

ikke gikk å holde døgnvakt og beredskap for
bare de inntektene de enkelte redningsopp
dragene innbrakte. Tegning av abonnementer
og medlemskap skulle finansiere driften.
Med rimelig avgift skulle abonnenten
bruke hjelpeapparatet ved behov. Men salget
gikk tregt. Likevel klarte man fra begynnelsen
av 60-tallet å vende et rekordhøyt underskudd
til overskudd. Det har bare gått fremover
siden den tid. I dag er Viking et konsern
med en årlig omsetning på ca. 450 millioner
kroner, og gode resultater.

Profesjonell hjelp

Generelt er motorfeil og startvansker de klart
største skadeårsakene når Viking rykker ut. Det
er også store tall for utforkjøringer og kollisjoner, mens det fortsatt også er mange som
må ha hjelp når de låser seg ute av bilen sin.
Videre omfatter listen over årsaker til at man
må ha hjelp av Viking både elektriske feil, flatt
batteri, punkteringer og at sjåfører fyller diesel
på bensintanken eller bensin på dieseltanken.
Og noen kjører rett og slett til tanken er tom og
assistanse blir nødvendig.
Om vinteren, i kulde og på dårlig føre,
kan det meste skje med fører og bil. Viking er
opptatt av bilistenes trygghet og kartlegger
løpende skadestatistikk for å overvåke de hyppigste skadeårsakene. Viking har ca. 120 000
assistanser i vintermånedene desember til mars.
	Vikings tall viser at det er startvansker som
er den vanligste årsaken til at bilistene behøver
assistanse om vinteren. Så mange som 34 % av
utrykningene er knyttet til dette. Ellers dreier det
seg om motorfeil (22 %), utforkjøring (17 %),

motorstopp (14 %) og punktering (13 %).
- Vi opplever likevel at dagens bilister har mye
kunnskap om bil og trafikk og er flinke til å
være føre var og ta nødvendige forhåndsregler,
sier Ingvill Refsnes i Viking.
- I tillegg er dagens bilpark såpass avansert at
vi råder alle bileiere til å få profesjonell hjelp
dersom uhellet skulle være ute. Hvis du prøver å
reparere bilen selv, risikerer du å gjøre ytterligere skade på bilen.

Stor medlemsfordel

Er du MA-medlem og får du trøbbel på veien? Da
kan du ringe MAs Autohjelp og få best service og
raskest mulig hjelp gjennom den gode avtalen
MA har gjort med Viking Redningstjeneste AS.
MAs Autohjelp dekker det meste! Du får
hjelp ved alle slags uhell med bilen eller
motorsykkelen. MA-medlemmer med medlemskap som omfatter Autohjelp kan nyte godt av
tryggheten for at hjelpen aldri er langt unna
hvis noe skulle skje. Og hvis du virkelig trenger
assistanse, får du gratis hjelp to ganger i året!
Den tredje gangen koster det bare 100 kroner.
Som MA-medlem ringer du etter hjelp på
MAs bilhjelpstelefon 800 30 008. Dermed dukker Viking opp innen kort tid. Så fremt det er
mulig utbedres skadene på stedet. Hvis ikke,
transporteres kjøretøyet til nærmeste verksted. I
tillegg omfatter Autohjelpen flere fordeler.
	Det henvise til MA-håndboken eller internettsidene www.ma-norge.no for detaljer om
betingelsene og hvordan du skal forholde deg
hvis du behøver hjelp.

PUNKTERING
13 %

MOTORSTOPP
14 %

UTFORKJØRING
17 %

STARTVANSKER
34 %

MOTORFEIL
22 %
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ORGANISASJON

AutoMester:

Bredt tilbud – flere verksteder

Kjedeleder
Petter Gunnholt
i AutoMester.

Automester har i en årrekke vært
en av MAs gode samarbeidspartnere. Den landsomfattende kjeden
har fått stadig flere verksteder og
tilbyr et bredt spekter av tjenester,
som MA-medlemmene kan nyte
godt av.

reparasjoner. Som bileier har du rett til å velge
fritt mellom verksteder og deler når bilen din
trenger service eller reparasjon - også i garanti
tiden, understreker Gunnholt.
- I tillegg til å finnes på stadig flere steder,
fortsetter vi også den viktige satsningen på
kvalitetssikring og videreutdannelse av våre
medarbeidere.
AutoMester tilbyr alle typer reparasjoner
på alle bilmerker. MAs medlemmer får her 10 %
rabatt på delene.

Kontroll

Alle typer

- Vi har i det siste fått enda flere verksteder
inn i AutoMester, forteller kjedeleder Petter
Gunnholt.
- AutoMester utfører alle typer service og

hjemmefra på ukjente feriesteder.

Bilskader

- Som første bilverkstedkjede i Norge har vi nå
knyttet til oss så mange som 35 karosseriverksteder, forteller Gunnholt.
	Karosseriverkstedene er spesialister
innen utbedring av alle typer bilskader:
Lakkering, reparasjon av aircondition, repara
sjon av hjulstilling og rustbehandling etter en
skade.
	De driver også med reparasjon av glasskader
og utskifting av ruter. Dette er noe de fleste av
oss dessverre behøver hjelp til.
Det er egentlig ikke mye du kan gjøre for å
unngå tilfeldighetenes spill.
- Hvis du får bare en steinsprut og en liten
skramme, kan det repareres, sier Petter Gunnholt.
- Reparasjonen må skje før den får tid til å
utvikle seg og bli større. Ved reparasjon av
steinsprutskader slipper man normalt egenandel
på forsikringen, legger han til.

Ellers kan man få gjort EU-kontroll. Nå som
myndighetene ikke lenger sender ut varsel om
kontroll, kan du benytte AutoMesters nettsider
www.AutoMester.no til å finne når din bil har
forfall neste gang.
	Bilene våre har stadig lengre service
intervaller. Det kan gå år mellom hver gang de
er innom til en sjekk. Og EU-kontrollen hvert
annet år er heller ingen fullverdig
gjennomgang som sikrer deg at
Re pa ras jon ◊
Se rv ice ◊ EU
bilen tåler noen hundre mil, for
-ko nt ro ll ◊ Al
le bil me rker
eksempel på en ferietur. I år kom
alle AutoMester-verksteder med
et nytt tilbud om en 20-punkts
sjekk.
- Det skal være en rimelig muli- spar tid og pe
nger!
ghet til å få kontrollert om alt
er i orden, sier Gunnholt.
Han legger vekt på at dette
ikke skal være noen erstatning
Kr. 1.690,- inkl
for de faste servicene.
mva
Olje og filter på
motor kommer
- Det er et tilbud som skal
i tillegg.
gjøre at du føler trygghet for
at bilen er sjekket og i orden
Finn ditt verkst
ed på: automes
før du for eksempel skal langt
ter.n

AutoMester
20 punktsje
kk

o
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BILNYTT

MA-medlemskap:

Tid for
fornyelse
Sammen med denne utgaven
av Motorføreren sendes også
MAs medlemshåndbok for 2012
ut. Nå er tiden kommet for
fornyelse av MA-medlemskapet,
så innbetalingsblanketten
følger også med.
Medlemshåndboken

Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes
nyttig informasjon om organisasjonen og de
tilbudene og fordelene medlemmene har. I
boken presenterer vi MAs medlemsfordeler,
som ved bruk gir deg som medlem reduserte
kostnader og hjelp når du måtte trenge det.
Medlemshåndboken 2012 inneholder lett
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning,
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med
omtale av MAs samarbeidspartnere, MAUngdom, MA-Prosjekt og all nødvendig
informasjon om MA-medlemskapet.

Bruk fordelene

MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke
forskjellige avtaler og gode rabatter. Av det
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i
samarbeid med Viking Redningstjeneste som
fullt betalende medlemmer er dekket av.
	Videre kan du få teknisk veiledning og
juridisk hjelp om det trengs. Det kan oppnås
rabatt på hoteller, campingplasser og vandrerhjem, og du får gode tilbud på verkstedstjenester, utstyr, bilrekvisita og leiebil, samt
en ny mulighet til gode priser på GPS. For

å nevne noe. Abonnement på Motorføreren
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett
deg inn i fordeler og tilbud. Bruk håndboken
aktivt!

Medlemskap 2012

MA kan kontaktes på:
Telefon 22 47 42 00
eller på e-post ma@ma-norge.no
Beskjed kan også sendes pr. post til:
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo

Giroblanketten for medlemskontingenten for
2012 er også vedlagt. Den er direkte adressert
til medlemmene og har ferdig utfylt beløp for
kontingenten i henhold til den medlemskategorien du er registrert i.
	Dermed skulle det bare være å betale, det
være seg i banken, på posten eller over internett. Betalingsfristen er 31. desember 2011.
Fordelene gjelder når kontingenten er betalt.

Medlemskortet

På innbetalingsblanketten finnes medlems-
kortet for neste år. Dette kan på en enkel
måte løsnes fra blanketten.

Endringer

Endringer av medlemskap skjer ved å ta
kontakt med MA. Husk å be om nytt innbetalingskort.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp
og tilbud. Bruk dem! Selv om medlemmene av MA og MA-Ungdom
hvert eneste år får den nyttige håndboken, som inneholder det man
kan ønske seg av nyttig informasjon om medlemskapet, vil vi minne
om mulighetene som finnes for å redusere kostnader og å få hjelp når du måtte trenge det.
Samarbeid gir fordeler, og MAs fordeler for 2012 omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking 		
Redningstjeneste)
• Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging
og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren
• Dekning av startlisens for MA-Ungdomskjørere

Rabatt på:
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk
• leiebil
• bilfinans
For mer informasjon, se medlemshåndbok
for 2012 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

MA og MA-Ungdom har fokus på:
Alkolås

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

KastMasken

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

Mennesket i trafikken

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

MA-Ungdom

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

Death Trip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler 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?
www.motlappen.no

Facebook

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

Hjelp oss å
verve nå!
S
GRATIen
ut rest t!
e
av år

Honnørmedlemskap med autohjelp kr 565,Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 365,Se for øvrig Håndboken for 2012

#

Kontingent for 2012
Medlemskap med autohjelp kr 750,Medlemskap uten autohjelp kr 550,MA-Ungdom med autohjelp kr 400,Jeg ønsker å bli medlem i MA.
Kryss av:

Medlemskap med Autohjelp

Medlemskap uten Autohjelp

Navn: ……………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………...
Fødselsdato: ……………………….. Telefon:……………………….......
E-post: …………………………………………..………………………...
		

For verver:
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA.
Navn og medlemsnummer:

……………………………………………………….…………………......
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Trillebag

Kikkert

Fyll ut kupongen og send den til:
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo. www.ma-norge.no

Kakesett
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TRAFIKK

Mobilitetsuka:

Tenk energi – også når du reiser

Av H-E Hansen

Hvert år fra 16. - 22. september arrangerer over 2000 byer Mobili
tetsuke og Bilfri dag. Dette er det største arrangementet i verden
som setter fokus på smarte reisevalg. I år deltok hele 18 norske
byer. Uken ble avsluttet med en internasjonal bilfri dag torsdag 
22. september.
De 18 norske byene som deltok i år var Alta,
Bodø, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Kristiansand,
Mandal, Mosjøen, Oslo, Porsgrunn, Ringsaker,
Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stange, Stavanger,
Tromsø og Trondheim.

Nye muligheter

Nye og forbedrede muligheter for å bruke byen
uten bilen skulle vises frem i Mobilitetsuka:
Bedre kollektivtilbud, nye sykkelfelt, bedre
tilgjengelighet for gående osv. Kampanjer og
seminarer for å påvirke folks reisevalg gikk
av stabelen med blant annet ”gå til skolen”-
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kampanjer og ”sykle til jobben”-kampanjer.
Bilfri dag ble feiret med å åpne bygater
for folk, handelsstanden trekker ut i gata,
konserter og underholdning inntar gata for
en dag.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
var med på å markere den bilfrie dagen i Oslo.
Hun ”tok” “Gåbuss” sammen med deltakerne på
seminaret ‘Miljøvennlig bytransport, og lansering
av nettstedet Tiltakskatalog.no. Den gir oversikt
over en rekke miljø- og klimatiltak som kan
benyttes for å få mer miljøvennlig transport
i byer og tettsteder. Tiltaksbeskrivelsene er

basert på forskning og aktuelle eksempler.
Når sant skal sies gikk ministeren og de
andre deltakerne gjennom en bytrafikk som
ikke akkurat bar preg av bilfrihet, men
ministeren understreket intensjonene:
- Det er ikke forbudt å bruke bil i dag,
men det skal settes fokus på å benytte
kollektivtransporten eller utforske tilbudet og mulighetene når det gjelder å
spasere eller sykle.

Redusert energiforbruk

I Norge er det Statens vegvesen
Vegdirektoratet som har det nasjonale
koordineringsansvaret for Mobilitetsuka
og Bilfri dag.
- Det er viktig å få ned CO2-utslippene,
men det er like viktig å redusere energiforbruket når du reiser, sa direktør
Marit Brandtsegg – som er direktør
for Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen i Statens vegvesen

TRAFIKK

Vegdirektoratet.
Årets tema “Reis smartere - tenk energi”
fokuserte på energiforbruk knyttet til transport. Transportsektoren står i dag for ca. en
tredjedel av energiforbruket i Norge, og er
den eneste sektoren som har økt sitt energi
forbruk. Den daglige bruken av privatbil er en
stor utfordring, både for klimagassutslipp og
energiforbruk.
- Ta heller bena fatt eller sett deg på sykkelen, og du både sparer og får masse energi.
Mindre utslipp gir bedre luft, mer fysisk
aktivitet gir bedre helse, mer sykling, gange
og kollektivtransport bidrar til bedre klima og
sparer energi, sa Marit Brandtsegg.

Nesten bare menn
dør i mopedulykker

Tre kriterier

For at kampanjen skal få en varig og reell effekt på folks reisevaner, har Europeisk mobili
tetsuke et hovedfokus på permanente tiltak
som gjennomføres i byene for mer miljøvennlig
bytransport. Tiltakene legger til rette for at
folk skal kunne velge et byliv uten bilen.
	Byene som deltar forplikter seg ved å
signere på tre kriterier:
Kriterium 1: Organisere en uke med aktiviteter
som setter årets tema i fokus.
Kriterium 2: Iverksette minst ett nytt, permanent tiltak som bidrar til å få reiser over fra
privatbiler til mer miljøvennlig transport. Om
mulig skal minst ett av disse tiltakene være
en permanent omdisponering av veiareal til
fordel for fotgjengere, syklister eller offentlig
transport.
Kriterium 3: Organisere “bilfri”-arrangement,
for eksempel ved å reservere minst ett areal
til fordel for syklister og fotgjengere i minst
en hel dag. Dette bør fortrinnsvis være 22.
september.

Av H-E Hansen

Gutter og menn dominerer helt statistikken over mopedulykker
med tragisk utgang. Men om høsten er det jentene som har en lei
skadestatistikk, viser nye tall.
Fra 2001 til og med juli i år har 51 nordmenn omkommet på moped. 48 var menn,
viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Frem
til september hadde fire mopedister mistet
livet, tre av dem menn.

Skadetopp

– Når det først går virkelig galt, er det ofte
en ung mann som kjører. Gutter og menn
står også for de mest alvorlige skadene i våre
tall, sier rådgivende lege Marit Krohg i If
Skadeforsikring.
Forsikringsselskapets tall for personskader på moped de fire siste årene viser
at gutter har en skadetopp om sommeren.
Jentene har sin på høsten.
– Særlig i september skader mange jenter
seg på moped, faktisk dobbelt så mange som
i en gjennomsnittlig sommermåned. Skadene
skjer særlig i ukedagene, og helst på morg
enen og ettermiddagen. Økningen synes
derfor i stor grad å være knyttet til bruk av
moped til og fra skolen, sier Krohg.

Hode og nakke

Fra 2004 har det vært en halvering i moped
ulykker både hos kvinner og menn, viser tall
fra Statistisk sentralbyrå. I fjor ble 353 skadet.
Ved utgangen av juli i år hadde antallet
skader kommet opp i 172.
	Det finnes ikke gode tall på hvem som
kjører mest moped, men sett i forhold til
hvor mange gutter og jenter som tar moped
lappen er skadeantallet jevnt fordelt på
kjønn.
– Skader i bein og armer utgjør godt over

halvparten av skadetilfellene hos begge
kjønn. Jentene har imidlertid en noe høyere
andel hode- og nakkeskader enn guttene,
sier Krohg.
Aldersgruppen 16-19 år står for 70 % av
skadene hos jentene og 64 % av skadene hos
guttene, viser If-tallene.
– Heldigvis er de fleste skadene lite alvorlige,
uten behov for sykehusinnleggelse. 71 % av
jentenes ulykker og 60 % av guttenes kommer i den kategorien, sier hun.

Bytt visir

Rundt en tredjedel av personskadene på
moped skjer uten at andre kjøretøy er
involvert, det vil si som følge av skrens eller
utforkjøring, viser tallene fra If. En fjerdedel
skyldes sammenstøt i veikryss.
– I byer dreier det seg i svært stor grad om
den siste kategorien, er vår erfaring. Unge
mopedister har en tendens til ikke å avpasse
farten opp mot kryss. Det er full gass helt til
det er full stopp, sier Roger Dalsaune, leder
for faggruppe klasse A og M i Autoriserte
Trafikkskolers Landsforbund.
Selv om en moped ikke har lov til å kjøre
fortere enn 45 km/t, mener han mange trygt
kan bli flinkere til å avpasse farten etter
forholdene. Om høsten bør flere også bli flinkere til å sjekke at lysene virker som de skal.
– I august og september sier vi til alle
elevene at det er på tide å bytte visir på
hjelmen. Når støv og insekter gnis vekk med
fingrene gjennom en hel sommer, blir den
klare plasten etter hvert mindre klar, sier
Dalsaune.
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MA-jubiléer

Sarpsborg MA-avdeling fyller 80 år
Sarpsborg avdeling av MA markerte
sitt 80-årsjubileum i høst.
Jubileumsfeiringen fant sted i
“Fremtiden”, der Sarpsborg-avdelingen
har sine medlemsmøter også.
Ikke lenge etter at MA var stiftet som
organisasjon i 1928, var det ildsjeler som
startet den lokale avdelingen i Østfold.
Variert historie
I prologen på jubileumsfeiringen ble historien
helt tilbake til stiftelsen i 1931 oppsummert.
Ved starten hadde avdelingen 76 medlemmer,
74 menn og 2 kvinner. Avdelingen hadde en
god vekst, og etter få år var det duket for å
etablere en Dameforening.
	I fjor fusjonerte Sarpsborg med Fredrikstadavdelingen, som faktisk ble etablert så tidlig
som i 1932. I dag har den samlete Sarpsborgavdelingen totalt 117 medlemmer, og nærmere
halvparten av dem var med på feiringen som
omfattet festmiddag, taler, hilsninger og god
underholdning.
Aktiviteter
- Avdelingen er ellers aktiv med å samles til
både møter og sosialt samvær, der oppslutningen er god, kan formann Øivind Farmann
fortelle. Man støtter et KastMasken-prosjekt
på Sandbakken skole, og er ellers med på MAaksjonene i løpet av året.
Av de aktiviteter Sarpsborg-avdelingen står
for er deltakelse på den årlige Bilens dag. Her
deltok blant andre avdelingsformann Øyvind
Farmann med MAs alkolåsbil.
Begivenheten fant sted på sensommeren, og tiltrakk seg god oppmerksomhet i
gågaten i et folksomt Sarpsborg sentrum. Det
anslås et besøkstall på 10 – 20 000, som fikk
se nærmere 150 biler. Disse omfattet alt fra
veteranbiler til sportsbiler. Og publikum fikk
også møte MAs alkolåsbil, der de kunne få
demonstrert hvordan alkolås virker. MA-standen
bød forøvrig på god informasjon om MAs
arbeid.
Årets arrangement var den niende utgaven
av Bilens Dag, som tiltrakk seg både utstillere
og tilskuere fra hele Østfold.
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80-års jubileum for MA-avdelinger i Vestfold

MA-jubiléer

MA-avdelingene i Vestfold har også
fylt 80 år i høst.
Tre MA-avdelinger i Vestfold har fylt 80 år i
høst. De tre avdelingene Larvik, Sandefjord og
Tønsberg samlet seg til en felles jubileums
feiring i oktober.
Det var naturlig å ha en felles markering av begivenheten. For ikke bare er de tre avdelingene
naboer i Vestfold. De ble også stiftet omtrent
samtidig i 1931.
Allsidig
Jubileumsfesten fant sted på Strand leirsted
og gjestegård i Sandefjord. Her hadde rundt 60
medlemmer funnet veien til en storartet aften,
der også innbudte gjester fra andre Vestfoldavdelinger hadde funnet veien.
	Kvelden hadde et allsidig program med
prolog i den store anledningen, allsang og
festtaler. Det ble servert en festmiddag;
hjortestek.
Underholdning ved sanger Marit Gulliksen
Lien, pianist Bjørg Trondsen Berg og sakso
fonist Svein Børge Haugberg.
	De tre avdelingene drives hver for seg, men
har ofte samarbeid om forskjellige arrangementer. Til sammen har de i dag totalt 324
medlemmer.
Stor heder
Jubileet ble benyttet til å hedre medlemmer
som har vært trofaste støttespillere og bidratt
med verdifull innsats for MA og avdelingene.
	Det ble delt ut tre fortjenstmedaljer i sølv
med diplom, til: Kjell A. Lolland, Sandefjord,
Leif Solberg, Horten og Sven Zettergren,
Horten. Denne store utmerkelsen blir gitt til
tillitsvalgte som har nedlagt et langvarig og
særlig fortjenstfullt arbeid for MA.
80-årsjubileet ble også en anledning til å
utdele hedersmerker. I alt 27 medlemmer fra
Larvik avdeling fikk hedersmerke i 3. grad med
diplom. Dette er en utmerkelse for medlemskap i 40 år eller mer. Her er det altså snakk
om mange med lang og tro tjeneste, og god
innsats.
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Hvorfor være medlem
av MA-Ungdom?
Vi nærmer oss et nytt år i MA-Ungdom. Det er tid for å se frem
mot å fortsette et medlemskap som er viktig, både for deg og
organisasjonen!
Ved å være medlem i MA-Ungdom er du med og bidrar til
vårt viktige arbeid for en rusfri trafikk. Vårt hovedfokus
ligger i forebyggende arbeid blant unge. Dette gjør vi
blant annet gjennom våre prosjekter.
DeathTrip:

Dette er en spennende konkurranse, der
elever på videregående skoler får i oppdrag
å lage Norges beste holdningskampanje mot
ruskjøring rettet mot unge i alderen 16-24
år. Vi har fått inn veldig mange bra kampanjer gjennom dette prosjektet, som vi bruker
aktivt for å nå ut til enda flere ungdommer.
Les mer på: www.deathtrip.no

Ung På Vei Mot Lappen:

Et prosjekt, der man ved å være rusfri frem til
man har fått førerkortet, er med i trekningen av
å få refundert utgifter til førerkortet med opp
til 20 000 kroner. Man får også en velkomst
pakke med L-skilt, speil og teori-DVD. Det
koster 100 kroner å delta.
Les mer: www.motlappen.no

JEG HAR INGEN VENNER Å MISTEIKKE KJØR I FYLLA:

MA-Ungdom bruker sosiale medier. Via vår side
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på Facebook har vi fått ut
et viktig budskap til mange tilhengere,
og satt temaet på dagsorden. Her kan du lese
sterke historier og synspunkter, samt dele ditt
standpunkt og dine erfaringer. Dette er Norges
største facebookgruppe med nesten 350000
tilhengere. Gå inn og bli medlem du også!

Lokal aktivitet/MA-ungdom klubber:
Vi ønsker også å kunne tilby spennende rusfrie arenaer til barn og unge. Vi har klubber
rundt omkring i landet som driver med trial,
motorcross, kickboxing, klubbkvelder ol. Vi
hjelper deg gjerne med å se om det finnes en
MA-Ungdom klubb i nærheten av der du bor.

Trialweekend

Et av årets høydepunkt for våre aktive
medlemmer er trialweekend. Her samles
mange av våre klubber for å treffe gamle og
nye kjente, få trene med dyktige trenere og
konkurrere.
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MA-lotteriet er i full sving.
For lotteriåret 2010/2011 er
hovedgevinsten i Landslotteriet
som vanlig en bil.
I tillegg er det mulig å vinne
mye annet blant tusenvis av gevinster, for eksempel en reise til en
verdi av 20 000 kroner.

Hovedpremien er en Opel! Ut
over dette er det en rekke
andre fine premier i form 
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fra Hadeland Glassverk på
10 000 kroner, samt for
eksempel turutstyr, digital fotoramme,
digital kjøkkenvekt, og strandspill for barn.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er
fortsatt 30 kroner.

MA-lotteriets formål er å skaffe penger til MAs
prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og
rusmiddelforebyggende arbeid. Overskuddet
av lotteriet blir fordelt på de ulike kampanjer og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel Kast Masken-prosjektet som henvender
seg til ungdomsskoleelever, prosjektet for å
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Bilsjansen og reiser

Hvert lodd inneholder mange vinnersjanser.
Faktisk er det fem skrapespill som hver for seg
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lansere alkolås og MAs fokus på narkotikaog pillemisbruk i trafikken, som er pådriver
i dette forebyggende arbeidet. MA trenger
penger til sitt viktige arbeid. Ditt lodd-kjøp
bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost:
line.hansen@ma-norge.no

MA-kryssord 4-2011

Gå Slektning
Cargo

l

Fonnbre

Komposisjon

Lus

Kode
Tresort

Falsk

Ambolt

Førerkortklasse

Gresk
bokstav

FS - 10.2011

Mistet

Arter
Lærling

Napp
Nomen

Navn:

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
Redskap

Kjedelig

l

Fred

Ildsted

Nils Steinstø, Vallandsvegen 27,
5600 Norheimsund
V
alborg Ørjevatn,
8690 Hattfjelldal

Vet

Like

l

Husdyr

Departement

Gir

Tok
Se
Like

Rusen

Omdømme

Arvid Sakseide,
Jonsokgrenda 5, 5918 Frekhaug

l




Øy
Rørt

Bilt

l

l

Vulkan



Øy
Viktig
“eksamen”



Rekke

Kuler

Adverb


l

l

Vinnere av
MA-kryssord nr. 2–2011:

Padler



Tidsrom

l

Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Arr
Fred

Tauet

Brakk

Rusmiddel

Naboer

l

l

EvenEntre Tillate tyrere

l

Bør
Sunn
Uklar batteriet Legemsdelen drikk
være

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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Mørketid er reflekstid
Høstmørket over oss – en stor fare for deg som fotgjenger i trafikken.
Uten refleks er du nesten usynlig langs veien. Det oppdager du best
når du selv sitter bak rattet langs høstmørke veier.
Av Ivar Lad
kjører med nærlys i så lite som 50 km/t har
bare to sekunder på å oppdage deg og reagere
når du ikke bruker refleks. Med refleks har
bilføreren 10 sekunder på å reagere.
Enten du ferdes på mørklagte veier eller
på veier og gater med lys, er bruk av refleks
svært så nødvendig.

Ingen mangel
Hvert år blir 30-40 fotgjengere drept og
mange skadet. De fleste var uten refleks.

Stor risiko

Risikoen for å bli påkjørt i mørket reduseres
med 85 % når du bruker refleks. En bilist som

Det er ikke mangel på reflekser som er problemet. Dem har vi nok alle nok av. I skuffer
og skap. Blir du refleksjeger hjemme – eller
til og med i jakkelommene - finnes det nok
refleks i mengder. Ta bryet med å hente dem
fram og ta dem på. Ellers så koster de jo så
lite å kjøpe.
Påsydd eller pålimt refleks eller vester

Brita Hoksnes Eriksen i MA har både refleksvester og andre refleksartikler å tilby for salg.
Ta gjerne kontakt med MA-kontoret eller bestill
direkte på nettsidene www.refleksforalle.no.
med refleks er lurt. Da slipper du huske å ta
dem på. Så oppfordringen er: Sørge for at
du og dine blir sett i mørket på den ene eller
andre måten.
Refleks redder liv!

Reflekspåbud?
Tre av fire nordmenn ønsker reflekspåbud. Dette kommer
frem i en undersøkelse Trygg Trafikk har gjennomført.
76 % av de spurte mener at bruk av refleks
burde vært påbudt i Norge.
– Nå må politikerne lytte til folket. Det vil
redde liv, sier direktør Kari Sandberg i Trygg
Trafikk.

Mange ulykker

Andelen som er positive i undersøkelsen vil
tilsvare at 2,6 millioner nordmenn ønsker å
påby refleks i mørket. Spørreundersøkelse ble
nylig utført av Synovate, på oppdrag fra Trygg
Trafikk.
	I fjor viste en landsomfattende telling at
kun 24 % av voksne fotgjengere bruker refleks
i mørket. I femårsperioden 2006-2010 døde
136 fotgjengere på norske veier.

Ikke akseptabelt

Nå mener Trygg Trafikk og folk flest at tiden er
inne for et påbud.
- Rundt 1000 fotgjengere blir skadet i trafikken hvert år. Bare 5 % av dem brukte refleks.
Tenk deg en stor arbeidsplass med lignende

skadetall, der bare noen få
brukte sikkerhetsutstyr. Det ville
aldri blitt akseptert av samfunnet, sier Sandberg.
Undersøkelsen viser at det
er unge voksne i alderen 18-29
år som er mest skeptiske til
et påbud. Men selv i denne
gruppen sier hele 63 % ja. I
alderen 40-59 år er 83 % for en
lovendring.
Når det gjelder geografiske forskjeller var
Oslo lavest med 67 %, mens Nord-Norge lå
øverst med 87 %.
	Det er ikke noen sammenheng mellom personer med eller uten høyere utdannelse, noe
man synes er overraskende. Utdannelsesnivå
påvirker ofte holdninger. Men undersøkelsen
viser derimot at husstander med barn var
overrepresentert blant dem som svarer at de
synes refleks burde være påbudt.
Kilde: Trygg Trafikk
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Telemark
Dekksenter AS

E. Braastad
Transport

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Oppdalslinna 371
2740 ROA
Tlf. 90 69 19 97

Vi håndterer og lagrer dine dekk, last og personbil

Ring 75 01 81 70 - Lastebilavd/Salhus
Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Tlf. 02 222
NORDLAND
Bodø - Amundsen Bilberging AS

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Johanssons Auto

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Hvalsmoen 127, 3514 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919 - www.jauto.no

Din lokale teststasjon
Førde Bilservice AS

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

Tlf. 75 56 40 00 / 951 94 201

SOGN og FJORDANE
.........................Tlf. 970 08 082

SØR-TRØNDELAG

Åfjord.......................................Tlf.

915 18 080

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

Tau Auto AS

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM
Tlf. 33 31 14 57

4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90 - Fax. 51 74 63 58

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Namsos
kommune

Eidsvoll
kommune
www.eidsvoll.kommune.no

Nærøy
kommune

Vinje
kommune

www.hobol.kommune.no

Sirdal
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no

Karmøy
kommune
Teknisk etat

Namsos bydrift

www.lardal.kommune.no

Hobøl
kommune

www.naroy.kommune.no

www.sirdal.kommune.no

Stange
kommune

www.karmoy.kommune.no

Frogn
kommune

www.stange.kommune.no

www.namsos.kommune.no

Kristiansand
kommune
www.kristiansand.kommune.no

www.leka.kommune.no

Gjøvik
kommune
www.gjovik.kommune.no

sentraladministrasjonen
www.nore-og-uvdal.kommune.no
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www.vefsn.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Hvaler
kommune

www.grimstad.kommune.no

Rana
kommune
www.rana.kommune.no

Førde
kommune

Kvinnherad
kommune

Bodø
kommune

www.porsanger.kommune.no

Rissa
kommune
www.rissa.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Aukra
kommune

www.forde.kommune.no

www.kvinnherad.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Steigen
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Porsanger
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten

Nore og Uvdal
kommune

Vefsn
kommune

Sandefjord
kommune

Leka
kommune

Skjervøy
kommune

www.skjervoy.kommune.no

www.frogn.kommune.no

Grimstad
kommune

Parkeringsenheten
www.bodo.kommune.no

Ørland
kommune
www.orland.kommune.no

www.aukra.kommune.no

Skien
kommune
www.skien.kommune.no

Gol
kommune
www.gol.kommune.no

Ringebu
kommune

Midt-Gudbransdal Brann- og Feievesen
www.ringebu.kommune.no

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Det første.
Det raskeste.
Hakkapeliitta.
331,61 km/t på isen – bak rattet
sitter en av våre egne testførere.

Bli en av våre testførere!

Nokian Tyres produserte det aller første Hakkapeliitta
vinterdekket så langt tilbake som i 1936. Til ære for
Nokian Hakkapeliittas 75-års jubileum klarte vår egen
testfører å oppnå en fart på 331,61 km/t, som er ny
verdensrekord på is. Hvorfor? Selvfølgelig for igjen
å løfte kjøresikkerheten opp på et helt nytt nivå!

Registrer deg på www.hakkapedia.no. Du kan få
mulighet til å teste våre dekk på din egen bil!
Nokian Dekk AS
Leiraveien 17, 2000 Lillestrøm, Tlf. +47 64 84 77 00, norway@nokiantyres.com

Trust the Natives.
www.nokiantyres.com

