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Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Forlaget
Last og Buss A/S

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

avdeling
Kongsberg og Omegn
Skytterveien 2
3613 KONGSBERG
Tlf. 950 29 203

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00
www.scania.no

Statoil Arkoveien

Stora Enso Skog AS

Tajevegen 1
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 95 11

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 905 72 901

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Sel
kommune

Gaular
kommune

sel.kommune.no

gaular.kommune.no

meraker.kommune.no

seljord.kommune.no

Teknisk Etat

sortland.kommune.no

Sektor kommunal
utvikling

Ålesund
kommune

Rennesøy
kommune

alesund.kommune.no

rennesoy.kommune.no

Balsfjord
kommune
balsfjord.kommune.no

Giske
kommune
giske.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

marker.kommune.no

sandnes.kommune.no

flekkefjord.kommune.no

vaga.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

baerum.kommune.no

Øvre Eiker
kommune
www.ovre-eiker.kommune.no
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Hammerfest
kommune
hammerfest.kommune.no

vaksdal.kommune.no

froya.kommune.no

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn

risor.kommune.no

Bokn
kommune

verran.kommune.no

sveio.no

Åfjord
kommune

namsos.kommune.no

Marker
kommune

Sandnes
kommune

ANONYM
STØTTE

Porsgrunn
kommune
porsgrunn.kommune.no

tynset.kommune.no

Flekkefjord
kommune

Enhet Psykisk Helse og Rus
notteroy.kommune.no

Tynset
kommune

bokn.kommune.no

austrheim.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

Kvalsund
kommune
kvalsund.kommune.no

Hole
kommune
hole.kommune.no
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Sørengen
Kjøreskole AS

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

Kjelsås
Bilverksted AS
Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Betong Vest AS

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Bjugn

Skavdal, 7160 BJUGN
Tlf. 911 60 911

Norsk Scania AS
Drammensveien 159
0212 OSLO
Tlf. 22 06 45 00

Møller Bil
Stavanger

AutoXL as

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Fleslandveien 77
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 66 00

9503 ALTA
Tlf. 78 45 70 70

Vassbotnen 17
4033 STAVANGER
Tlf. 24 03 40 00

Skipnes
Byggservice AS
Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Baggerød AS
Nedre vei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Team Verksted
Øst AS
Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

Apotek 1 Bien
Narvik
Bolagsgt 1
8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

Gjødseltransport AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Stamsaas
Premium Moss AS

Industriverktøy
IDG Tools AS

Ødegården
Transport ANS

Varnaveien 43 D
1526 MOSS
Tlf. 69 26 24 00

Solberg Bil AS

Vestre Buktenveg 11-13
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Bil-Service
Personbiler AS
Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Berge Alfr. A. A/S
Vestre Linnesv 11
3400 LIER
Tlf. 32 22 61 00

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 24 68 40

Hommersåk Bil AS

Sveiseverksted

Møllevegen 1
2340 LØTEN
Tlf. 62 50 89 89

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Element og
Spesialtransport AS

Bjørnsons gate 29
5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA
Tlf. 61 32 21 00

Bil Kokstad AS
7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Stico AS

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 907 39 676

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Malermestrene
Indre Østland AS

Sletta Auto AS

Sletta 10, 1870 ØRJE
Tlf. 69 81 17 70
Mobil 920 38 577

Oslo
Bilsenter

Elvev 4
1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Tangen
Dyrepark

Kolomoen 904
2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

MA – rusfri trafikk og livsstil ønsker alle

God Jul og Godt Nytt År!
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Det lakker og lir …
Et år er snart omme. Et begivenhetsrikt år, både globalt og
nasjonalt, politisk, menneskelig og økonomisk. Verden er i
stor forandring. Også den verdenen som omgir MA.
Hva har skjedd innenfor trafikksikkerhet og i bilindustrien?
Skandalen i VW-konsernet trenger ingen ytterligere kommentarer, annet enn at det kan være på tide å se på det
europeiske sertifiseringssystemet for nye bilmodeller, og
vurdere muligheten for å få sertifisering utført av et organ
som er helt uavhengig av bilindustrien. Statistikken viser
at dieselbilsalget i Norge går kraftig ned, mens stadig flere
kjøper el-bil eller ladbare hybridbiler. Det betyr mindre
belastning på miljøet.
Innenfor EU har det bebudede måltallet for reduksjon i
antall hardt skadde i trafikken, dessverre latt vente på seg.
Antall drepte er fastslått skal halveres i perioden 2010 –
2020. I Norge er målet at antallet drepte og hardt skadde i
trafikken, til sammen skal være maksimum 500 innen 2024.
Vi i MA er opptatt av målene i Nullvisjonen, og i 2015 har vi
jobbet for flere merkesaker som, hvis de settes ut i livet, vil
ha en positiv innvirkning på trafikksikkerheten.
Alkolås i alle kjøretøy har vært vår fanesak gjennom mange
år, og endelig ser det ut til at bruken skyter fart, både hos
transportselskaper og busselskaper. I tillegg kom det gledelige påbudet fra Stortinget om alkolås i busser og taxier, som
vi vil gjøre vårt for at gjennomføres i 2016.
I et samarbeidsprosjekt mellom MA og MHF med det
«svorske» navnet «Drogfri trafikk i Norden» er vi kunnskapsspredere og pådrivere for et sterkt fokus på å oppdage
trafikanter påvirket av narkotika og medikamenter.
MA har gitt klar beskjed om at rettsmedisinsk obduksjon av
alle trafikkdrepte må innføres snarest. Viktig for å få ytter
ligere kunnskap til å kunne forebygge enda bedre, men også
for rettssikkerheten til den omkomne, og for pårørende som
ofte ønsker mest mulig informasjon.
At promillegrensen til sjøs fremdeles er 0,8, finner vi ytterst
betenkelig, og vi ser fram til en snarlig reduksjon til samme
grense som på vei.
Sist, men ikke minst, tiltaket som er nevnt i NTP 2014-2017,
om å prøve ut alkobom, bør settes i verk så snart som mulig.
Alkobommer har vært i bruk i Sverige over en toårs-periode
med gode resultater både forebyggingsmessig og for faktisk
å stoppe fyllekjørere.

leder
Bakkekontakt
I dag morges var det såpeglatt. Allerede i den første lille
svingen gikk det sidelengs. Overrumplende hålke gjorde at
det nesten gikk galt. Denne tynne og skumle hinnen av is
på asfalt, som innvarsler en vinter med varierende forhold
med snø og is, fikk det nesten til å smelle.
Her gjaldt det å være forsiktig. Den aller minste antydning til mer fart eller å slakke av, for ikke å snakke om å
ta til høyre eller venstre, gjorde meg skrekkslagen for å
miste kontakten med underlaget. Og alt dette før jeg var
kommet halvveis frem. Til fots. På vei fra dørstokken til
bussholdeplassen.
Vinteren er en årstid å elske – men å ha respekt for.
Enten du er fotgjenger eller bilist. Det gjelder å gå eller
kjøre etter forholdene. Og det gjelder å være godt skodd,
bokstavelig talt, enten det dreier seg om bilen din eller
hva du selv har på bena.
I dette nummeret av Motorføreren bringer vi en stor,
eksklusiv test av vinterdekk. Den er ment å sette søkelyset
på bevissthet om å ha de best mulige dekkene. Det skal
sikre den livsviktige friksjonen du kan oppnå med fire små
flater på størrelse med håndflater som eneste kontakt
med bakken. Er dekkene dine for gamle? Husk at dette er
forbruksvarer som slites og eldes. Har du nettopp kjøpt
nye vinterdekk eller bør du bestemme deg for at det er
tid å skifte, får du her viktig informasjon som gjelder din
sikkerhet.
Som fotgjenger er du på en måte bedre stilt enn bilen; Du
har to føtter som skaper kontakt mot bakken - riktignok
bare en når du går – og både farten din og vekten er langt
lavere enn kjøretøyenes. Men vi er så sårbare. Det skjer
veldig mange ”trafikkulykker”, der fotgjengere faller og
slår seg helseløse. De fleste om vinteren. Dette tas også
opp i denne utgaven av Motorføreren: Bruk gode sko og
brodder!
Som om vi skulle behøve slike påminnelser! Jo takk. Da
jeg stavret meg frem i grålysningen i dag, følte jeg meg
bra klønete. Vinterskoene står i skapet. Broddene ligger i
skuffen. Men bilen har vinterdekkene på.

Det handler om å redde menneskeliv.
Med dette ønskes alle en God Jul!

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær
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ALKOLÅS

Alkobom for første gang i
Automatisk promillekontroll er en realitet. I Sverige
har alkobommer blitt prøvd
ut som et middel for rask
og effektiv promilletest der
mange bilister skal passere, for
eksempel i fergehavnene. I dag
ble alkobommene demonstrert
for første gang i Norge. Alkobommene er et viktig tiltak for
trafikksikkerheten, mener MA,
som sto for presentasjonen
ved Oslos fergeterminal sammen med svenske MHF.fjernes.
Investeringskostnadene er
beregnet til 1000 milliarder
kroner fram til 2050.
På tide
Alkobommene gjør at et stort antall
bilister kjører gjennom en bom der en rask
blåseprøve og et øyeblikks analyse gjør at
bommen går opp for de promillefrie. De som
blåser rødt slipper ikke videre ut på veien til
fare for seg selv og andre.
- Det er på tide at arbeidet med å prøve ut
alkobom settes i verk her i landet også, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende
generalsekretær i MA.

Alvorlig
Rus er en av de viktigste årsakene til alvorlige
trafikkulykker. Promillekontroller er essensielt for å bekjempe dødsulykker og alvorlige
skader. Som et nytt og effektivt middel for
å intensivere kontrollen og gi sikrere trafikk
har alkobommer i flere år blitt testet ut i
svenske fergehavner. I Norge er alkobommer nevnt som et trafikksikkerhetstiltak i
Nasjonal transportplan.
Derfor demonstrerte MA alkobommer
ved fergeterminalen på Vippetangen i Oslo
midt i november. Dette skjedde i samarbeid
med MAs svenske søsterorganisasjon MHF,
som har utviklet systemet og bragt saken helt
frem til den svenske Riksdagen.
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Nødvendig for sikkerheten
- Alkobommer er et nytt, nødvendig tiltak på
veien for å redusere trafikkulykkene ytterligere. Vi ser frem til et godt samarbeid med
myndighetene og andre interessenter, slik vi
har sett i Sverige, sier Fjellvang Kristoffersen.
Derfor var både politiet, tollvesenet,
havnemyndigheter, fergeselskaper og andre
interessenter invitert til denne første presentasjonen av alkobommer her til lands.
Prosjektleder Tomas Jonsson og trafikk
sikkerhetssjef Lars-Olov Sjöström i MHF
presenterte de svenske erfaringene med alko-

bommer, som først ble testet ut i Göteborg og
nå er i drift i Stockholms frihavn. Erfaringene
er gode etter prøveperioder først i Göteborg
og nå i Stockholm har kommet i en rapport
som anbefaler videre bruk av automatisk
promillekontroll.
- Det er bred politisk enighet om dette i
Riksdagen, forteller Jonsson.

Kø uten forsinkelse
Alkobommene kan plasseres på steder med
stor trafikk, for eksempel grenseoverganger,
fergehavner eller som mobile enheter politiet
kan bruke ute på kontroll. Hensikten er at et

ALKOLÅS

Norge
stort antall bilførere kan kontrolleres raskt:
Man kjører frem til en bom, blåser hurtig
inn i en traktformet sonde, på et øyeblikk
er det gjort en automatisk analyse som gjør
at bommen enten slipper bilisten ut eller
forhindrer ham i å kjøre videre ut på veien
til fare for både seg selv og andre. Alkobommene overvåkes og styres fra en trafikkover
våkingsstasjon som gjerne kan ligge et annet
sted i landet. For anledningen var denne
funksjonen lagt til en spesialinnredet bil MHF
hadde med til Oslo, der en fergeankomst i
Stockholm ble observert.
Hvis sjåføren har ulovlig høy promille
sender operatøren som overvåker bommene
en melding til politiet, tollvesenet eller en
annen myndighet på fergestedet, slik at den
mistenkte blir tatt til side for videre testing
og saksgang.

Alkobommene har promilletestet sjåfører i både tungtransport og personbiler i fergehavnene i
Göteborg og Stockholm.

Preventivt
Testperiodene i Sverige har vist at systemet
er effektivt og ikke har skapt køer. I første
omgang var det tungtransporten som ble
ledet gjennom bommene. Etter hvert gjaldt
det alle!
Mange sjåfører har blitt stoppet i løpet
av testene som er gjort i Göteborg og
Stockholm.
- Men like viktig er den preventive effekten
av alkobommen, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA – rusfri trafikk og livsstil.
Alle som reiser med fergene til Stockholm
fra Russland, Estland og Latvia får skriftlig
informasjon om de automatiske promille
kontrollene som venter dem når de kjører i
land.
Det er på tide at alkobommer tas i bruk
som et viktig trafikksikkerhetstiltak,
mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
fung. generalsekretær i MA.
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Spennende og framtidsrettet org

Det er gode tradisjoner for
at MA holder samlinger for
avdelingene i løpet av vinteren. Dette har gjennom
årene blitt gjort i forskjellige
former. I år ble det holdt et
stort, samlet møte for alle
avdelingene. Dette var meget
vellykket da 60 deltakere fra
hele landet møttes på Gardermoen midt i november.
Konferansen omfattet både en faglig del med
nyttig innspill fra to eksterne foredragsholdere og en del som tok for seg aktuelle temaer
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for organisasjonen. Dette var ment å være et
møtested for å utveksle informasjon og synspunkter før MA går inn i 2016 med blant annet
landsmøte i Bergen i juni.

Lange linjer
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken innledet
med å trekke lengre linjer for MA og frivillige
organisasjoners liv for øvrig: Kampen for tilværelsen! Man står overfor store utfordringer
i en verden der medlemsorganisasjoner har
slitt med oppslutningen.
- Men heller enn å skue tilbake på hvordan
man har overlevd tidligere, skal vi nå gjøre det
motsatt, understreket styrelederen.
- Vi skal se inn i glasskula. Vi skal stake ut
kursen for hvordan vi skal utvikle oss i fremtiden, hvordan vi skal overleve i en ny tid for
organisasjonen. Hvordan vi skal posisjonere
oss og handle i et nytt landskap. For oss
handler det litt satt på spissen om ”kampen for
tilværelsen” i en stadig tøffere konkurranse på

de fleste av områdene vi jobber med. Vi kjemper om medlemmer, vi kjemper om oppmerksomhet og vi kjemper om å få gjennomslag.
- For meg er det viktig at vi skal klare å kombi
nere det nye med historien vår og røttene
våre; grunntanken bak MA. Samtidig som vi
må være vitale nok til faktisk å innrømme
at kanskje ikke alt var bedre før. Det å se på
fremtida med et offensivt blikk kan være med
på å revitalisere organisasjonen og med
lemmene. Men det er viktig å ha med seg
kongstanken på ferden dit. Målet er hva den
sterke organisasjonen kan makte å utrette,
hvilke endringer vi kan få til, hvordan vi kan
få flyttet makt og hvordan vi kan få politikerne til å fatte de riktige beslutningene for
MAs saker:
• MA er organisasjonen som arbeider for å
hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i
trafikken.
• MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller
bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

Generalsekretær Stian Slotterøy,
Johnsen Frivillighet Norge

ORGANISASJON

ganisasjonskonferanse!

- I juni 2014 sa jeg at jeg har en drøm. Det
er en ganske hårete, men fullt ut realistisk
drøm. Ved Landsmøtet i 2016 skal MA ha
befestet sin posisjon i samfunnet som en
stor, tydelig og framtidsrettet organisasjon
i trafikksikkerhetsarbeidet, med fokus på
rusfri trafikk. MA skal være en organisasjon
med stor politisk kraft, og vi skal bygge opp
vårt renommé som en ressursinstans på alt
som vedrører rusforebygging i trafikken,
mente styrelederen.

Møte utfordringene
MAs landsmøte i juni 2014, vedtok å arbeide
med prosjektet ”MA for framtida” der
ønsket var endring som skal møte disse
utfordringene og med ambisiøse mål.
- Med et spissere og mer tydelig hovedformål og budskap tror jeg vi kan utrette
langt mer i årene fremover: At vi finner vår
naturlige plass og blir en tydelig samfunns
aktør på vårt område, og i tett samarbeid

Forskningsleder Rune Elvik fra (TØI)

med de andre aktørene som jobber med
lignende problemstillinger for å nå Nullvisjonen på norske veier, sa Ann-Cathrin
Becken.

Arbeidet hittil
Marit L. Sandøy, nestleder i MAs styre, gikk
gjennom arbeidet som arbeidsgruppen for
”MA for Framtida” har gjort. Med utgangs
punkt i de skisserte forslag om endringer og
tilpasninger som skal gjøre MA enda bedre
rustet til å møte fremtiden, var konferansen
en anledning til debatt og tilbakemelding til
styret før videre behandling i avdelingene
innen landsmøtet.
Det ble også en god debatt med mange
deltakere. Her kom det frem synspunkter om
MA som en rusfri organisasjon som arbeider
for trafikksikkerhet generelt og for rusfri
trafikk spesielt. MA skal være medlemsbasert og åpen for alle som stiller seg bak
MAs formål.

Marit L. Sandøy, nestleder i MAs styre

Forskning og frivillighet
To foredragsholdere var invitert for å belyse
to områder som er av stor viktighet for MA:
Trafikksikkerhet og frivillighet.
Forskningsleder Rune Elvik fra Transport
økonomisk Institutt (TØI) er velkjent innen
forskning på trafikk og sikkerhet. Han tok for
seg ”Hva må til for å nå Nullvisjonen og hvor
kan MA bidra?” Dette er blant annet basert
på en forskning der man har gått inn på ulike
faktorer som påvirker trafikksikkerheten,
for å se hvilke gevinster man kan oppnå. Det
gjelder hele spekteret fra hvordan andelen
syklister påvirker antallet skadde og drepte, til
hvordan sikkerhetsutstyret i biler – til og med
fremtidens selvkjørende biler - kan bringe oss
nærmere Nullvisjonen.
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen
fra Frivillighet Norge ga forsamlingen av
iherdige MA-tillitsvalgte et innblikk i hva fri
villigheten i Norge representerer, fremtiden og
MAs plass på dette området.

M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 2 0 1 5
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Velkomen til MA-landsm

Me i Hordaland avdeling ynskjer alle hjarteleg velkomen til MAlandsmøtet i 2016. No er det tredje gongen Hordaland står som
vertskap. Første gong i 1946, så i 1996 på Os og no på Quality
Hotell Edvard Grieg Flesland. Så kjære MA-venner, set av tida 9.
– 12. juni og me møtest på MA sitt landsmøte.
Lange tradisjonar
MA har hatt tradisjon for at eit landsmøte
er meir enn eit «årsmøte», det er og ei
sosial samling der vi møter MA-venner –
treffer gamle og nye, gjev oss inspirasjon
og kveik for vidare MA-arbeid.
Me i Hordaland har lyst til å følgja opp
denne tradisjonen, der vi legg til rette for
sosiale samlingar. Nytt denne gongen er at
MA sin campingklubb legg sitt «pinsetreff»
(årsmøte) til landsmøtet, så vi prøver å ta
opp at tradisjonen med eigen bobilcamp.

Landsmøtehotellet
Staden me skal vera på, Quality Hotell Edvard
Grieg, ligg nært Bergen Lufthamn Flesland.
Hotellet vart i 2015 utvida med mange nye
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rom og nytt kurssenter som me skal bruka.
Hotellet vart vald etter ein konkurranse
der pris og kvalitet var nokon av vilkåra.
Ved å gå inn på hotellet sine heimesider, kan
du sjå meir av hotellet og kva dei tilbyr:
www.nordicchoicehotels.no/quality/
quality-hotel-edvard-grieg/

Bobilcamp
Bobilcampen ligg inne på hotellet sitt
parkeringsareal, der me vil ha plass til 20
bilar /vogner. Me vil leggja til rette for uttak av straum. Sidan campingklubben legg
sitt treff til landsmøtet, vil dei ha førsterett
til plassane. Dersom stor pågang, vil vi
prøva å tilby fleire plassar i nærleiken.
Sidan mange vil koma til landsmøte

torsdag ettermiddag og kveld, byrjar me
med grillkveld, der me får nyta god grillmat
frå hotellet og tid til prat.
Nytt i landsmøte samanheng er at
campingklubben inviterer alle til å vera
med på eit uhøgtideleg landsmøtemeisterskap i hesteskokasting. Så her har du høve
til å bli historisk – den første som kan kalla
seg MA-meister i hesteskokasting.

Felles turar
Bergen og Hordaland har mykje å visa
fram både av kjente stader og ulike typar
butikkar og butikksentra. Me klarer ikkje
å syna fram alt i løpet av landsmøtet, men
me vil leggja opp til felles turar og framlegg
til turar som du kan ta på eiga hand.
Sjølv om me er komne godt i gang med
planlegginga – står det framleis litt att.
Meir om landsmøtet kjem i neste nummer
av Motorføreren og på MA si heimeside.
Velkomen i tida 9.–12. juni MA-venner.
Me møtest på landsmøtet!
Helsing oss alle i Landsmøtekomiteen.

ORGANISASJON

møtet 2016 i Hordaland

Arrangementskomiteen er godt i gang med forberedelsene.

TEMA

Sko er fotgjengernes
vinterdekk
Det settes mye – og riktig –
fokus på at bilen din skal være
godt skodd for vinteren: Det
beste av dekk. Med eller uten
pigger. Men vinterføret er også
høysesong for ulykker - fall og
brudd – for fotgjengerne. Hvor
nøye er du på å ha de beste
skoene for å komme helskinnet frem når du er ute og går?

Av H-E Hansen
På høstens store trafikksikkerhetskonferanse i
Tylösand i Sverige ble det satt fokus på de veldig mange ulykkene som skjer oss fotgjengere
på vinterføret. Mottiltakene er gode vintersko, brodder eller andre metoder for å unngå
å skli. Det er også gått vitenskapelig til verks
med en ny konsumenttest gjort av Glenn
Berggård, Peter Rosander, Agneta Larsson og
Gunvor Gard. Det anbefales absolutt å bruke
litt tid på å kjøpe både brodder og sko.

Vær på vakt!
Det er god grunn til å være på vakt for oss

som bor her nord. Sykehusstatistikken i
Sverige, som er mer detaljert enn den norske,
viser at singelulykker med fotgjengere på
is og snø er årsak til veldig mange ulykker.
Hvert år skades 25 – 30 000 svensker fordi
de glir på is eller snø. Av disse ender rundt
3000 på sykehus. Det er lite som skulle tilsi at
norske fotgjengere er mindre utsatt for uhell.
Begrepet singelukykke – eller enkeltulykke
- er hentet fra andre trafikkulykker der det
ikke er flere en som er innbladet. Dette betyr
at det her dreier seg om en enkelt uheldig person som skader seg uten at andre er involvert.

Personer som skades i fallulykker på snø
og is har som oftest verre skader og lengre
rekonvalesenstid sammenlignet med fotgjengere som faller på barmark. Det er derfor viktig å finne preventive metoder og hjelpmidler
mot fallulykker vinterstid.
Sko deg som best du kan. Essensen er at
du må være bevisst hva du har på bena når
det er glatt. Best mulig sko med en såle som
ikke er glatt. Bruk gjerne brodder – eller
lignende antiskliutstyr – når det trengs. Ikke
la forfengelighet og utseende gå på sikkerheten løs, men være nøye med å velge sko

Test på is
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du føler deg bekvem med. Les videre hva
forskerne la vekt på da de gjorde undersøkelsen sin. Det blir umulig her å anbefale
enkelte sko, merker eller typer.

Forskning
Hensikten med den vitenskapelige metoden
med svært så jordnært mål er å se hva som
fungerer på forskjellig glatt underlag og hvor
brukervennlig det oppleves. I arbeidet har
det også vært viktig å finne kriterier for gode
vinteregenskaper.
I vitenskapens navn var det også behov
for de svenske forskerne å få frem en basis
for en standardisering på nasjonalt, nordisk
eller europeisk plan, samt en mulig merking
som skal gi konsumentene anledning til å
sammenligne sko og antiskliegenskaper når
de skal handle.

Tren med broddene
Brodder eller lignende utstyr på skoene er
den billigste løsningen og på mange måter
den enkleste; når det blir glatt setter du dem
ganske enkelt på skoene. De koster et par
hundre kroner, og mens de for noen år siden
var av metall finnes de nå i ulike materialer
og kan være både smidige og mer elegante.
Men broddene gir annerledes gange og
kan være ubekvemme.
Prosjektleder Glenn Berggård anbefaler ”nybegynnere” å ikke gå rett ut i trafikken med
dem, men at man prøver seg frem og justerer
dem riktig. Han påpeker at det ikke er alle
brodder som er like effektive hvis du skal
bevege deg sidelengs eller bakover.
Berggård påpeker at du ikke kan bevege
deg fritt og bekymringsløst selv om du
har brodder. Du må ”gå med hodet”. Det
avgjørende momentet er å få ned hælen uten
å gli forover. For har du først begynt å skli
er det vanskelig å gjenvinne balansen. Hvor
vanskelig det er, avhenger blant annet av
hvor gammel man er og hva man bærer på. Er
du ute på glatt is gjelder det å gå forsiktig på
hele foten, litt som en elefant, er rådet.

Subjektivt og objektivt
Testmetoden som er brukt for å undersøke

antiskliutstyret og skoenes egenskaper bygger på tidligere erfaringer fra foregående
tester. Metoden bygger på at forsøkspersoner
gjennomfører gangtester med forskjellige
former for brodder og lignende, samt de
aktuelle skoene, på ulike underlag. Samtidig
brukes det både subjektive og objektive
målesystemer.
9 personer over 45 år deltok (gjennomsnittlig 47 år), 4 menn og 5 kvinner prøvde 19
typer antiskli og 20 forskjellige sko. 4 ulike
underlag er brukt: Is, snødekt is, hardpakket
snø og tørr betong. Testen er komplettert
med laboratoriemålinger av antiskli/brodder
og skosålenes friksjon på is, samt hardheten
på skosålene.

Resultatet
Friksjonsmålingene viser – som man skulle
anta – at broddene og annen antiskliutrustning har gjennomgående høyere friksjon enn
skoene. Det vil si at de er bedre på is. Men

det er verd å merke seg at forskjellen mellom
de dårligste broddene og de beste skoene
likevel er ganske små.
Resultatene av friksjonen fra laboratorietestene, hvordan forsøkspersonene
faktisk opplevde sikkerheten og faren for å
falle i virkeligheten, var ikke helt i samsvar
med hverandre. Til og med ganglaget til den
enkelte kan her være en medvirkende faktor,
så som hælisettet og overrullingen. Det er
også viktig at antiskliegenskapene ikke skal
gå ut over skoenes egenskaper, komfort og
passform - rett og slett brukervennligheten for øvrig.
Ellers er konklusjonen at en standardisert
testmetode for klasseinndeling av egenskaper
på vintersko og brodder bør bygge på målemetodene som er prøvd ut i denne testen.
Fortsatte studier med flere testpersoner
behøves for å bekrefte resultatene, avslutter
forskerne.

Spørreskjema fylles ut
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Rustbeskyttelse med amerikansk

sau

Av Knut Arild Lotterud

Rustbeskyttelse av biler er ikke lengre like vanlig som for et par
tre tiår siden. Antakelig har det spredd seg en oppfatning om at
bilene er så bra beskyttet fra fabrikk at det ikke lengre er nødvendig med noe ekstra. Dette er imidlertid en feilvurdering og
en misforståelse som kan koste deg dyrt.
Så snart det kommer luft og fuktighet til
på dårlig beskyttet stål starter prosessen.
Korrosjonen er i gang - og metallet skifter
raskt farge fra blankt og sort til brunt.
Dersom du ikke foretar deg noe vil denne
velkjente prosessen til slutt gjøre ende
på hele kjøretøyet, fra de dyreste til de
rimeligere bilene. Forfallet skjer både lett
synlig i overflatiske skader på lakken, og
ikke minst under bilen, der rusten gnager
ubønnhørlig…

Bedre biler, mye tøffere miljø
Det er ingen tvil om at rustbeskyttelse av
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biler er mer aktuelt og nødvendig enn noen
gang. Rustangrep er en bils verste fiende,
og noe som opp gjennom årene har medført et ganske stort fokus på rustbeskyttelse, også fra bilprodusenthold. Som følge
av bedre materialvalg, mer hensiktsmessige konstruksjoner og bruk av forskjellige
beskyttelsesmidler, har bilene blitt langt
mer motstandsdyktige mot rustangrep.
Men samtidig er miljøet bilene brukes i blitt
tøffere og mer krevende, dette blant annet
som følge av massiv salting av veiene.
Det er faktisk blitt hevdet at dagens
biler ville ha vært nærmest rustfrie i det

trafikkmiljøet vi hadde på 50-tallet, før
saltingen for alvor tok av. Men i dagens
situasjon er fortsatt rustbeskyttelse i høy
grad både aktuelt og nødvendig.

Mindre flinke bileiere
Det er dessverre et faktum at bileiere har
blitt mindre påpasselige med å sørge for
rustbeskyttelse av bilene sine. Og resultatet
av dette begynner allerede å vise seg. Nye
pene og blanke biler er helt brune av rust
under, spesielt på traverser, bærearmer
osv.
Et annet problem er jordingspunkter og
alle elektriske kontakter under bilen, for
eksempel til ABS og xenon-lyktene. Disse
dynkes med fuktighet, salt og skitt, med
kontaktproblemer og funksjonsfeil som
resultat.

Flere funksjoner
Det finnes en rekke forskjellig rustbehand
linger beregnet på nye biler og eldre biler,
der rusten allerede har begynt å sette sine

per rust
middelfri og miljøvennlig
og vann fortrenges og uskadeliggjøres
kner ikke, men penetrerer og kryper
ken sprekker eller flasser
legen i rustne og fuktige hulrom og falser
rustbehandling utføres mens du venter.
en står klar
parer penger ved lengre levetid på bilen,
e reparasjoner og rimelige behandlinger

uefett

www.bilkontroll.no
FORHANDLER:

spor. Noen typer behandlinger er basert på
oljer.
- Disse har flere fordeler, blant annet at
behandlingen går raskt på under et par
timer med produkter som er uten løse
midler, og behandlingen er ikke avhengig
av et tørt, rent og rustfritt understell, sier
Olav Rettedal i Rettedal Bilkontroll på
Sola, som forhandler antikorrosjonssyste6
met Fluid Film. Rettedal driver for øvrig
testestasjon for MA.
Formålet med oljefilmen skal være at
den konserverer kontakter, fortrenger
vann, smører og hindrer korrosjon. En
annen fordel er at bolter i hjuloppheng
og lignende får en langtids rustløser
behandling, slik at f.eks. justering av
hjulvinkler går som en lek uten fastrustede
bolter og muttere - både på tunge og lette
kjøretøy.

Effektiv beskyttelse, naturlig
opphav
Fluid film er et «nygammelt» produkt som
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Fluid film NAS

Fluid Film er brukt globalt siden
1940-tallet på skip, offshore, i industri, i landbr
privat. Baseolje av ullfett/ lanolin gir unike og saltv
bestandige egenskaper. Fluid Film fordamper ik
tørker ikke, men er aktiv, krypende og penetrerend
lang tid. Den egner seg derfor svært godt som rus
og smøremiddel på kjeder, wirer, våpen, fiskesn
bolter, låser, låsesylindre, hengsler, avtagbare k
hekksakser, tilhengere, påhengsmotorer, gjøds
saltspredere, til vinterkonservering, transportbesky
osv. Fluid Film er meget godt egnet til rustbehandli
hulromsbehandling. Sprøyteutstyr trenger ikke
gjøres etter bruk, da Fluid Film ikke størkner. Ga
tradisjonell behandling mykgjøres og vann fortre
Fluid Film er ikke konduktiv og brukes derfor på b
poler og elektriske kontakter. Fluid Film svi
gress og vegetasjon. Gressklipperpanner o.l. h
lettere rene, og is og snø vil ikke bygge seg op
snøfresere, snøskjær og snøscootere. Siden
ikke samler skitt, er den ideell på landbruks-, s
og anleggsmaskiner. Brukes også til polerin
aluminium, rustfritt stål, og andre metaller,
verktøy, treverk, lakk, vinyl og til impregnering a
Syntetisk gummi skades ikke, men naturgumm
svelle. Holdes gjerne varm ved bruk i vinterhalvår
Basert
tiksotropiske egenskapene gjør at oljen blir tyn
på Lanolin/
behandlingen. MenFluid
da er det
jo er
godt
å vite
nå også markedsføres
her i landet. Når ved
vi omrøring/risting.
Film
miljøvennlig,
e
at lukten kommer fra et uskadelig naturbruker betegnelsen
dette
ullfettnygammelt harKORROSJONSBESKYTTELSE
har
1 % VOCmed
og ukjent
har flammep
produkt,
og under
ikke fra kjemikalier
sammenheng med at produktet egentligløsemidler,
er &
SMØRING
på hele
207 °C.
velkjent, etter mange års bruk (siden 1943)
i sammensetning.
Rask og effektiv rustløser og problemløser–
- Litt lukt vil kanskje kunne merkes i inntil
både oljeindustrien og i skipsindustrien.
langvarig
uker, sier virkning!
Olav Rettedal i Rettedal BilOg det er lanolinolje! Altså et produktmed to
Penselboks,
kontroll AS.Spray, 5 liter, 4x 5 liter,
utvunnet fra sauefett og saueull. Lanolinoljen har flere fortreffelige egenskaper,
mener Rettedal, som gjør den meget godt
1
egnet til formålet. Den er blant annet sterkt penetrerende, og skal «kryper inn» over
alt. Den beskyttende filmen skal dessuten
fortrenge fuktighet, og konsistensen gjør
at den – som nødvendig er med alle typer
rustbehandling - hefter godt på underlaget.
En annen viktig egenskap er at behandlingen
skal ha evnen til å stoppe begynnende
rustangrep.

208

Naturprodukt
De eneste «negative» kommentarene til
Fluid Film vi har vært i stand til å oppdrive
fra importøren, er at det visstnok kan lukte
litt sau av bilen i en kort periode etter

VerdensMbeste
universalspray, og oljen med flest bruksomr
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ORGANISASJON

MA i stortingshøring

I forbindelse med stortingsbehandlingen av statsbudsjettet for
2016 deltok MA i den muntlige høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Dette ga anledninger til å møte de riks
politikerne som behandler mange av MAs viktigste saker med
langsiktig mål om at ingen skal dø eller bli skadet som følge av
ruspåvirket kjøring.
Fagdirektør Terje Tørring og redaktør HansErik Hansen førte ordet i høringen der en
rekke organisasjoner innen trafikksikkerhet
også var invitert til å delta.

Nødvendige midler
MAs innspill til høringen var i første
rekke knyttet opp til samferdselsbuds-

16
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jettets kapittel om oppfølging av Nasjonal
Transportplan 2014 – 2023, spesielt delen
om transportsikkerhet der det står at:
- for å klare å nå etappemålet i 2024 i NTP
er det viktig at nødvendige midler blir satt
av til en forsterket innsats for trafikksikkerheten i årene fremover, både teknologisk,
forebyggende og kunnskapshevende.

Alkolås i persontransport
Når det gjelder teknologi ville MA rette
søkelyset på de prosessene som foregår
med alkolås og alkobom.
Et påbud om alkolås i busser og taxier,
som brukes i persontransport mot vederlag,
ble vedtatt av Stortinget i juni i år. Dette er
et meget positivt steg som ikke bare omfatter
skolebusser, men altså all persontransport.
MA benyttet anledningen til å takke Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer for den viktige innsatsen de gjorde med
å få saken gjennom i Stortinget. Men det er
viktig at fremdriften i iverksetting av påbudet
holdes i denne viktige trafikksikkerhetssaken.
Derfor anmodet MA komiteen om å følge opp
Samferdselsdepartementets arbeid så fort en
rapport om saken foreligger fra Vegdirektoratet
i 2016.

ORGANISASJON

Alkolås og
sertifikat
MA tok også opp
saken om alkolås som
alternativ til tap av
førerretten, altså at
det kan gis anledning
til at en promilledømt
kan beholde sertifi
katet ved å ha alkolås
i bilen.
I 2012 kom rapporten om dette med
anbefaling av et program med alkolås for
promilledømte som
mister sertifikatet.
Dette er en ordning
som har eksistert
i mange land i en
årrekke. Stortings
representantene ble
presentert for tall
og erfaringer fra Sverige, som har hatt et
alkolåsprogram en stund.
I høringsrunden til den tverrdepartementale arbeidsgruppens rapport kom det
frem synspunkter – blant annet fra MA
– om at ordningen burde omfatte alle som
mister sertifikatet etter promillekjøring –
ikke bare ”verstingene”.
Saken har siden sett ut til å ligge i bero,
og MA har sammen med Trygg Trafikk etterlyst status og planene for videre fremdrift.
MA ba i høringen komiteen om å ta
initiativ overfor alle involverte departementer om å få denne saken opp på dagsordenen igjen, og at ordningen utvides til
å bli et tilbud for alle som ilegges promilledom der sertifikatet inndras for en periode.

Alkobommer
I NTP står alkobom nevnt som et tiltak for
trafikksikkerhet, og at alkobom skal testes
ut på viktige ferjesteder og grenseoverganger med stor tungbiltrafikk.
I sitt høringsinnlegg opplyste MA
at alkobom ble utviket i Sverige av vår
søsterorganisasjon MHF, og er kort sagt en
bom som raskt og effektivt på en auto
matisk måte tester sjåførene med en rask
blåseprøve. Systemet er testet over lengre
tid både i Göteborg og Stockholm. Her har

mange blitt stoppet med ulovlig promille
før de kjørte ut på veien. Men like viktig er
den preventive effekten, når sjåførene vet
at alle blir testet. MA benyttet anledningen til å minne komiteen om at den første
demonstrasjonen av alkobom skulle skje i
november.
Den kontrete anmodningen til komiteen
var at MA ber om at alkobom testes ut også
i Norge i et samarbeid mellom myndig
hetene, havner og fergeselskaper.

Kunnskap om ulykker
Når det gjelder forebygging og kunnskap
pekte MA på hvor viktig rettsmedisinsk
obduksjon av alle trafikkdrepte er for å
få de best mulige data om årsakene til
trafikkulykkene, ikke minst knyttet til rus
påvirkning.
Dette er et tema MA har satt søke
lyset på i den seneste tiden. Samferdsels
departementet initierer videre arbeid
i denne viktige saken. Forhåpentligvis
blir den lagt frem for regjeringen rundt
årsskiftet. MA håper at dette kommer på
plass i 2016.
MA ba om at nødvendige midler
øremerkes til formålet når Transport- og
kommunikasjonskomiteen skal behandle
budsjettet.

Rusproblematikk
Et annet viktig punkt for MA er større
fokus på rusproblematikk i føreropp
læringen, og at det for øvrig arbeides
med ungdommers holdninger og adferd i
forhold til rusfri trafikk.
MA og MA-Ungdom ønsker at rus
problematikken vies langt større oppmerksomhet i skolen og i trafikkopplæringen.
Organisasjonene ga tydelig uttrykk for
ønsket om større muligheter for å kunne
tilby relevante undervisningsopplegg på
dette temaet både for grunnskolen og for
kjøreskoler, og at det settes av midler til
formålet.

Frivillig arbeid
På en samferdselssektor med enorme beløp
til vedlikehold, til bygging av sikre
veier og investeringer i infrastruktur, må
det også settes av et større beløp til
de myke og også veldig viktige trafikk
sikkerhetstiltakene; nemlig det fore
byggende og holdningsskapende arbeidet
fra de frivillige organisasjonene.
MA foreslo at det settes av et beløp på
10 mill. kr. til trafikksikkerhetsformål blant
frivillige organisasjoner.
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MA-Ungdom

Beachflagg
For oss i MA-Ungdom er det viktig
at det tydelig kommer fram hvilken
organisasjonen klubben tilhører.
Vi har derfor fått laget flotte beachflagg med den
nye logoen og slagordet på.
Flagget har en høyde på 225 cm. Sammen med
flagget følger det med kryssfot, vannring, spyd
og veske. Det kan derfor brukes på de aller fleste
underlag og plasser.
For dere som ønsker å få tilsendt 1 stk. beachflagg
GRATIS, send en epost til:
stig.sandstad@ma-norge.no
Så fort vi får henvendelse fra dere, er flagget på
vei.
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MA-Ungdom ønsker alle
sine klubber, medlemmer,
styre, samarbeidspartnere
og ellers alle gode hjelpere

GOD JUL &
GODT NYTT ÅR!

MA-UNGDOM

Kjære MA-Ungdom medlem

MA-Ungdom ønsker å skape spennende aktiviteter i en
rusfri arena for utfordring og mestring!

idra?

OG DINE
før i trafikken!

ster og
sskapende arbeid

Gjensidige
Forsikring
Som medlem
i MA får du
Gjensidiges
beste innboforsikring til
spesialpris
og inntil 18
% rabatt på
forsikringsselskapets
andre skadeforsikringer.

En arena
for utfordring
og mestring
ller bli
t kjøring!

sfri trafikk
dine?

G!

VEIER!

0

JÅFØRER!

MA-Ungdom ønsker å ivareta de unges interesser
for null drepte og skadde i trafikken. Med
hovedfokus på rus i trafikken.

vt for å
mentbruk i trafikken

Viking Redningstjeneste
tilbyr bilredning til MAs medlemmer som har
spesifisert medlemskategori for MA Autohjelp og
kartbok.

MA-Ungdom er en aktiv og spennende organisasjon for
ungdom under 25 år.

Øvrige medlemsfordeler:
-Medlemsbladet Motorføreren
-Testestasjoner, teknisk og juridisk veiledning
-Rabatt på verkstedstjenester
-Produkttilbud på bilnavigasjon
-Rabatt på briller og synstest
-Rabatt på leiebil
-Tilbud på billån
-Rabatt på hoteller og campingplasser

q

Death trip er MA-ungdoms største prosjekt. Her
utfordrer vi rundt tusen elever i videregående
skoler, fordelt på over 30 medialinjer rundt
omkring i landet, til å lage den beste holdningskampanjen mot rus i trafikken.
Utfordringen de får er:
Lag en kampanje mot rus i trafikken der mål-

er
eidet med alkolås

Death trip

• en praktisk startpakke med speil og magnet-L
gruppen er ungdom mellom 16-24 år.
• automatisk være med i trekning av kule premier.
Rundt 120 bidrag kommer inn hvert skoleår
• tilbud om å delta på arrangementer som MAog 10 finalister blir plukket ut for å delta i den
Ungdom arrangerer.
store finalen.
• være med i trekningen av GRATIS førerkort
Disse presenterer sitt bidrag for en fagjury
som plukker
1. 2. og 3. plass, der vinneren får (inntil kr. 20.000) når lappen er i boks.
Navn: ut
.............................................................................................................................
30.000 kroner.
Facebook-siden «Jeg har ingen venner og
Vi får flotte tilbakemeldinger fra ungdommen om hvordan det er å jobbe med prosjekter, miste- ikke kjør i fylla»
Adresse:
Stadig nye kanaler dukker frem, og man
hvordan
det er ..........................................................................................................................
å påvirke ungdom og å gi dem
har vel aldri blitt påvirket så mye som nå. Over
innsikt i problematikken ”rus i trafikken”.
330.000 personer har via vår facebook-side
Og ikke minst får vi mange flotte kamvist at de tar et viktig standpunkt og vist det
panjer
– laget av ungdom
til ungdom. Disse
Postnr./sted:
...................................................................................................................
ovenfor sine venner.
kampanjene sprer vi utover, slik at flest mulig
Her når vi en stor del av befolkningen med
får ta del i dem.
viktige budskap og kampanjer. Og vi, og ikke
Fødselsår/-dato:
...............................................................
minst våre
tilhengere, deler her tanker, nyheter
UngTlf/mob:................................
på vei mot lappen
og budskap om temaet rus i trafikken.
Ung på vei mot lappen er en medlemskategori
Mye viktig holdningsarbeid blir gjort via
i MA-Ungdom - for deg mellom 16 og 18 år som
skal begynne
holder på å øvelseskjøre for å denne siden. Denne siden viser at mange
E-post: eller
............................................................................................................................
støtter vårt arbeid og det vi jobber for.
ta førerkortet.
Ung på vei mot Lappen ønsker å belønne
Vi håper å ha DEG på laget i 2016 også :-)
de som har valgt å si NEI til alkohol og andre
Ververs navn og medl.nr. ................................................................................................
rusmidler i perioden de er medlem i Lappen.
Som medlem i Ung på vei mot Lappen får du:

Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

Prisene gjelder for 2015-2016.

MA-Ungdom har 8 aktive klubber omkring i
landet.
I disse klubbene er det hundrevis av ung
dommer som flere ganger i uken, holder på
med den aktiviteten de synes er aller kjekkest.
Klubbene er en viktig og flott arena hvor ungdom i alle aldre får oppleve glede – fellesskap
– respekt og mestring. Se www.maungdom.no
for oversikt over klubben.

Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

Bli med
i MA!

Lokale klubber

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Tiden er inne for fornying av ditt medlem
skap i MA-Ungdom. Her har du en liten
oversikt over hovedoppgaver som vi holder
på med, og som DU dermed er med og
støtter.

19
ma-ungdom.no

M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 5

Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.

Adresse: ..........................................................................................................................

Postnr./sted: ...................................................................................................................

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

E-post: ............................................................................................................................

Ververs navn og medl.nr. ................................................................................................

Basismedlemskap
Fullt Medlemskap (IKKE autohjelp)
Medlemsavgift: 200 kroner pr. år
Pluss Medlemskap (Inkl. autohjelp)
Medlemsavgift: 400 kroner pr. år

Ung på vei mot lappen medlemskap
Medlemsavgift: 100 kroner pr. år

Støttemedlemskap

Personopplysninger

Navn
Adresse
Postnummer

Sted

Gjensidige
Forsikring
Som medlem
i MA får du
Gjensidiges
beste innboforsikring til
spesialpris
og inntil 18
% rabatt på
forsikringsselskapets
andre skadeforsikringer.

Medlemsavgift: 50 kroner

Øvrige medlemsfordeler:
-Medlemsbladet Motorføreren
-Testestasjoner, teknisk og juridisk veiledning
-Rabatt på verkstedstjenester
-Produkttilbud på bilnavigasjon
-Rabatt på briller og synstest
-Rabatt på leiebil
-Tilbud på billån
-Rabatt på hoteller og campingplasser

Medlemsavgift: 60 kroner pr. år

Viking Redningstjeneste
tilbyr bilredning til MAs medlemmer som har
spesifisert medlemskategori for MA Autohjelp og
kartbok.

For detaljert
informasjon om
medlemskapene
– se vår nettside:
ma-ungdom.no

q

Prisene gjelder for 2015-2016.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

Bli med
i MA!

Medlemskategorier

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

Til MA-Ungdom
Svarsending 3052
0092 Oslo

Mobil
Epost

idra?

OG DINE
før i trafikken!

vt for å
mentbruk i trafikken

er
eidet med alkolås

ller bli
t kjøring!
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ster og
sskapende arbeid

sfri trafikk
dine?

Jeg har blitt vervet av (klubb)

G!

0

20

Jeg har bitt vervet av (person)

VEIER!

JÅFØRER!

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

MA-MEDLEMSFORDELER

2016

Her er en komprimert oversikt over fordelene du har som MA-medlem.
NAPP UT SIDENE OG TA VARE PÅ DEM!
En fullstendig oversikt over alle medlemsfordelene finner du på våre hjemmesider:
www.ma-norge.no/medlem/member-advantages
Alle har direkte link til hver sin side, for eksempel forsikring, veihjelp, konsulenttjenester,
finansiering, hotellrabatter, leiebil, verkstedstjenester, camping, lokale avtaler m.m.
Du kan også kontakte MA på telefon 22 47 42 00 eller på epost ma@ma-norge.no

MA AUTOHJELP HOS VIKING
Får du trøbbel på veien? Ring MA Autohjelp 800 30 008. Fra utlandet: +47 22 68 50 09.
Det er KUN disse numrene som gjelder for MA Autohjelp! Ha medlemskortet klart!
Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og ikke avbestilles, må betales av medlemmet!
Oppdraget man vil ha hjelp til, må på forhånd godkjennes av MA Autohjelp hos Viking.
NB! Utdrag av Vikings medlemsvilkår - som også gjelder for MAs medlemmer, ligger
på våre hjemmesider under Viking:
www.ma-norge.no/images/Medlem2016/
Utdrag-Vikings-medlemsvilkar2015-nett.pdf

GJENSIDIGE FORSIKRING
Fordelaktige tilbud:
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
– 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
– Egenandelsfordel på kr 4.000,- for kasko - det vil si:
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på 		
kr 4.000,- for kasko, dersom medlemmet har 3 eller flere skadeforsikringer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing
– Gunstig innboforsikring

GJENSIDIGE FINANS
Gjensidige tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs medlemmer:
Etableringsgebyr kr 1.250,-.
Termingebyr kr 50,-.
Gjelder for lån til bil, MC og caravan med pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver tid gjeldende betingelser.

2012

2005

MEDLEMSFORDELER 2016
AUTO-MESTER
MA har avtale for sine medlemmer med bilverkstedskjeden
AutoMester om 10 % rabatt på deler.
NB! RABATTEN GJELDER KUN PÅ DELER FRA
AutoMester/Hellanor SITT EGET LAGER!

AVIS
MA har avtale om leiebil hos Avis.
Ved booking av bil hos Avis får du som MA-medlem 15 %
rabatt på priser i Norge, samt 5-10 % i resten av Europa.
Bestilling av bil MÅ gjøres i bookingmotoren på MAs hjemme
sider. Rabatten blir automatisk lagt inn.

BRILLELAND OG INTEROPTIK
SOM BILFØRER ER SYNET DEN ALLER VIKTIGSTE SANSEN FOR Å OPP
FATTE TRAFIKKEN. MA har avtaler med Brilleland og Interoptik.
Brilleland
Brilleland tilbyr MAs medlemmer blant annet følgende:
Synsprøve kr 320,- (normalpris kr 450,-).
15 % rabatt på innfatning og synskorrigerende glass ved kjøp av
komplett brille.
60-dagers bytterett på uskadet brille.

Interoptik
MA-medlemmer får 15 % rabatt på komplett brille.

NORDIC CHOICE HOTELS

ORDIC CHOICE HOTELS

Som MA-medlem får du 12 % rabatt på samtlige hoteller i Choicekjeden hele uken.

dic Choice
er Choice
nordens
nest
og består og består
Nordic
Hotels
erstørste
Nordenshotellkjede
nest største hotellkjede
a. 170 hoteller
over på
100
destinasjoner
i Norge,
Sverige,
av ca. 170 på
hoteller
over
100 destinasjoner
i Norge,
Sverige,
Danmark,og
Finland
og Baltikum.
mark, Finland
Baltikum.
Nordic Choice består av kjedene:
®
mfort Hotel
, Quality
Quality
ClarionRabattkode/
Hotel®,
Bestilling
gjøresHotel™,
enklest online
via Resort™,
våre hjemmesider.
®
rion Collection
, Nordic
Hotels
& Resorts
og en portefølje
bookingkode
for MAs
medlemmer
er: CH60237052
tående av 10 frittstående hoteller.
Telefon kundeservice: 22 33 42 00, epost: booking@choice.no
eller kontakt MA.

eg som gjest betyr dette kort vei til nærmeste hotell og dermed stor valgfrihet!
MA-medlem får du 12 % rabatt på samtlige hoteller hele uken.

du har spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med Nordic Choice
deservice på 22 33 42 00, epost booking@choice.no eller MA på 22 47 42 05.

365 PRIVAT MASTERCARD
MA har samarbeid med 365Privat MasterCard.
Vi ønsker å gjøre potensielle og eksisterende
medlemmer oppmerksom på dette kortet som
er kåret til Norges beste MasterCard i mange
kredittkorttester de senere årene.
Du kan oppnå 3,65% rabatt på alle bensin
stasjoner og 3,65% + 30 øre hos Esso.
Søk om kortet via våre nettsider – da er du
samtidig med på å støtte vårt arbeid!

KONSULENTTJENESTER
MAs juridiske konsulenter
Problemer med bruktbilkjøpet? Uenighet om tolkning av regelverket?
Konflikt mellom deg og verkstedet? Uønskede situasjoner som det kan
hende at du kommer opp i?
Trenger du juridisk hjelp, ta kontakt med advokat
Steffen Brandstad eller advokat Jan Aanerød - telefon
22 40 12 50 – de bistår alle våre medlemmer med juridisk veiledning.
Du kan også kontakte den konsulenten som er nærmest deg lokalt.
Fullstendig oversikt på våre nettsider.
Her kan du også laste ned Bruktbilkontrakt mellom kjøper og selger.
MAs tekniske konsulenter
Problemer med verkstedet, biltekniske spørsmål, vurderer du å kjøpe brukt bil,
hva med rustbeskyttelse? Mange spørsmål som krever svar av fagfolk.
MAs tekniske konsulenter bistår og gir deg svar - uten kostnader.
Vår tekniske leder Knut Arild Lotterud bistår alle våre medlemmer med teknisk veiledning,
tlf. 92012284, epost: ka.lotte@online.no
Du kan også kontakte den konsulenten som er nærmest lokalt.
Fullstendig oversikt på våre nettsider.
Her kan du også laste ned Bruktbilkontrakt mellom kjøper og selger.

MA TESTSTASJONER
Teststasjonene til MA er i samarbeid med utvalgte bilverksteder. Her gir erfarne mekanikere grundige opplysninger om bilens tekniske og sikkerhetsmessige tilstand.
En test på bilen er vel anvendte penger. MAs egen
testrapport gir god oversikt over hva som bør utbedres
– se nettsidene.
Bestill time hos din nærmeste teststasjon. Prisen kan
variere fra stasjon til stasjon. Du tilbys tre typer test:
Motortest, Sikkerhetstest og Stor test (sistnevnte er
begge de to foregående). Alle våre teststasjoner tilbyr
periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Fullstendig
oversikt på våre nettsider.
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Bladet kommer ut med 5 nummer pr. år.
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er MA-medlemmenes eget blad.
Her finnes stoff om bil, motorsykkel, moped, trafikk, trafikksikkerhet, spørsmål omkring rus, feriestoff, medlemsfordeler,
hva som skjer i lokalavdelingene osv.
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Bilnytt:
Nye modeller
og Årets bil

- far til døtrene
som
døde i ulykken

Organisasjon:
Aksjon Møteplass 2015

2
2015

Tema:
Stortinget har
vedtatt alkolås

MA-Ungdom:
Ingen stoppet
fyllekjøreren

Trafikk:
Alkobom hindrer
promillekjøring

3

Bilnytt:
Større utvalg av
elbil-modeller

MA-Ungdom:
Bilnytt:
#ikketadensjansen Studebaker med
nådde mange
navn fra Voss

Trafikk:
Antall drepte
kan halveres

2015

Rus i trafikken:
Folk flest vil
ha 0,2 på sjøen

4
2015

MA-UNGDOM
MA-Ungdom er organisasjonen for aktiv ungdom under 25 år
som ønsker en rusfri arena for utfordring og mestring.
MA-Ungdom har egne hjemmesider med opplysninger om
Ung på vei mot lappen, Death Trip m.m.
www.maungdom.no
MA – rusfri trafikk og livsstil/MA-Ungdom
Telefon: 22 47 42 00
www.ma-norge.no ma@ma-norge.no
www.maungdom.no ma-ungdom@ma-norge.no
Besøksadresse: Dronningens gate 6, Oslo
Postadresse: Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
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MA-UngMA-Ungdom: 984 304 943
livsstil/
fikk og
sfri tra
Bankgiro: 7874.06.22063
MA – ru 47 42 00
n: 22
ge.no
ma-nor
orge.no
e.no ma@ ungdom@ma-n
a-norg
ma6, Oslo
www.m
m.no
ns gate
aungdo
943
www.m esse: Dronninge , 0106 Oslo
984 304
gdom:
trum
adr
Besøks
752 Sen Org.nr. MA-Un
resse: Pb
486
533
Postad
MA: 970
63
Org.nr.
4.06.220
ro: 787
Bankgi

Kontingentsatser 2016

SKAL DØ !
INGEN
EN
I TRAFIKK
AV RUS

kr 890
kr 620
kr 685
kr 415
kr 280
kr 250
kr 400
kr 200
kr 60
kr 50
kr 100

m.no

aungdo

www.m
e.no

2016

MEDLEM

a-norg

www.m

hjelp:
til Auto
har rett
skap
mskap
ørmedlem
e medle
– Honn
Følgend
mskap
t medle
edlem
ær
dm
din
ve
Or
ho
lemskap
ttet et
Plussmed dlemmer tilkny
3
me
4.06.2206
Familie
to 787
r.

www.ma-norge.no

alt til kon

ing Innbet

Kvitter

ton

rens kon

Betale

Beløp

www.maungdom.no

Bl.nr.
gs-

Betalin
frist

GIRO

ift ved

Underskr
n

til
livsstil
ikk og
sfri traf
MA – ru752 Sentrum

ent 2016

Betalt

skonting

Medlem

fias.no
www.n

girering

rmasjo

gsinfo

Betalin

s
Postbok
lo
0106 Os

av

ing
Kvitter
tilbake

5
NFI 11.1

Betalt

er

ttnumm

Blanke
to

Til kon

-1
GIRO F60

* Gjelder for medlemmer som er 67 år eller blir det i 2016.
Dette skjer ikke automatisk, medlemmene må selv gi beskjed.
* Medlemmer som er uføretrygdet får honnørmedlemskap
på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.
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Kontakt MA og MA-Ungdom:

nfias.no

Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon 22 47 42 00
www.ma-norge.no
www.maungdom.no
ma@ma-norge.no Betalingsinformasjon
ma-ungdom@ma-norge.no
Medlemskontingent 2016

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:
Ordinært medlemskap – Honnørmedlemskap
Plussmedlemskap
Familiemedlemmer tilknyttet et hovedmedlem
Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063
Beløp

Betalerens kontonr.

Bl.nr.

GIRO
Underskrift ved girering

Betalingsfrist

BØY NED OG LØFT UT

Ordinært m/autohjelp
Ordinært u/autohjelp
* Honnør m/autohjelp
* Honnør u/autohjelp
Familiemedlem (ektefelle/samboer)
MA støttemedlem
MA-Ungdom m/autohjelp
MA-Ungdom u/autohjelp
MA-Ungdom basis
MA-Ungdom famile
MA-Ungdom «Ung på vei mot lappen»

T UT
OG LØF
BØY NED

Telefo

HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine
biler signaliserer klart og tydelig at
deres sjåfører kjører uten promille. For
disse ﬁrmaene ﬁnnes det en godkjent
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en
moderne alkolås som setter brukeren
i fokus med sikkerhet, hurtighet og
brukervennlighet som de viktigste
kjennetegnene.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELECstandard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus.
Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse.
For mer informasjon besøk www.dræger.no
Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 5
Senter Grafisk AS, Larvik, 2015-03
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130 000
Kjære MA-medlem!
Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er. Men hva med
naboene, kollegaene eller kompisene dine?
En ruskjører kan du møte overalt; om du kjører barna dine til trening, er på vei
hjem fra jobben eller er ute på søndagstur.

afikk
o

Daglig skjer 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre! Med flere
medlemmer får vi utrettet mer!

til

MA har medlemskategorier som passer enhver.

no

VERVEPREMIER

Caps m/MA-logo

Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

Prisene gjelder for 2015-2016.

Verktøysett fra
Clas Ohlson

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Bli med
i MA!

Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

For verving av Støttemedlem
kan du velge mellom en av
følgende vervepremier
– sett kryss i ruten:

Navn:

For verving av Ordinært og honnørmedlem,
med og uten autohjelp, kan du velge mellom
.............................................................................................................................
en av følgende vervepremier
– sett kryss i ruten:

Adresse: ..........................................................................................................................

Microfiber badehåndkle m/MA-logo

Postnr./sted: ...................................................................................................................

Piknikpledd
m/MA-logo

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

Kjølebag m/sete
E-post: ............................................................................................................................
m/MA-logo

Ververs navn og medl.nr. ................................................................................................

Øvrige medlemsfordeler:
-Medlemsbladet Motorføreren
-Testestasjoner, teknisk og juridisk veiledning
-Rabatt på verkstedstjenester
-Produkttilbud på bilnavigasjon
-Rabatt på briller og synstest
-Rabatt på leiebil
-Tilbud på billån
-Rabatt på hoteller og campingplasser

MOTORFØR E R E N | 5 | 2 0 1 5

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

Adresse: ........................................................................................................................

Postnr./sted: .................................................................................................................

Tlf/mob: ................................ Fødselsår/-dato: .............................................................

E-post: ........................................................................................................................

Gjensidige
Forsikring
Som medlem
i MA får du
Gjensidiges
beste innboforsikring til
spesialpris
og inntil 18
% rabatt på
forsikringsselskapets
andre skadeforsikringer.

q

q Ordinært medlemskap med Autohjelp kr 890,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp kr 620,q Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 685,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 415,q MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,q Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år

kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding
VikingDu
Redningstjeneste
– www.ma-norge.no – Der finner du mer info om
tilbyr bilredning til MAs medlemmer som har
MA og medlemsfordelene, og om vårt arbeid.
spesifisert medlemskategori for MA Autohjelp og
kartbok.
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Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

Bli med
i MA!

Noen av disse artiklene er nye og er også å få kjøpt. Bestill på telefon: 22 47 42 00 eller e-post: ma@ma-norge.no
På nettsidene våre www.ma-norge.no finner du priser. Se også på siden til høyre.

Ververs navn og medl. nr.: ............................................................................................

ORGANISASJON

Det er snart jul og tid for julegaver – MA har
mange fine artikler med MA-logo for salg!

Microfiber badehåndkle
kr 150,-

Piknikpledd
kr 190,-

Kjølebag m/sete
kr 265,-

Caps, marineblå
kr 125,-

Skinnbelte, brun
kr 120,-

Lommebok i skinn, brun
kr 120,-

MA-pins 1 cm og 0,5 cm
kr 50,-

Gaveeske Mansjettknapper/ Refleks-slapwraps
slipsnål forgylt, m/eldre logo kr 10,- pr. stk.
NB! Minimumsbestilling 5 stk.
kr 50,-

Vi har også MA klebemerker i flere størrelser, se disse og flere artikler
på våre hjemmesider www.ma-norge.no/varesalg
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 5
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ORGANISASJON

Enkelt å bli
støttemedlem

Skattefrie
gaver

Med SMS-innmelding er det enkelt å bli
støttemedlem i MA og å verve andre.
Et støttemedlemskap vil si at du
støtter MAs arbeid for en rusfri
trafikk, og det koster kr 250,- pr. år.

Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst 500
kroner for at giver kan få
skattefradrag. Den øvre grense
for fradrag er 20 000 kroner.

Send «MA støtte» til 2007. Du vil om
noen dager motta en faktura på kr
250,-.

For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge
loven gå til MAs prosjekter og satsning
på trafikksikkerhetsarbeid. For at giveren
skal kunne trekke fra på skatten, må
MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er
en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 47 42 02 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no

Se for øvrig MAs nettsider.

MA-kalenderen 2016
MA-kalenderen for 2016 er klar!
Den inneholder forskjellige norske billedmotiver for hver måned. Overskuddet av 
salget vil gå til MA-prosjekter for trafikksikkerhet med hovedfokus på rusfri trafikk.
MA-medlemmer og andre er blitt kontaktet pr. telefon allerede fra månedsskiftet
august/september. Det blir en ny salgsperiode innen årsskiftet.
Kalenderen kan bestilles direkte på telefon 38 17 22 00.
Prisen er kr 399,- inkludert porto og ekspedisjonsgebyr.
MA_2016_MA_Kalender 2014 17.06.15 11.22 Side 1
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Nytt landslotteri for
2015/2016 er i gang
Hovedgevinsten er en Opel Corsa.
I tillegg er det mange andre flotte
gevinster, og pengepremier på inntil
20 000 kroner.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort
bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri
trafikk og trafikksikkerhet generelt.
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Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Lodd kan bestilles fra MAs kontor på
telefon 22 47 42 00 eller
ma@ma-norge.no

Nordic Choice Hotels

Takk for støtten!

Bookingkode for MAs medlemmer: CH60237052
– Se http://www.ma-norge.no/medlem/member-advantages
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BILNYTT

Nissan:

Opplading for fremtiden

Mens Norge ser ut til å holde posisjonen som verdens fremste
elbil-land, må Amsterdam være i aller fremste linje som
verdens elbil-by. Her spiller Nissan en viktig rolle i å vise at
elbilen kan bli en del av hverdagen fra den enkeltes kjøretøy
til en del av huset ditt og strømnettet.

sikkerhetens skyld. Det krever tilpasning,
men rekkeviddeangst har de ikke!
Nederland har den høyeste tettheten av
ladestasjoner. Hver måned kommer 25 nye!
Målet er 4000 innen 2018 og er en del av
Amsterdams ambisjoner om å være utslippsfri
innen 2025.

Store investeringer
Vi har vært med Nissan som spiller en viktig
rolle i å ”lade opp” for en fremtid, der elbilen
ikke bare skal sørge for den utslippsfrie
transporten for den enkelte og kollektivt,
men også bli en del av husholdningens liv
på andre måter. Det gjelder å bygge opp en
infrastruktur av ladestasjoner.

Hyller el-taxi
Nissan har med god grunn valgt Amsterdam
som møteplass. Flåten av elbiler i Nederland
er bare slått av den norske regnet i forhold til
befolkningen.
Den nederlandske hovedstaden har
tatt mål av seg til også å være eltaxihovedstaden i verden. Allerede nå opererer
tre taxiselskaper med nærmere 200 Nissan
LEAF og Nissan e-NV200 for bruk i en by der
bevegelsesfriheten kan være begrenset. Den
økende trenden i slik kollektiv el-transport

sparer kundene for penger og hjelper byen
og landet til å nå målene om bærekraft, blant
annet med redusert luftforurensning.
Også i Nederland finnes det tilskuddsordninger som skal hjelpe elbilene inn i
markedet. Det fullelektriske taxiselskapet
Taxi Electric peker på at lokale og nasjonale
subsidier på 10 000 euro pr kjøretøy var en
viktig faktor ved starten i 2011.

Ny kjørestil
Taxiselskapet TCA har på sin side 50 Nissan
e-NV200 elbiler av en total flåte på 1300 biler.
Etter bare noen måneders drift sier selskapet
at deres elbil skaper oppmerksomhet. Det gir
både bærekraft og god bunnlinje med lave
vedlikeholdskostnader og billig ”drivstoff”.
Sjåførene på sin side er meget fornøyde, og
påpeker at de legger om kjørestilen sin. En
lydløs bil må kjøres på en annen måte for

Utviklingen av elbiler har kostet mye. Dette
er Nissans månelanding, bokstavelig talt.
Utvikling av batteriene oppgis til 4 milliarder
dollar, som visstnok tilsvarer tallet på hva
Apollo-landingen kostet. Da er det viktig
at bilmodellene nå har solgt i titusentall og
tenkes inn i en enda større sammenheng: Den
smarte byen.
Elbilen skal ikke bare være en smart
løsning på miljøsiden, men den kan kobles
til nettene for å være en del av transport
systemet. Internettløsninger for å være
oppdatert på trafikkvære en effektiv del av
et trafikksituasjonen, parkeringsmulighetene
osv. har på mange måter allerede kommet
langt.
Bilen som en del av nettet for strøm er
imidlertid en ny bruk vi snart vil bli mer
kjent med. Nissan Leaf har for eksempel
et kjempebatteri som vil kunne kobles til
husholdningens strømnett. Det kan både gi
elektrisitet og lades når det er nødvendig.
Strømleverandørene har også et stort behov
for å spare strøm i tider på døgnet da lite
av produksjonen brukes. Da kan bilparken
som står virkeløse på nattestid, tilby rimelig
lagring. Så kan de i neste omgang lades ut på
tider av døgnet da forbruket er størst.
Amsterdam er i verdenstoppen med antallet
hurtigladere (QC)
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 5
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TEST

TEST: 12 nordiske vinterdekk

Med maksimalt grep

på vinteren

Tekst og foto: Sven Furuly

Hvor godt skodd er bilen din? Har du gode og nye
nok vinterdekk som gir den best mulige bakke
kontakten og sikkerheten gjennom vinteren?
Dersom du er usikker på om du skal velge piggfrie
friksjonsdekk eller piggdekk, eller lurer på om
du har gjort det riktige valget, bør du lese denne
store vinterdekktesten nøye. Den er et samarbeid
mellom Motorføreren og den norske utgaven av
magasinet auto motor og sport. Det settes blant
annet også fokus på at lokale kjøreforhold spiller
en viktig rolle for å gjøre rett valg. At piggdekk
alltid er bedre på blank is er også en myte som
ikke lenger representerer sannheten.
30
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Valg av riktig vinterdekk er som en vandring i solskinn på toppen av en isbre. Alt
er vakkert, blåhvitt og harmonisk. Men
øyet bedrar, for naturen er ikke riktig så
enkel. Uventede farer kan dukke opp, med
katastrofale følger. En sprekk, et plutselig
snøskred, et uvær. Man begir seg ikke ut i
alpine områder uten solid kunnskap eller
en kjentmann på laget.
Vinterdekket er like sort og rundt, som
ren snø er hvit. Men det er ulike dimensjoner, ulike vektklasser, ulike mønster, ulike
gummiblandinger og ulike produsenter.
Velg mellom pigger eller piggfrie friksjonsdekk. Hvordan se forskjell på et godt dekk,
og et dekk du ikke burde ha på bilen i det
hele tatt?
Da gjelder det å ha solid kunnskap, eller
en kjentmann med på laget! Og det er ikke
uten stolthet vi presenterer årets test av

TEST

Det går med fem måneder til å
gjennomføre en full vinterdekktest!

seks nordiske piggdekk og seks nordiske
piggfrie friksjonsdekk. Testet gjennom flere
måneder på ulikt underlag og ved ulike
temperaturer. Kjørt av flere kunnskapsrike
fagfolk, resultatene er nøye analysert for
å luke ut unøyaktigheter, for deretter å bli
sammenfattet og konkludert på de nærmeste sidene i dette magasinet.
Men før vi tar deg med videre inn i
testen har vi lyst til å fortelle følgende: I de
norske kjøretøyforskriftene som omhandler
felger og dekk, finnes det forskrifter for
vinterdekk. Disse skal ha en mønsterdybde
på 3 millimeter, eller mer, og de skal av
dekkprodusenten være merket med M+S,
MS, M&S, M-S eller Mud and Snow.
Enhver dekkprodusent kan ganske
enkelt lage et dekk som kommer inn under
ovennevnte kategori, og dersom vi tar en
grov opptelling over hvor mange ulike

vinterdekk som gjennom de senere år er
registrert i listene til ”The Scandinavian Tire
& Rim Organization”, er tallet forbløffende
stort.
Ikke mindre enn 894 ulike vinterdekk,
beregnet på personbiler, SUV’er, off-
roadere og lette varebiler er registrert.
I tillegg kommer drøyt et hundre ulike
regummierte dekk. Mange av disse er ikke
lenger i produksjon, men små antall kan
likevel dukke opp på internett, eller gjennom ukjente aktører som ikke er en del
av produsenten og importørens kjede av
faghandlere. Og hvordan kan du vite om de
dekkene du kjøper er ferskvare, er tilpasset
vårt nordiske klima, eller har ytelser på
samme nivå som din kostbare bil.
Hvert eneste år gjennomfører vi i auto
motor og sport organisasjonen en rekke
dekktester. Våre tyske kolleger gir oss

konklusjoner og kårer de beste kontinentale vinterdekkene, vi kjører sommerdekktester, og i sommer kjørte vi for første gang
en sammenlikning mellom vinterdekk og
sommerdekk på sommerføre i Sverige.
Denne gangen har norske, svenske og
finske testførere i perioden januar til mai
gjennomført kjøringer og målinger av dekkene langt nord i finsk Lappland, i Ivalo. Vi
har brukt deler av testanlegget til dekkprodusenten Nokian, og vi har benyttet oss
av tjenester fra Test World for å være helt
sikre på å få nøytrale resultater.
Fremfor å bruke mengder av tid på
tilfeldige dekkmerker, eller spesielt prisgunstige dekk, har vi konsentrert oss
om seks ”premium” dekkmerker som vi
tror har interesse for våre lesere. Disse
er (i alfabetisk rekkefølge): Bridgestone,
Continental, Goodyear, Michelin,
Nokian og Pirelli. Alle dekkene holder et
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 5
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høytkvalitetsnivå og fremstår som gode
merkevare på samme nivå som de fleste av
bilene vi presenterer her i magasinet hver
eneste måned. Vi har valgt å teste både den
piggede, og den piggfrie nordiske utgaven
av hvert av disse premium-dekkene, som
alle leveres i et stort antall ulike dimen
sjoner. Vi har valgt å teste dekkene i
dimensjon 225/45 R17, som er en dimensjon
som brukes av mange ulike bilmerker og bil
modeller – fra VW Golf til premium modeller som f.eks Audi A4, Mercedes C-Klasse og
Volvo V70.
Om du skal velge piggede eller piggfrie
vinterdekk, avhenger av en rekke faktorer.
I flere av de ulike test-tabellene vil du se
sammenliknbare resultater for begge kategorier dekk, men dine lokale kjøreforhold
bør også tas med i vurderingen. Norske
myndigheter har lagt opp til å redusere
bruken av piggdekk, og mange byer har
avgift for å kjøre med piggdekk vinterstid.
Andre metoder for å begrense veislitasjen
og redusere miljøplagene er gjennom bruk
av færre pigger i dekket, eller lettere pigger
som ikke medfører økt slitasje, i forhold til

To utfordrere:
Bridgestone
Blizzak WS-80 til
venstre, Nokian
Hakkapliita R2 til
høyre.

PIGGFRIE DEKK (FRIKSJONSDEKK)
BREMSING PÅ IS (PIGGFRIE DEKK)

AKSELERASJON PÅ IS (PIGGFRIE DEKK)

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

FRA 22 – 5 KM/T

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

FRA 5 - 22 KM/T

LENGDE (m) INDEKS
10,41
10,90
11,66
10,43
11,07
10,69

100
94,3
88,0
99
92,9
96,3

10,0
8,0
6,5
9,5
7,5
8,5

SIDEGREP PÅ IS (PIGGFRIE DEKK)
LUFTTEMPERATUR -11

LUFTTEMPERATUR -14

MW

TID

INDEKS

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

24,28
25,12
25,49
24,54
24,97
24,73

100
97
95
99
97
98

10,0
8,0
6,5
9,0
8,0
8,5

INDEKS

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

4.06
4.46
5,25
4,09
4,46
4,27

100
91,1
77,6
99,5
91,4
95,1

DEKK
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

INDEKS
100
96,0
98,0
98,0
94,0
95,5

POENG
8,0
6,5
7,5
7,5
6,5
7,0

AKSELERASJON PÅ SNØ (PIGGFRIE DEKK)

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

DEKK
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515
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FRA 5 - 36 KM/T

LENGDE (m) INDEKS
17.87
18.44
17,75
18,13
18,78
18,91

10,0
8,0
6,5
9,5
8,0
8,5

TEMPERATUR I SNØ/IS -13

BREMSING PÅ SNØ (PIGGFRIE DEKK)
FRA 36 – 5 KM/T
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TID (sek)

KJØREEGENSKAPER (HANDLING) PÅ IS VINTERVEI
(PIGGFRIE DEKK)

TEMPERATUR I IS -10

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

MW

100
97
101
99
97
96

9,5
8,5
10,0
9,0
8,5
8,0

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

TID (sek)INDEKS POENG
4.47
100
4.66
95
4,52
98
4,45
100
4,45
101
4,62
97

9,5
8,0
9,0
9,5
10,0
8,5

TEST

SLIK TESTER VI:
BREMSING: Dekkenes bremsestrekning er målt
på is, snø, våt asfalt og tørr asfalt. Testene
er gjennomført i temperaturer som spenner
fra -30 grader til + 10 grader. Ulike testbaner/
anlegg er benyttet til å gjennomføre de ulike
bremseprøvene. Bremsetester på is er gjort i en
spesialbygd innendørs hall med full kontroll over
temperatur og fuktighet, mens bremsing på snø,
våt asfalt og tørr asfalt er gjennomført på ulike
utendørs testbaner. Alle dekk er testet innenfor
et svært kort tidsintervall de ulike testdagene for
å oppnå helt like testforhold for alle dekk. For at
bilens ABS-system ikke skal påvirke resultatene
på is, korrigeres bremsedata til 5 km/t = stillestående bil.

få et resultat som representerer dekkets sanne
veigrep. Under denne delen av testen vurderer vi
også dekkets oppførsel mht. overstyring, understyring, hvor brått dette skjer, og hvor lett det er
å vinne tilbake veigrepet (heve skrensen).

AKSELERASJON: Dekkenes evne til å gi bilen aksele
rasjon måles i de samme testanleggene som bremse
testene. Særlig akselerasjonen på is krever et
spesialanlegg der alle usikkerhetsmomenter fjernes.
For å sikre sammenliknbare resultater korrigeres
akselerasjonsdata slik at denne måles fra 5 km/t.

KJØREFØLELSE: En vurdering av dekkenes
kjørefølelse mener vi er en viktig informasjon.
Noen dekk beholder grepet lenge, for plutselig å
overstyre (eller understyre), mens andre dekk har
en jevn, men lett kontrollerbar overgang fra veigrep til skrens. Et dekk som kommuniserer godt
med føreren vil gjøre det lett å styre i mot, og
heve en begynnende skrens før den får utvikle
seg til en kritisk situasjon. Forskjellene på dette
området er overraskende store!

SIDEGREP: Bilen kjøres på ulike sirkelformede
baner der underlaget består av glatt is eller snø.
Her måler vi rundetidene gjentatte ganger for å

KJØREGENSKAPER: Dekkenes dynamiske kjøre
egenskaper testes objektivt av to ulike førere,
gjennom å måle bilens rundetider på ulike baner
der underlaget er is, snø og våt asfalt. Utformingen av banene setter dekkenes akselerasjon,
bremseevne og sidegrep på prøve. Det kjøres et
antall runder, der de tre likeste rundetidene blir
benyttet til beregning av gjennomsnittstiden, og
dermed rangering/poenggivning.

SIDEGREP PÅ SNØ (PIGGFRIE DEKK)
LUFTTEMPERATUR -10

DRIVSTOFFØKONOMI: Her kjører vi en testbil
(Volvo V70) i en jevn hastighet på 80 km/t med
de ulike dekkene på samme type underlag. Her
ser vi en tydelig sammenheng mellom rulle
motstand og drivstofforbruk. Fra et miljø
synspunkt er det naturligvis bra med lavest
mulig rullemotstand, men du vil velge et dekk
med dårligere bremseegenskaper, for å få et litt
lavere forbruk? Er det noen dekkmerker som
greier å balansere disse kravene til sikkerhet og
miljø bedre enn andre? I tabellene kan du finne
svarene.

HANDLING PÅ BANE SNØ (PIGGFRIE DEKK)

TEMPERATUR I SNØ -10

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

RULLEMOTSTAND: Økende krav til lavest mulig
utslipp og miljøbelastning fra bilen har satt fokus
på dekkets rullemotstand. Utfordringen ligger i å
finne den optimale balansen for gummiblanding
og mønster – for å oppnå best mulig veigrep
og sikkerhet – i forhold til så lav rullemotstand
som mulig. Alle dekkene er målt i den samme
”trommelen”, og alle resultatene er direkte sammenliknbare. Gå inn i tabellene og sammenlikn
resultatene for rullemotstand. Legg merke til
hvordan det er en sammenheng mellom dekkets
vekt og rullemotstanden.

MW

TID

INDEKS

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

39,05
41,55
39,33
39,71
40,22
41,50

100
94
99
98
97
94

10,0
7,0
9,5
8,5
8,0
7,0

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

MW

TID (min)

INDEKS

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

1.34.82
1.35.74
1.34.02
1.34.13
1.36.65
1.34.66

99,9
98,6
100,4
100,0
98,8
98,1

BREMSING PÅ VÅT ASFALT (PIGGFRIE DEKK)

BREMSING PÅ TØRR ASFALT (PIGGFRIE DEKK)

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

FRA 80 – 0 KM/T

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

FRA 100 – 0 KM/T

LENGDE (m) INDEKS
36,32
38,47
37,86
37,41
36,65
33,41

100
94
96
97
99
108

9,0
6,0
7,5
8,0
8,5
10,0

RULLEMOTSTAND (PIGGFRIE DEKK)
DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

9,5
9,0
10,0
9,5
9,0
8,0

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

LENGDE (m) INDEKS
47,22
53,31
45,35
48,61
46,23
48,06

100
87
104
97
102
98

9,0
6,0
10,0
7,5
9,5
8,0

DRIVSTOFFORBRUK (PIGGFRIE DEKK)

MW

Vekt (kg)

RRC*

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

9,63
10,91
10,82
10,22
9,39
9,23

7,17
8,74
10,69
8,05
8,01
7,35

10,0
8,5
7,5
9,0
9,0
9,5

DEKK
Nokian Hakkapeliita R2
Pirelli IceControl Winter
Bridgestone Blizzak WS-80
Michelin X-Ice Xi3
Continental ContiVikingContact 6
Goodyear Ultra Grip Ice2

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

Vekt (kg)
9,63
10,91
10,82
10,22
9,39
9,23

Liter/mil
0,614
0,633
0,658
0,627
0,629
0,621

*Rolling
Restistance
Coefficient
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dekk med få pigger.
Vi har ikke drøftet disse ulikhetene i denne testen, men lar
heller resultater og konklusjoner tale for seg.
Vi har heller ikke valgt å inkludere priser i denne testen. Det
finnes ingen ”veiledende” priser i dekkbransjen, og prisene på
de testede dekkene kan derfor variere mye. Sjekk prisen hos
ulike forhandlere, og ikke glem å få med prisen på montering,
avbalansering og nye ventiler når du sammenlikner tilbudene.

PIGGDEKK
BREMSING PÅ IS (PIGGDEKK)

AKSELERASJON PÅ IS (PIGGDEKK)

FRA 29 – 5 KM/T

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

FRA 5 – 29 KM/T

MW

Lengde (m)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

15,95
21,11
21,68
22.45
18,66
20,93

100
76
74
71
86
77

10,0
7,0
6,5
6,0
8,0
7,0

SIDEGREP PÅ IS (PIGGDEKK)
LUFTTEMPERATUR -12

LUFTTEMPERATUR -1

MW

TID

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

00.27.46
00.27.72
00.27.98
00.27.76
00.25.92
00.27.96

100
99
98
99
106
98

9,0
8,0
7,5
8,0
10,0
7,5

BREMSING PÅ SNØ (PIGGDEKK)

34

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

3.96
6.36
7.21
5.00
5.44
5.34

100
62
55
79
73
75

10,0
7,0
7,5
8,5
8,0
8,0

TEMPERATUR I SNØ/IS -1

DEKK
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

MW
W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

INDEKS
100
98
95,5
94
95,5
95,5

POENG
8,0
7,5
7,0
6,5
7,0
7,0

FRA 5 – 37 KM/T

MW

Lengde (m)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

18,31
18,51
18,03
18,15
18,88
18,35

100
99
102
101
97
99
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TID (s)

AKSELERASJON PÅ SNØ (PIGGDEKK)

FRA 37 – 5 KM/T

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

MW

KJØREEGENSKAPER (HANDLING) PÅ IS VINTERVEI
(PIGGDEKK)

TEMPERATUR I IS -12

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

9,0
8,5
10
9,5
8,0
8,5

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

MW

TID (sek)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

4.62
4.80
4.74
4.68
4.71
4.62

100
96
98
99
98
100

10,0
8,5
9,0
9,5
9,0
10,0

TEST

Brems og akselerasjonstest blir kjørt i en klimakontrollert ishall. Isen prepareres
av bilen før hver test gjennomføres.

SIDEGREP PÅ SNØ (PIGGDEKK)
LUFTTEMPERATUR -12

MW

TID

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

00.38.45
00.38.25
00.39.40
00.40.05
00.39.70
00.39.25

100
100
98
96
97
98

10,0
10,0
8,5
7,5
8,0
8,5

BREMSING PÅ VÅT ASFALT (PIGGDEKK)

MW

TID (min)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

1.36.39
1.36.65
1.35.30
1.34.79
1.38.05
1.37.05

100
99
100
100,5
96,9
97,3

9,0
8,5
9,0
10,0
7,0
8,0

FRA 100 - 0 KM/T

MW

Lengde (m)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

36,53
34,59
33,63
33,06
33,83
35,57

100
105
108
109
100
103

8,0
9,0
9,5
10,0
8,0
8,5

RULLEMOTSTAND (PIGGDEKK)
DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

BREMSING PÅ TØRR ASFALT (PIGGDEKK)

FRA 80 – 0 KM/T

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

Bak en dekktest
ligger det utallige
hjulskift. Greit å
være innendørs
når det er -30 ute

HANDLING PÅ BANE SNØ (PIGGDEKK)

TEMPERATUR I SNØ -12

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

GPS og avansert software brukes til å logge alle bremsedata ute på banen, slik at
resultatene er helt nøyaktige.

DEKK
POENG
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

MW

Lengde (m)

INDEKS

W4214
W4514
W0913
W3514
W4414
W1614

49,09
51,56
50,08
50,50
49,14
51,40

100
95
98
98
100
95

10,0
7,5
8,5
8,5
10,0
7,5

DRIVSTOFFORBRUK (PIGGDEKK)

MW

Vekt (kg)

RRC*

W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

9,85
10,75
10,71
10,88
9,92
11,70

7,32
9,83
8,93
8,87
9,97
10,75

10,0
8,5
8,5
8,5
8,0
7,5

DEKK
Nokian Hakkapeliita 8
Conti IceContact
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic
Pirelli Ice Zero
Michelin X-Ice North 3
Bridgestone Blizzak Spike 01

MW
W0215
W1814
W4814
W3414
W4314
W0515

Vekt (kg)
9,85
10,75
10,71
10,88
9,92
11,70

Liter/mil
0,617
0,652
0,641
0,639
0,655
0,664
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TEST

RESULTATER DEKKTEST
1
PIGGFRIE DEKK
NOKIAN

PIRELLI

BRIDGESTONE

MICHELIN

CONTINENTAL

GOODYEAR

(15%)
(10%)
(5%)
(10%)
(5%)

1,50
1,00
0,50
0,80
0,40

1,20
0,80
0,40
0,65
0,33

0,98
0,65
0,33
0,75
0,38

1,43
0,95
0,45
0,75
0,38

1,13
0,80
0,40
0,65
0,33

1,28
0,85
0,43
0,70
0,35

(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)

0,48
0,48
0,50
0,48
0,50

0,43
0,40
0,35
0,45
0,48

0,50
0,45
0,48
0,50
0,52

0,45
0,48
0,43
0,48
0,49

0,43
0,50
0,40
0,45
0,48

0,40
0,43
0,35
0,40
0,47

(5%)
(5%)
(5%)

0,45
0,50
0,50

0,30
0,47
0,47

0,38
0,48
0,48

0,40
0,48
0,48

0,43
0,51
0,51

0,50
0,52
0,52

(5%)
(5%)

0,45
0,39

0,30
0,28

0,50
0,31

0,38
0,31

0,48
0,34

0,40
0,37

(5%)

0,50

0,43

0,38

0,45

0,45

0,48

(100%)

9,43

7,74

8,07

8,79

8,29

8,45

IS (45%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
SNØ (25%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
VÅT ASFALT (15%)

Bremsing
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
TØRR ASFALT (10%)

Bremsing
Kjørefølelse, subjektiv
ØKONOMI (5%)

Rullemotstand
TOTALPOENG (100%)

Poengsum
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NOKIAN HAKKAPELIITA R2
Utrolig velbalansert og lett å styre på snø. Går langsomt
og kontrollert ut i overstyring. Det er bare å slippe opp
gassen, styre i mot og deretter gi gass. Ingen tegn til
understyring med mindre hastigheten er alt for høy. Solid
veigrep ved akselerasjon, samt høy bremseevne.
På is har dekket en helt overlegen sidestabilitet. Kjører
presist gjennom svingene og har en grunnleggende understyrende karakter.
R2 veksler mellom å understyre og overstyre ved
svingkjøring på våt asfalt. Dekket er lett kontrollerbart og
har god balanse.
På tørr asfalt fremstår dekket med lineær og rask
styrerespons. Lett overstyring, som heves lett. Stabilt ved
unnamanøver (elgtest) og svært konsekvent oppførsel.
Støynivået er lavt og befinner seg på et frekvensområde som fremstår behagelig og dempet.

PIRELLI ICECONTROL WINTER
Har en generelt glad og overstyrende karakter på snø,
der det er lett å svinge ut med bakenden. Dekket har en
grei sikkerhetsfølelse, men må styres og hele tiden holdes
under kontroll av føreren. Ingen understyringsproblemer.
God akselerasjon og bremseevne.
På is overstyrer dekket lett, det oppleves som glatt
og det mangler styrepresisjon gjennom svingen. Kraftig
kontra-reaksjon ved heving av skrens.
Pirelli-dekket overstyrer kraftig på våt asfalt. Det er
både vanskeligere å kontrollere og har dårligere balanse
enn de øvrige dekkene.
Et dekk som er mer progressivt enn nøytralt på tørr
asfalt. Dekket styrer kraftig og ved elgtesten får vi kraftig
pendelutslag og kontraskrensen bygger seg kraftig opp.
Dekket reagerer ganske sent og har bare moderat presisjon. Høyeste og mest brummende støynivå av de piggfrie
dekkene.

BRIDGESTONE BLIZZAK WS-80
Overstyrer med et italiensk flair når hastigheten gjennom
svingen øker. Ganske liten margin før dekket bryter ut
i en liten, men fullt kontrollerbar skrens. Sidegrepet på
snø er generelt svært bra, i likhet med akselerasjonen og
bremseevnen.
Dekket har godt sidegrep på is og har en rask og
tilfredsstillende oppførsel i svinger. Noe langsom respons,
men god stabilitet.
Understyrer noe mer, og har en svakere balanse enn
Nokian på våt asfalt. Også noe svakere grep og langsommere respons.
På tørr asfalt er presisjonen rundt nullpunktet litt
mer ”gummiaktig” enn Nokian. Raskt, men mindre presist
ved kursendring i sving. Noe mykt ved gjennomføring av
elgtest, men behov for kraftige styrekorreksjoner. Lavt
støynivå, men lav frekvens gir mer brummende lyd.

MICHELIN X-ICE XI3
Førerens evne til å kjøre raskt og sikkert på snø begrenses
av dekket moderate sidegrep, som gir vekselvis både
understyring og overstyring. Bryter raskt ut i kraftige
skrenser som det krever både plass og kunnskap for å
heve. OK akselerasjon og bremseevne.
Grunnleggende understyrende karakter på is. Fin
respons ved små og store styrevinkler. Et dekk med godt
balanserte is-egenskaper.
Lett å kontrollere på våt asfalt. Responsen er god,
men dekket når ikke opp blant de beste når det gjelder
grepet.
Middels rask respons ved kursendring midt i sving på
tørr asfalt. Lett kontrollerbar overstyring, som forsterkes
når man går av gassen. Den pendelbevegelsen som skapes
merkes spesielt ved elgtesten. Sammenfattet er dette det
svakeste dekket på tørr asfalt. Høyt støynivå og trettende
frekvens.

CONTINENTAL CONTIVIKINGCONTACT 6
Dekket preges av å understyre på snø, men kan gå svært
brått over til overstyring. Det blir mye arbeid med rattet,
uten å få god flyt i bilen fra sving til sving på banen. Det
er vanskelig å holde balanse i bilen. Bra akselerasjon og
bremseevne.
På is overstyrer dekket litt for raskt, og det tar tid å
heve skrensen. Mangler sidegrep og man opplever problemer med å stabilisere bilen.
Understyrende på våt asfalt. Grepet er bedre enn både
Nokian og Bridgestone, men vanskeligere å kontrollere
når grepet forsvinner.
Fin følsomhet rundt nullpunktet på tørr asfalt.
Reagerer ganske raskt og presis på selv små styreutslag.
Ved elgtest oppfører dekket seg raskt og oppleves stivere
og mer presist enn Bridgestone. Litt mer pendelbevegelse
enn Nokian. Lav støy, lydmessig mellom Bridgestone og
Nokian.

GOODYEAR ULTRA GRIP ICE2
Et friksjonsdekk som holder kursen godt ved svingkjøring
på snø. Fin flyt og balanse. Bremser raskest, har fint sidegrep og god bremseevne.
På is mangler dekket noe sidegrep og bruker lang tid
på å oppheve en skrens. Oppleves glatt og med utfordrende kjøreegenskaper.
Lett kontrollerbart på våt asfalt og bedre enn Nokian,
Bridgestone og Continental. Fin respons og bra grep.
Rask og presis reaksjon på små rattutslag ved kjøring
på tørr asfalt. Ved elgtesten oppfører dekket seg presist og
kontrollerbart. Litt bedre enn Continental, mye bedre enn
Bridgestone. Et svært styrbart og godt dekk på tørr asfalt.
Lav støy, lyden er behagelig og oppleves dempet.

MOTORFØR E R E N | 5 | 2 0 1 5

TEST

1
PIGGDEKK
GOODYEAR

NOKIAN

PIRELLI

BRIDGESTONE

MICHELIN

CONTINENTAL

(15%)
(10%)
(5%)
(10%)
(5%)

1,50
1,00
0,45
0,80
0,40

0,90
0,85
0,40
0,65
0,33

1,05
0,80
0,38
0,70
0,35

1,20
0,80
0,50
0,70
0,35

1,05
0,70
0,40
0,75
0,38

0,98
0,75
0,38
0,70		
0,35

(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)

0,45
0,50
0,50
0,45
0,50

0,48
0,48
0,38
0,50
0,52

0,43
0,50
0,43
0,40
0,47

0,40
0,45
0,40
0,35
0,46

0,43
0,43
0,50
0,43
0,49

0,50
0,45
0,43
0,45
0,50

(5%)
(5%)
(5%)

0,40
0,50
0,48

0,50
0,52
0,45

0,43
0,51
0,49

0,40
0,52
0,50

0,45
0,52
0,49

0,48
0,52
0,48

(5%)
(5%)

0,50
0,38

0,43
0,31

0,38
0,34

0,50
0,34

0,38
0,36

0,43
0,36

(5%)

0,50

0,43

0,38

0,40

0,43

0,43

(100%)

9,31

8,13

8,06

8,27

8,19

8,19

IS (45%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
SNØ (25%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
VÅT ASFALT (15%)

Bremsing
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv
TØRR ASFALT (10%)

Bremsing
Kjørefølelse, subjektiv
ØKONOMI (5%)

Rullemotstand
TOTALPOENG (100%)

Poengsum

NOKIAN HAKKAPELIITA 8
Et dekk med gode marginer på snøføre. Varsler mykt når
grepet er i ferd med å forsvinne. Når dekket overstyrer
kan hekken lett kontrolleres med gasspedalen. Dekket har
bra sidegrep og gir en trygg og sikker opplevelse. Stabilt
under kraftig oppbremsing.
På isen er dekket litt lett, men likevel presist rundt
senter. Bra respons ved alle styrevinkler. Presis oppførsel,
mildt overstyrende.
På våt asfalt har dekket en konsekvent understyrende
karakter. Det er lett å kontrollere, har fin balanse, men
ikke det beste grepet.
Overraskende bra følsomhet og rask respons rundt
senter på tørr asfalt. Lineær styring, nøytral oppførsel og
kun en lett overstyring når farten blir høy. Elgtesten blir
tatt med rask respons og praktisk talt ingen pendelbevegelse. Lyden er knasende, men ikke høy eller ubehagelig.

PIRELLI ICE ZERO
Dekket gir en rask, men samtidig utfordrende kjørestil på
snø. Det overstyrer konsekvent, og bekrefter målingene
som viser at dette er det piggdekket som har svakest sidegrep på snø. Det understyrer lite og har bra akselerasjon
og bremseevne.
Dekket har svakt sidegrep på is og overstyrer sterkt.
Dekket er vanskelig å kontrollere i høye hastigheter og
krever store rattutslag og en dyktig fører for å beholde
kontroll.
Har en kraftig understyrende karakter på våt asfalt.
Har et bra grep, men er noe vanskeligere å kontrollere
enn Conti, Goodyear og Michelin.
Dekket bryter lett ut i skrens og har sterke rotasjonsbevegelser ved svingkjøring på tørr asfalt. Ved rask
kursendring i sving bidrar dekkets mykhet til at bilen
krenger sterkt. Elgtesten gir mye ”ratting” og man må
være rask for å hente inn kontra-skrensen. Ganske kraftig
brummende lyd.

BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE 01
På snø er dekket temmelig konsekvent overstyrende. Det
er lett å balansere og er sammen med Nokian det best
akselererende dekket på snø, samtidig som sidegrepet og
bremseevnen også er bra.
På is er presisjonen gjennom svingene svakere enn
Conti, men for øvrig har disse dekkene flere likhetstrekk.
Bridgestone får imidlertid bråere skrenser og kraftigere
kontra-skrenser.
På våt asfalt understyrer dekket mer enn Nokian, men
scorer høyere på balanse og grep.
Litt progressiv oppførsel i lange svinger på tørr
asfalt, men overveiende nøytralt. Bra grep og respons
på elgtesten, men kraftigere pendelbevegelse på returen,
og dermed mer kast i bilen sammenliknet med Nokian.
Lydsignatur med knasende pigglyd kombinert med en dyp
lavfrekvent brumming.

MICHELIN X-ICE NORTH 3
Dette er det mest understyrende av disse seks piggdekkene på snøføre. Dette går over til kraftig overstyring
der det kreves mye ”ratting” for å holde skrensen under
kontroll. Ustabilt – og dermed krevende å kjøre raskt og
sikkert på snøføre.
På isen har dekket en respons og overstyring som minner om Conti, mens sidegrepet er på nivå med Goodyear.
Stabiliserer seg raskt, som Conti, men svakere enn Nokian.
Michelin er lett å kontrollere på våt asfalt.
Oppførselen minner mye om Conti og Goodyear.
Bryter lettere ut i skrens på tørr asfalt enn Nokian,
Conti og Bridgestone. Progressiv karakter, tar elgtesten
hardt og rykkete, men kommer godt igjennom. Det er
lett å heve en skrens når dekket overstyrer. Støymessig
har dekket en litt trettende frekvens, men lydnivået er
middels høyt.

CONTI ICECONTACT
Har en konsekvent oppførsel der det først understyrer lett
og deretter går over i en overstyring når grepet på snø
svekkes. Kjører bredere og mindre effektivt enn Nokian.
Dekket har gode sikkerhetsmarginer og det er lett å korrigere. Bra akselerasjon og bremseevne.
Overstyrer noe mer på is enn Nokian, men presisjonen
rundt senter og sidegrepet er like godt. Litt mindre presist
i svingen, krever større rattutslag.
Lettere å kontrollere , og har bedre grep på våt asfalt
enn både Nokian og Bridgestone
Bra følsomhet – det virker kjappere og mer manøvrerbart på tørr asfalt enn Bridgestone. Også ved elgtesten er
det mer presist, men også Conti får en kontra-skrens som
er ganske kraftig. Men absolutt konsekvent og bra oppførsel. Støymessig noe høyere enn Nokian og Bridgestone.

GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC
Har en noe upresis styring på snøføre. Begynner først å
understyre lett, så kommer overstyringen. Sidegrepet er
bra, og det er først når hastigheten er høy at det blir en
bred kjørestil. Svært bra akselerasjonsevne, samt gode
bremseegenskaper på snø.
Kraftigere overstyring enn både Nokian og Conti på
is. Mer ufølsom i senterområdet og tregere styrerespons.
Svak stabilitet i sving, vanskelig å kontrollere i høy
hastighet.
Understyrer mye på våt asfalt. Grepet er bra –
omtrent samme nivå som Conti.
På tørr asfalt oppleves dette som et svært nøytralt og
lett håndterbart dekk. Ved elgtesten er dekket nøytralt og
raskt – nesten på samme nivå som Nokian. Støyen ligger
på en atskillig høyere frekvens enn Nokian - gir en syngende lyd. Lavere støynivå enn Conti og Bridgestone.
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ORGANISASJON

MA-kryssord 4-2015
Ny mulighet
Ved en trykkfeil i forrige nummer av Motorføreren ble kryssord nr 4 – 2015 dessverre
ufullstendig gjengitt. Her er det i
sin rette form. Vi beklager dette,
utvider innleveringsfristen og
dobler antallet vinnerpremier!

Navn:

Adresse:
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Frist: 31.januar 2015

MA-kryssord 5-2015

Glo

G,navn

Kroner

Navn:

Intet

Lendet

Tone Naboer

Vinnere av
MA-kryssord nr. 3–2015:
Marit Skrede
6412 Molde
Berit Synnøve Stakland
4041 Hafrsfjord
Ingjerd Stormoen Bakke
3647 Hvittingfoss

Avtas

Gassen

Vi gratulerer!
.B.kj.t

Vokaler

Og her er løsningen:

Moderne

Tall

Båt

Tall

FS

Menn

Naboer

Fyll.pl.

Like

Hest

ånd

Fø

Like

Rystet

Fe
Nab.

Røys

Ytret

Tr,skilt

Pron.

Naboer

Dårlig

Vokse

Adverb

Fisk

Vokaler
H2O

Tufs

Grei

Treffer

Like

Nab.

Fugler Ordne Mål

NB

Miss

Rører

På	
  topp

Eksos-‐
Sint

Ryker Lidelse

	
  Org	
  

Ledelse

Trelast

Bilpære
-‐hval
Fins

Fordel

Smelte

Klut

Coil
X-‐parti

NAB.

Rus.midd.

Belegg

Preg

Møbel

Stafett

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

Adresse:

Frist: 28.febuar 2015

BILNYTT

Ford Transit-Jubileum
Fords populære Transit fyller i
2015 et halvt hundre år. Siden
den første Transiten forlot
samlebåndet i England 9. august
1965 er nærmere 8 millioner
eksemplarer produsert av de
forskjellige Transit-modellene.
Fra en eneste versjon finnes
bilen nå i et helt spekter av en
familie nyttekjøretøyer.
Parkert etter hverandre vil 50 års Transitproduksjon danne en ubrutt rekke rundt jorda,
og gjennomsnittlig er det solgt en ny Transit
hvert 180 sekund gjennom modellens levetid.

Akselerasjon
Voksende popularitet førte til at produksjonen
av Transit akselererte fra den første millionen
i 1976 til en ny million ble lagt til i 1985, 1994,
2000, 2005, 2010 og 2013.
Etterspørselen etter den mindre Transit
Connect – med over en million enheter solgt –
og den nye kompaktmodellen Transit Courier,
vil bidra til at Transit nr. 9 millioner blir bygget i
løpet av 2015.

Nyvinninger
Transit ble lansert samme år som det første
mennesket gikk ute i verdensrommet. Bilen
har satt spor etter seg som et praktisk hjelpe
middel i den voksende europeiske økonomien
på 60-tallet og videre. Fords Transit utviklet
seg til et enormt spekter av nyttekjøretøy, fra
varebiler til busser, ambulanser og camping
biler til oppsiktsvekkende enkeltmodeller som
Cosworth V8-motoriserte Supervan. Så Ford
Transit har fått mangslungne jobber gjort; fra
å få arbeidere frem til et anleggsområde til å
levere pakker eller frakte en pasient til sykehus.
Transit har også tilbudt kundene sine en
lang liste av teknologiske nyvinninger for
nyttekjøretøy som har økt ytelsene, komforten
og sikkerheten; fra lasteromsdører på sidene,
radialdekk og halogenlykter til direkte
innsprøytede dieselmotorer, sikkerhetslåser

og blokkeringsfrie bremser som standard. De
nyeste Transit-modellene tilbyr nyheter som
Adaptiv Cruisekontroll, Active City Stop og
filskiftevarsling.

Familieforøkelse
Den nyeste utvidelsen av Transit-familien består
av fire helt nye modeller – 2-tonns Transit,
Transit Custom, Transit Connect og Transit
Courier – som har sikret Ford posisjonen i
fremste rekke av populære produsenter av
nyttekjøretøy i Europa, med store volumer og
kraftig salgsvekst.
Suksessen med Transit har ført til at produksjonen er utvidet til Kina. I 2014 ble den første
Transit-modellen produsert i Nord-Amerika.
Resultatet er at Transit i dag selges på 118
markeder i seks verdensdeler.

Gjensidige-undersøkelse: Sjåfører sender sms under bilkjøring
En av fire har opplevd farlige situasjoner
som følge av at sjåføren skrev eller leste
tekstmelding under kjøring, viser en undersøkelse fra Gjensidige.
- Dette er urovekkende og føyer seg inn i
rekken av farlige ting som trekker oppmerksomheten vekk fra der den bør være, i trafikk
bildet, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i
Gjensidige. Førjulsstress og teksting bak rattet
er en ekstra dårlig kombinasjon.

Høyt tempo, mye stress og sms
De siste ukene før jul er travle for mange, dessuten øker trafikken kraftig, spesielt inn mot
byene og de større k
 jøpesentrene. Denne tiden
av året domineres av ulike parkerings - og
ryggeskader. Totalt blir det meldt inn nærmere 900 skader til forsikringsbransjen hver
dag gjennom hele året, og med en betydelig
økning i dagene før jul.
- Stress ned, la mobilen ligge mens du kjører,
rygg inn og parker litt unna inngangspartiet,
anbefaler Rysstad. «Sms-undersøkelsen» er

gjennomført av IPSOS MMI for Gjensidige.
- Vi vet at tekstmeldinger har vært direkte
årsak til alvorlige ulykker. Det skal svært lite
uoppmerksomhet til før det kan gå galt, sier
han. Et hundredels sekund uoppmerksomhet
kan være nok til at det smeller.
Andre farlige situasjoner (landstall)
· Sjåføren svarte på et anrop, 15 prosent
svarer at det har skapt farlige situasjoner
· Sjåføren ringte ut, 10 prosent
· Sjåføren brukte sosiale medier, 5 prosent
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TRAFIKK

18 hjortedyr
kjøres i hjel hver dag

Hvert år blir omtrent 6500 hjortedyr (elg, rein, hjort og rådyr)
påkjørt av bil, motorsykkel eller tog i Norge, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 18 slike kollisjoner hver
dag. Vi vet at dette er livsfarlig for bilistene. Men hvordan
opptrer du hvis du har kjørt på et dyr?
– I forbindelse med viltpåkjørsler blir
folk forvirret. De blir stresset, og vet rett
og slett ikke hva de skal gjøre. Heldigvis
finnes det et godt trent korps av godkjente
ettersøkshunder som kan spore opp og
avslutte dyras lidelser så raskt som mulig,
sier jaktkonsulent Roar Lundby i Norges
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Store tall
6500 påkjørsler årlig resulterer i mye lidelse
for både dyr og mennesker. Det fører også
til store forsikringsutbetalinger.
– Det skjer altfor ofte. De første 50
døgnene i år hadde vi i gjennomsnitt én
viltpåkjørsel hver dag i Elverum, sier Jan
Erik Olbergsveen, som leder fallviltgruppa
i Elverum kommune. Hedmark er det fylket
som har flest viltpåkjørsler.
Det er størst risiko for å kjøre på dyr
etter mørkets frembrudd. Flest vilt-
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påkjørsler skjer mellom klokka 19 og midnatt.
– Å senke farten kan ha litt å si, men av
og til har man ingen sjanse til å unngå
påkjørsel. Dyrene kan komme veldig fort. I
mørket er det ekstra vanskelig. Det er ikke
sikkert at du ser elgen selv om den står i
grøfta, sier Jan Erik Olbergsveen.

Ring politiet
Olbergsveen er Norges kanskje mest
erfarne «ryddegutt» etter viltpåkjørsler. I
over 15 år har han rykket ut med ettersøkshund for å begrense dyrs lidelser.
– Noe av det første du må gjøre er å ringe
politiet på 02800. Da blir du satt videre
til kommunens ettersøkingsmannskap.
Det skal du gjøre hvis dyret er dødt eller
skadet, men også dersom du er usikker på
om du traff noe, sier Olbergsveen.
Viltnemndene får ofte diffuse meldinger
om hvor dyr blir påkjørt. Dermed er det
ofte vanskelig å finne de påkjørte dyra. Det
gjelder særlig når dyr har fått skader, men
stikker fra skadestedet og blir liggende et
annet sted og lide.
– Har du ikke anledning til å vente på
åstedet til ettersøksmannskapet dukker
opp, er det viktig at du merker en busk på

TRAFIKK

Viltpåkjørsler forårsaker mye lidelse både for mennesker og dyr. (Foto: Ole-Mathis Lien)

stedet med en plastpose eller et gult bånd.
Slike egne bånd kan du for eksempel få på
bensinstasjoner, sier Olbergsveen.

Bruker hunder
For å spore opp de skadede dyrene raskest
mulig bruker viltnemndene spesialtrente
ettersøkshunder.
– Vi er hjelpeløse uten ettersøkshunder.
Deres neser er mye bedre enn våre. Takket
være dem, tar det sjelden mer enn to timer
å spore et skadet dyr, sier Olbergsveen,
som selv bruker sin trofaste jakthund i
tjenesten.
Det finnes over 10 000 godkjente
ettersøkshunder i Norge. Norges Jeger- og
Fiskerforbund står for opplæring og kursing
av hunder og førere. Dette er nemlig de
samme hundene som storviltjegere bruker
for å finne skadeskutte dyr under jakta.
– Under jakt på elg, hjort og rådyr skal
jaktlag og personer som jakter alene ha
tilgang til godkjent ettersøkshund. Hovedmålet er å sikre en human jaktutøvelse,
bidra til et effektivt søk og avlivning
av skadde dyr, samt gi jegeren en reell
mulighet til å finne døde dyr som han ikke
klarer å finne uten hjelp av hund, sier Roar
Lundby i NJFF.

Avlive selv?
Mattilsynet jobber for å fremme dyre
velferd i Norge. De vektlegger også
hundenes betydning for å minske dyrenes
lidelse.
– For å finne et skadet påkjørt dyr hurtig
er det kritisk viktig at man har tilgang
på gode ettersøkshunder. Heldigvis
stiller svært mange storviltjegere opp med
hunder som er drevne i faget, sier senior
rådgiver Harald Øverby i Mattilsynet
Region Øst.
Dersom det påkjørte dyret åpenbart
ikke kommer til å bli friskt igjen, kan det
bli aktuelt at sjåføren avliver dyret selv,
spesielt dersom politiet eller viltnemnda

ikke kan komme raskt.
– Dette bør bare gjøres i samråd med
politiet. Å avlive en elg er mye vanskeligere – og farligere – enn å avlive en due.
Det er viktig at det er kompetente personer
som avliver. Bare erfarne jegere bør avlive
storvilt, sier Øverby.
Å forlate et mulig skadet dyr uten å
varsle, kan være straffbart.
– Enhver som påtreffer et sykt, skadet eller
hjelpeløst dyr har en lovfestet plikt til å
hjelpe. Det gjelder ikke bare dersom det
er du som har kjørt på dyret, men også dersom du kommer ut for dyr som åpenbart er
skadet, sier Øverby.

Slik takler du en viltpåkjørsel
- Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
- Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp. Kontakt 113 		
dersom akutt hjelp er nødvendig.
- Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Kommunen kan også varsles.
- Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.
- Hjelp dyret. Dyr skal ikke utsettes for unødige påkjenninger eller belastninger. 		
Forkort dyrets lidelse, avliv om nødvendig dersom du er kompetent og i stand til det.
(Kilde: Mattilsynet)
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Båt og
Brakketransport AS
Elveli Gård
0759 OSLO
Tlf. 971 97 129

Gretland Bil

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Industriveien 29
1725 SARPSBORG
Tlf. 917 01 150

Jensens
Småtransport
Hammerdalen 12
1597 MOSS
Tlf. 922 51 580

Ljosnes
Betongspruting
8392 SØRVÅGEN
Tlf. 412 50 380

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 17 00

Hitrafisk

v/ Arild Furuvik

Nedre Kvennhusvegen 1
7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Småland
5281VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

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

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 05 85 60

Hitra
videregående skole

Bertelsen &
Garpestad AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Betongveien 9
3300 HOKKSUND
Tlf. 941 61 010

Sikkelandsveien 262
1730 ISE
Tlf. 958 60 246

Torvask
Kalesjevask og
Impregnering
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Rongved
Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Bakeriveien 12
3145 TJØME
Tlf. 33 39 22 59

P. Og. T. AS
Sør Sandem
1950 RØMSKOG
Tlf. 977 78 504

Norsk Scania AS

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Torsbudalen
Bilelektro AS

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
4070 RANDABERG
Tlf. 51 41 73 00

Bjerget 15
1530 MOSS
Tlf. 908 80 296

Tangen
Automasjon AS

Juliussen
Anlegg AS

YX
Valestrandsfossen

0401 OSLO
Tlf. 22 02 40 00

Johansen
Transport AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Bil og Fritid AS

Knivsøv. 16
1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Takservice i
Kongsvinger AS

avd. Stavanger

Bekkestua

Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 11 87 20

Forusbeen 17
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Sidevegen 9 A
2211 KONGSVINGER
Tlf. 978 79 263

Mer enn forventet.

Trond Lindahls Transport
Bergstien, 1963 FOSSER
Tlf. 982 29 221

Møre og Romsdal avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Orkdal Trafikkskole

Herøy Entreprenørforretning

Franslykkja 7, 7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07
2870 DOKKA - Tlf. 61 11 28 00

Landarvikveien 65
8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

1740 BORGENHAUGEN - Tlf. 69 10 25 00

Statens vegvesen

Tonstad Bakeri AS

Region sør

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

Rent-a-wreck Bø

Fristad Bilservice

Alvøveien 118, 5179 GODVIK
Tlf. 911 50 057

Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO
Tlf. 32 09 47 58

Bøgata 111
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 483 63 181

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.
Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som
Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.
Baklivegen 3, 6450 HJELSET - Tlf. 71 20 13 80
E-post: alstad@scania.no - www.alstadauto.no
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post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

AKO
Transport AS
2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Rune Lyse
Transport AS
Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER
Tlf. 51 88 07 90

Raymonds
Transport AS

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Grenland
Bilglass AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Krog Transport

Myra 3, 6363 MITTET
Tlf. 934 25 082

Reidars
Trafikkskole AS

Classic
Auto Service

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

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 67 21 34 39

Myrvegen 22
6421 MOLDE
Tlf. 958 86 758

Båt og
Brakketransport AS

Motorsenteret
Heidal AS

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Nordnorsk
Veisikring

8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 16 704

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Innlandet
Sikkerhet

Thorstadvegen 26
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 920 77 237

avd Steinkjer

7714 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Velkommen til

Stø Safari

8438 STØ
Tlf. 481 25 796
kontakt@stosafari.no
www.stosafari.no

Trasoppklinikken
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Audhilds
Rens og Vask AS

Hamarvik
Båtforening

Finnmark
Entreprenør AS

Aure
Anleggservice

Stiftelsen

7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Kongeveien 79
3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 53 81

Lillestrøm

Storgata 12
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 15 90

Olav V gate 102
8004 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

Jakobslivegen 53
7058 JAKOBSLI
Tlf. 900 45 044

Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Dromnes
6699 KJØRSVIKBUGEN
Tlf. 412 28 343

Vr Maskin AS

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Solheimsgata 1
2000 LILLESTRØM
Tlf. 415 42 320

L.A Fureli
Maskin AS
Nygata 7
6996 VADHEIM
Tlf. 916 01 512

Bjørkvik
Maskin AS

Bodø
Transportservice AS

Korsbakken
Auto AS

Elveg. 5
1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

Varanger
Auto AS

Dal

Falkenborgveien 35 C
7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

4360 VARHAUG
Tlf. 51 79 18 80

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

2072 DAL
Tlf. 63 95 15 28

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 909 93 028

Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

Øyvind Hovde
Maskin

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

TransportFormidlingen SA

Team Verksted
Øst AS

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN
Tlf. 404 93 400 35 53 38 00

Dombås
Bilberging AS

Hadelandsbakeriet AS

Elveli Gård
0759 OSLO
Tlf. 971 97 129

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Svanvikv. 182
3739 SKIEN
Tlf. 928 24 062

Heiene
Transport

Johan R. Sunde AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Maritimt
Opplæringskontor

Torbjørnsbu 24 A
4847 ARENDAL
Tlf. 906 41 520

Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Røros Aut.
Trafikkskole

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Transport
Nord AS

Sortland
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Ullerålsgaten 4
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Morten Juliussen
Krantransport AS

Sebu
Bil & Bensin AS
Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Øvre Telemark
Trafikkskule

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Apotek 1 Bømlo

Nordsiden Renseri

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

Østre Rosten 8
7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

Philips Norge AS, HHS
Solheimveien 62
1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Nye OP Fure AS

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Eggen
Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Krekkes Autorep

Auggedalsvegen 1
2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 414 49 309

Skalleberg
Graveservice

7114 RÅKVÅG
Tlf. 952 40 727

Gokstadryggen 17
3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Helnessund
Brygger AS

HS Transport

Gamlevegen 3
2642 KVAM
Tlf. 414 01 285

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Helnessund
8285 LEINES
Tlf. 476 78 277

Nyhushøgda 71
2355 GAUPEN
Tlf. 909 63 134

Eriksen
Dekk og Felg
Buksnesveien 563
8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

Knut Farestveit
Rør og Sveis
Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 40 23 39

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER

Jonsbakken 15
7110 FEVÅG
Tlf. 913 93 492
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

INGEN SKAL DØ
AV RUS I TRAFIKKEN!
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