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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
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet

leder

Alkolås igjen – og
hvordan tenker Europa?

Ved sitt rette
navn?

Rusfri trafikk er MA sitt langsiktige mål og selve kjernen i vårt
trafikksikkerhetsarbeid. Ingen form for rus; verken alkohol,
medikamenter eller narkotika, skal forekomme i trafikken.

Si det som det er! Ord skaper holdninger. Ord skaper
følelser. La oss snakke litt om fyllekjøring eller kjøring i
ruspåvirket tilstand.

Et av de aller farligste rusmidlene på grunn av stor økning av
risiko for trafikkulykke kombinert med stort omfang av bruk,
er alkohol – alene eller blandet med andre rusmidler. Derfor
har ett av MAs viktige tiltak for å bekjempe rus i trafikken
lenge vært å informere om og demonstrere bruken av alkolås.
Og selvfølgelig burde alle biler være utstyrt med et gjennomprøvd og pålitelig instrument som effektivt stopper en potensielt dødelig ferd! Men det er ikke like innlysende for alle.
Derfor har vi fortsatt jobben og satt oss delmål underveis.
Det har vært gledelig å registrere at stadig flere fylker krever
alkolås i sine skoleskysser, og Stortingsvedtaket i juni 2015 om
alkolås i all persontransport som utføres mot vederlag, var
en stor milepæl. I skrivende stund, medio september, venter
vi med spenning på rapporten fra Vegdirektoratet med deres
anbefalinger for hvordan implementeringen av dette ved
taket skal gjennomføres. En annen positiv utvikling er at flere
og flere transportbedrifter monterer alkolås i sin flåte som et
kvalitetssikringsverktøy og trafikksikkerhetstiltak.
Med andre ord, bruken av alkolås får stadig større aksept.
Dette gjelder ikke minst ute i Europa. To land har påbudt alkolås i skoleskyss. Land som Sverige, Finland, Danmark, Belgia;
Nederland og Frankrike har for eksempel alkolåsprogram for
promilledømte, og på en konferanse i Brüssel nylig delte de
sine erfaringer. Ingen land har helt identiske program, og det
var ulike elementer som kunne forbedres. Hos noen var ikke
lovgivningen klar nok, andre hadde ikke oppfølgingsprogram,
og flere pekte på at kostnaden for å installere alkolås dessverre ble for høy for mange promilledømte.
Alle konkluderte imidlertid med at alkolås sammen med
program mot ruspåvirket kjøring er et godt alternativ for å
forhindre framtidig promillekjøring, men at systematisk oppfølging av den enkelte under programmet er essensielt.

Rus på veiene har endret seg. Da MA ble etablert for
nærmere 90 år siden, var det i første rekke alkohol som
var rusmidlet. Derfor var det fyllekjøring man arbeidet
mot. Fyllekjøring. Smak på ordet. Det er ingen tvil om
hva vi her har med å gjøre. Det ligger en slags over
stadighet i ordet. En person som kjører etter ikke bare å
ha drukket, men drukket for mye. Du ser ham for deg:
Definitivt uegnet til å sitte bak et ratt. Fyllekjøring var et
begrep som ga klare og umiddelbare assosiasjoner til hva
det dreier seg om. Knyttet til alkohol.
Promillekjøring er også vel innarbeidet i språkbruken. Det
er absolutt også negativt ladet, men likevel mer nøkternt
og saklig. Men promille – og ulovlig promille – behøver
ikke å være fyll. Sikkert et riktigere ordvalg på mange
måter og mer korrekt i mange tilfeller.
Det blir nå med rette satt søkelys på det mangfold av
rus som finnes i trafikken. Narkotika og legemidler
utgjør en så stor del at det ikke kan brukes alkohol
relaterte samlebegreper for å omtale problemet. Derfor
kan vi ikke lenger si at han «kjørte i fylla» eller er en
«promillekjører», men at en sjåfør «kjørte i ruspåvirket
tilstand». Alvoret er utvilsomt. Men jeg får ikke den
samme umiddelbare, følelsesmessige reaksjonen som jeg
tror bidro til å skape følelser og holdninger.
Narkosjåfør, pillebilist, veistoffmisbruker..? Det norske
språket gir muligheter for å lage ord, men disse dekker
altså bare deler av problemområdet. Rusbilist favner
riktignok alt, men mangler den snerten som fortidens litt
mer unyanserte retorikk ga oss muligheten til å bruke.

For innføringen av ordningen her til lands vil det være mye å
lære av de andre landenes erfaringer.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Tylösand-seminaret 2016:

Nullvisjonen - en sak for hele verden

Av H-E Hansen

Tylösand-seminaret har blitt en institusjon i skandinavisk
trafikksikkerhetsarbeid. Det er MHF, MAs svenske søster
organisasjon, som arrangerer den store konferansen. Og
samtidig med sitt 90-årsjubileum nå i 2016, inviterte MHF til
den 60. konferansen i rekken. Temaene i år var samlet under
tittelen: «Nullvisjonen – en global sak».
For 60 år siden ble det tatt et initiativ til
å holde et internt seminar om trafikk
sikkerhetsspørsmål. Dette vokste snart til
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å bli den kanskje viktigste møteplassen
for myndigheter, organisasjoner, bedrifter
og nær sagt alle innflytelsesrike aktører

på trafikksikkerhetsområdet i Skandinavia. Konferansen arrangeres nå av MHF
i samarbeid med Bil Sweden, Folksam,
MHF-Ungdom, Rikspolisstyrelsen, STR
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges
Åkeriföretag, Trafikverket og Transportstyrelsen, samt Statens vegvesen og MA.

Kystidyll
Tylösand ligger utenfor Halmstad på den
svenske vestkysten. Konferansen samler
omkring 300 deltakere på s trandhotellet,
som byr på den nødvendige roen og

TRAFIKK

distansen som skal til for et par dagers
konsentrert foredragsprogram. Dette er et
sted å hente kunnskap og inspirasjon, få ny
innsikt, skape kontakter og utvide kontaktnettet. Det blir knapt nok tid til å ta seg en
liten promenade på den lange sandstranden
ved hotellet.
Ved siden av nærmere 40 foredrag
og paneldebatter, er det interessante
utstillinger av trafikksikkerhetsutstyr og
-organisasjoner. Blant utstillere kunne
konferansedeltakerne i år se MA-Ungdoms
utstilling Death Trip – On the road.

 tstillingen hadde fått en meget synlig
U
plass like utfor møtesalen. Dermed kunne
MA-Ungdoms Line Langaas og Stig E.
Sandstad vise den mobile utstillingen til
mange interesserte deltakere. Sammen
med MA-Ungdom var MA representert
med generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, nestleder i sentralstyret
Marit Sandøy og redaktør H-E Hansen.

Nye nivåer av visjon
Nullvisjonen om at ingen skal bli drept
eller hardt skadd i trafikken ble i sin tid

lansert nettopp her i Tylösand. I år er det
satt nytt fokus på Nullvisjonen. I 2014 ble
et nytt steg tatt med videreføringen under
betegnelsen Nullvisjonen 2.0. Nå siktes
det videre inn i en fremtid der nye mål må
settes og nye virkemidler tas i bruk.
Nullvisjonen er nå eksportert til hele
verden. FN har lagd en liste med globale
mål for bærekraft. Flere av dem berører
trafikksikkerhet. Blant annet skal antallet
trafikkdrepte halveres innen 2020. For å nå
målene kreves det at man arbeider sam
ordnet både lokalt, regionalt og globalt.
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Tylösand-konferansen 2016 omfatter en
lang rekke temaer knyttet til dette, også
med flere norske foredragsholdere.
Hvordan skal vi møte kravene som de
globale målene stiller? Hva er trafikksikkerhetens rolle i målene for bærekraft? Hvilke
løsninger finnes i dag? Hvilke nye løsninger
må komme i morgen? Globale utfordringer
og lokale løsninger?
Videreføringen av Nullvisjonen inne
bærer at man behøver nye verktøy for
blant annet å redusere det store antallet
alvorlig skadde og bidra til et sunnere
transportsystem. Veien videre for å oppnå
gode resultater krever at det ses helhetlig
på de transportpolitiske målene om
tilgjengelighet, sikkerhet, miljø og helse.
Det dreier seg om å tenke i bredere
perspektiver og nye aspekter som man ikke
hadde på denne agendaen for bare få år
siden.
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Alkolås
Det sier ikke rent lite om konferansens og
MHFs omdømme at den svenske infrastrukturministeren – altså broderfolkets samferdselsminister – som oftest kommer.
Maria Bergström, MHFs styreleder, kunne
også i år introdusere infrastrukturminister
Anna Johansson, som holdt åpningsforedrag
om den svenske regjeringens initiativ for økt
trafikksikkerhet.
Hun pekte på at Nullvisjonen har reddet
mange liv og lagt et grunnlag for mange
nyvinninger på trafikksikkerhetsområdet.
- Nå tar vi neste steg og utvikler visjonen.
Det omfatter å øke sikkerheten for de
ubeskyttete – myke – trafikantene. Og til og
med bruk av ny teknologi kommer til å få
større fokus.
Anna Johansson snakket om utfordringer
og muligheter som blant annet digitaliseringen i veitransportsystemene skaper. Samtidig
er det viktig å sikre og forsterke arbeidet

som allerede har vist seg å gi resultater. Det
gjelder for eksempel noe så enkelt som at
trafikkreglene overholdes. Når det gjelder rus
i trafikken ga Johansson ved flere anledninger
i Tylösand, uttrykk for at både alkolås og
alkobommer er på den svenske regjeringens
liste over tiltak.

Mange temaer
I mangfoldet av foredrag var det i år en rekke
norske innslag på programmet. Disse viser i
seg selv spennvidden i de temaene som blir
tatt opp under konferansen.
Guro Ranes fra Statens vegvesen kunne med
stolthet legge frem de gode tallene for trafikkdrepte i Norge i 2016 da hun belyste nye
norske etappemål for trafikkulykker for årene
fremover. Norge er best i Europa, men må
fortsatt bli bedre!
Øyvind Dalen fra Asplan Viak holdt
et innlegg om «Bilfritt Oslo sentrum - nye
muligheter for byliv og byutvikling». Hvorfor
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bilfritt sentrum? Hva kan dette innebære i
praksis? Dalen tok for seg noen aspekter for
hvordan det kan legges til rette for et bilfritt
sentrum, og eksempler på utvikling av et
gatetverrsnitt over tid. Oslo-eksemplet ble
spesielt interessant for MAs deltakere, fordi
det ble tatt utgangspunkt i Dronningens
gate, der MA har sine kontorer. Fra dagens
kjedelige trafikk og parkering fikk man presentert en fremtid der beplantning og idylliske bymiljøer skal overta mellom fasadene.

Norske ungdomsulykker
Jan Mario Breen, lege og doktorgrads
stipendiat ved Folkehelseinstituttet, arbeider
med et forskningsprosjekt om unge førere
i alvorlige ulykker. Han har tidligere holdt
foredrag om forskningen for MA. Nå fikk
Tylösand-deltakerne innblikk i hvordan unge
voksne er overrepresentert i statistikken over
drepte og alvorlig skadde. I prosjektet ble alle
alvorlige bilulykker med unge i alderen 16–24

år i det sørøstlige Norge mellom 2013 og 2016
undersøkt. Det er sterke historier og bilder
Breen legger frem. Studien tyder på at mange
liv kunne blitt reddet med enkle midler:
Riktig bruk av bilbelte er avgjørende.
Det er viktig for trafikksikkerheten at
bilene på veiene er i god stand. Periodisk
kjøretøykontroll, som vi i Norge kaller
EU-kontroll, har betydning for dette. Det
svenske systemet innebærer årlige kontroller.
Nå vurderes «besiktning» hvert annet år
som i Norge. Henning Harsem fra Statens
vegvesen var invitert til debatt om hvilke
forskjellige standarder som gjelder i de to
landene. Hva kan vi lære av Norge, spurte
svenskene.
Det gode norske samarbeidet om en MCstrategi ble beskrevet av Karsten Nikolaisen
fra Statens vegvesen og Morten Hansen fra
Norsk Motorcykkel Union. Vegvesenet sam
arbeider med NMCU om å forbedre trafikk
sikkerheten for MC. Ulykkesandelen på MC

har sunket og sikkerheten har blitt bedre. Det
er lagt frem en ny, nasjonal strategi for MC
og moped.
For øvrig viste Tylösand-seminaret igjen
at det er få særnasjonale forhold på trafikk
sikkerhetsområdet. Når det gjelder rus, tok
MHFs trafikksikkerhetssjef Lars Olov Sjöström
opp rus på sjøen: «Sjöfylleri». Er det så viktig?
Ja, det er viktig! Det skjer altfor mange
ulykker med promille til sjøs.
I Sverige som i Norge. MHF spilte en fremskutt og utsatt rolle da en lavere promille
grense på 0,2 ble innført. Dette er en
posisjon MA fortsatt må ta for å følge
etter og få den norske promillegrensen
ned fra 0,8.
Les mer
Du kan finne mer opplysninger om MHF og
Tylösand-programmet på: www.mhf.se
Du kan også lese om Tylösand-seminaret på
Facebook: www.fb.com/tylosandsseminariet
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Dybdeanalyse:

Rus i nærmere hver fjerde
dødsulykke
Nærmere hver fjerde døds
ulykke på veiene har rus som
medvirkende årsak. Dette
viser Statens vegvesens nye
dybdeanalyse av trafikk
ulykkene i 2015. Andelen
ulykker med rus holder seg på
et altfor høyt nivå og krever
forsterkete mottiltak, mener
MA.
Økning fra 2014
Kjøring i ruspåvirket tilstand har vært en
medvirkende faktor i 22 % av dødsulykkene i
2015. Dette er en økning fra 2014, og omfatter både promillekjøring og kjøring hvor
fører var påvirket av narkotika eller medikamenter. Dybdeanalysen påpeker at det reelle
omfanget av ruspåvirket kjøring trolig er
høyere, fordi det ikke tas utvidet blodprøve
av innblandede førere eller utføres obduksjon
på alle omkomne førere.
- For å få antallet trafikkdrepte ned, må vi
sette uforminsket fokus på å få ruspåvirkete
sjåfører vekk fra veiene. Det gjelder hele
spekteret fra å skape gode holdninger og
politikontroll, til bruk av for eksempel alkolås
for å stoppe den store og farlige andelen som
er ruset på alkohol, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri
trafikk.
Det er som regel flere faktorer som er
medvirkende til at ulykker skjer og at en
ulykke blir en dødsulykke.
- Rus er ved siden av for høy fart og såkalt
«manglende førerdyktighet» den viktigste
ulykkesfaktoren. Det er ikke vanskelig å
se sammenhengen der ruspåvirkningen og
svekket vurderingsevne er basis for høy fart
og å være uskikket til å sitte bak et ratt.

var en medvirkende faktor,
utgjorde 22 ulykker i 2015. I 11 av disse
dødsulykkene var førere påvirket av alkohol,
i ni dødsulykker av stoff/medikamenter og i
de øvrige ulykkene av både alkohol og stoff/
medikamenter. Alkohol var altså involvert i
13 av ulykkene.
I 21 av de 22 ulykkene, har ruspåvirkning
vært en sannsynlig avgjørende faktor, eller
en faktor som i stor grad medvirket til at
ulykken inntraff. Av de 22 ulykkene med ruspåvirkning var det 13 utforkjøringsulykker.

Ulik ruspåvirkning

Møteulykker og utforkjøringer

I ulykker med ruspåvirkning er dette en faktor
som vanligvis har vært avgjørende eller hatt
stor betydning for at ulykken inntraff. I 22 %
av dødsulykkene der ruspåvirkning
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Når årsaker som rus, fart, udyktighet eller
faktorer knyttet til kjøretøyet eller veien har
utløst en ulykke, er konsekvensen som oftest
at man kjører av veien. Statens vegvesen

peker på at utforkjørings
ulykker og møteulykker står for mer enn 70 %
av alle dødsulykker i trafikken.
Utforkjøringsulykker er den største
ulykkestypen, med 38 % av alle ulykkene i
2015. 42 personer døde i utforkjøringsulykker i
fjor.
- Det ligger mye sorg og lidelse bak disse
tallene, sier Guro Ranes, som leder arbeidet
med trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i en
pressemelding.
Møteulykkene er den nest største ulykkes
typen med 28 % av alle ulykkene i 2015.
- Vi har analysert alle dødsulykker på norske
veier siden 2005. Med unntak av 2013 har det
vært en klar nedadgående trend i tallet på
møteulykker, sier Ranes.

RUS I TRAFIKKEN

Andel dødsulykker i perioden 2005–2015
hvor faktorer knyttet til trafikant, vegforhold, kjøretøy eller ytre forhold i ulik grad kan ha medvirket til ulykken.

Dødsulykker og drepte i 2015 fordelt på ulykkestyper

Farlig sideterreng
- Vi ser at farlig sideterreng medvirker til
skadeomfanget i 19 % av alle dødsulykker og
i 46 % av alle utforkjøringsulykker. Sikring
og utbedring av sideterrenget til veien er
derfor et viktig tiltak. Her har staten, fylkeskommunene og kommunene et avgjørende
ansvar for å bidra til å bedre forholdene,
sier Ranes.
Analysene viser også at manglende
dyktighet hos sjåførene er en medvirkende
faktor i hele 48 % av ulykkene.
- Dette er ofte et resultat av at førerne har
liten erfaring og kunnskap, noe som igjen
fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd
i trafikken, sier Ranes.

Høy fart
Høy fart er fortsatt en viktig årsak til
ulykker.
- Vi har beregnet at høy fart var en medvirkende faktor til 34 % av alle dødsulykkene i
2015. Med høy fart mener vi enten at man
har kjørt for fort etter forholdene som var
på veien da ulykken skjedde, eller fart som

var langt over fartsgrensa. Sammenhengen
mellom høy fart og alvorlige ulykker er sterk
og godt dokumentert, sier Ranes.

Fotgjengere fortsatt utsatt
Fotgjengerulykker er den tredje største
ulykkestypen, med 13 % av alle døds
ulykkene i 2015. Med unntak av 2012 har
det vært en jevn nedgang i denne typen
ulykker siden 2008, men likevel var det 13
fotgjengere som ble drept i trafikken i 2015.

Om ulykkesanalysene
I perioden 2005 – 2015 har ulykkesanalyse
gruppene dybdeanalysert 1955 dødsulykker
på vei med i alt 2139 omkomne personer.
Totalt døde 117 personer på norske veier
i 2015, noe som er det laveste antallet
registrert siden 1947. Statens vegvesen
rykker ut på alle dødsulykkene på norske
veier. Dybdeundersøkelsene og analysene
gir kunnskap for det videre trafikksikkerhetsarbeidet – både på kort og lang sikt,
på ulykkesstedet spesielt eller i trafikken
generelt.

Guro Ranes, Statens vegvesen.
Foto: Knut Opeide
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Kan promillekjørere
få beholde sertifikatet?

Nye tall fra i sommer viser blant annet at UP stopper mange
ruspåvirkede sjåfører som kjører uten førerkort. Førerkortet er
inndratt ved tidligere forseelser. Dette førte til at MA igjen satte
fokus på forslaget som kom frem i en rapport i 2012: Promillekjørere kan få beholde sertifikatet, hvis bilen har en alkolås som
garanterer at den ikke kan startes og kjøres med promille.
I en pressemelding tok MA utgangspunkt
i tall fra UPs kontroller i juni og juli. Disse
viser at er det har blitt tatt et større antall
ruspåvirkede sjåfører: Av disse 380 rus
påvirkede sjåførene oppgis det at omtrent
halvparten allerede hadde mistet fører
kortet!

Foruroligende
- Dette er en foruroligende indikasjon på
at det er mange ruspåvirkede sjåfører uten
førerkort på veiene. Det er selvsagt positivt
at UP får stoppet noen av dem, men det må
settes inn tiltak som hindrer gruppen av
alkoholpåvirkete sjåfører fra å komme ut
på veien og være til fare for andre og seg
selv, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
generalsekretær i MA.
Inndragning av førerkortet, eventuelt
også en fengselsstraff, ser ikke ut til å

12

MOTORFØR E R E N | 4 | 2 0 1 6

hindre en del sjåfører fra å sette seg bak
rattet og på ny kjøre i ruspåvirket tilstand.
Derfor mener MA det igjen må vurderes om
promillekjørere som er fradømt sertifikatet,
alternativt kan få kjøre hvis bilen deres får
installert alkolås, slik det ble foreslått for
den bredt sammensatte utredningsgruppen
i 2012. Dette var det stor tilslutning til fra
høringsinstansene da saken ble lagt frem.

Kritiske røster
- Med alkolås kan promillekjørerne ikke
starte bilen med ulovlig alkoholpromille og
forhindres fra å komme seg ut på veien når
de har drukket alkohol, sier Kristoffersen.
Kritiske røster hevder at man ikke skal
innføre alkolås i påvente av en «ruslås»,
som er ment å stoppe også rus av narkotika
og medikamenter. Rusproblematikken i
trafikken omfatter både alkohol, medika-

menter, narkotika og blandinger av disse.
Kristoffersen svarer:
- Ganske riktig bør vi drømme om en
komplett ruslås. Men produsentene av
alkolåser og testutstyr av annen rus, som
blant annet politiet bruker, forteller oss at
utstyr som kan fange opp et bredt spekter
av alkohol og annen rus, dessverre ligger et
godt stykke inn i fremtiden. Alkolåsen er en
velprøvd teknologi og vi kan ikke unnlate
å gjøre alt vi kan for å forhindre ulykker
og promillekjøring, selv om det ikke finnes
tilsvarende gode tiltak mot annen rus ennå.

Internasjonal utbredelse
Programmer der promillekjørere som en del
av soningen kan ha alkolås i bilen i stedet
for og miste sertifikatet er allerede innført
i blant annet Sverige, Finland, flere andre
europeiske land og ikke minst en rekke
stater i USA og Canada. Erfaringene synes å
være gode.
En slik ordning ble i 2012 utredet og
anbefalt også i Norge. Forslaget var opprinnelig rettet mot en høyrisikogruppe
av promillekjørere – nettopp de som kan
være tilbøyelige til å fortsette å kjøre selv
om førerkortet er inndratt. Utredningen
påpekte at alkolås sammen med et opp
følgingsprogram mot ruspåvirket kjøring vil
bli et effektivt tiltak mot promillekjøring.
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Alkolås på hele
lastebilflåten
Illustrasjon: Faksimile fra NRK.no

- Alkolåsen vil hindre sjåføren fra å kunne
starte bilen hvis han har promille. Det er
et effektivt tiltak for å stoppe gjentatt
promillekjøring. Og dette skal ikke være en
lettvint måte å unngå å miste sertifikatet.
Det må være omfattende krav til oppfølging, blant annet med lege og et program
for gode holdninger til rus og trafikksikkerhet. Samtidig skal det være meget strenge
reaksjoner hvis alkolåsen har registrert at
sjåføren har prøvd å få start på bilen med
promille, sier MAs generalsekretær.

Andre enn verstingene
En innføring av denne typen alkolåsprogrammer vil bidra til tryggere veier og at
de som får alkolås i bilen får en mer bevisst
holdning. Derfor burde også andre enn
«verstingene» få mulighet til å være med i
en ordning med alkolås som alternativ til å
miste sertifikatet.
- Utredningen av alkolåsprogrammet ser ut
til å ha stoppet opp siden 2012. Nå må det
få ny aktualitet. For ved siden av politiets
ruskontroller langs veiene og godt holdningsarbeid, mener vi at bruk av alkolås
kan ha en effektivt forebyggende virkning
også på dette området. Et annet tiltak mot
gjentatt og alvorlig ruskjøring kan være
å inndra bilen, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.

«Vi har 45 moderne lastebiler/trekkvogner. Samtlige biler
har installert alkolås». Slik presenterer transportbedriften
Thermomax i Trondheim seg. De føyer seg inn i rekken av
firmaer som har alkolås i sine kjøretøyer. Slikt blir det NRKomtale av.
Og MA gir honnør for at bedriften har
gjort en stor investering for å få alkolås i
alle bilene.

Bedriftskultur
For selskaper som setter inn alkolås, er
det en rekke gode argumenter for et
slikt tiltak. Det dreier seg om trafikk
sikkerhet generelt og sikkerhet for deres
egne sjåfører spesielt. Trafikksikkerheten
inngår også i en bredere sikkerhets- og
kvalitetskultur i bedriften: Det er et
viktig kvalitetssikringsverktøy i HMSarbeidet, for ulykkesforebygging, ansvar,
omdømmebygging og som et konkurransefortrinn. Og sjåførene uttaler seg
positivt om bruk av alkolås – gjerne også
i alle andre biler.

Delløsning
Thermomax er medlem av Norges
Lastebileier-Forbund, og til NFLs
nettsted www.lastebil.no sier bedriftens
bilansvarlige Vegard Myhre:
- Det er et lite steg på veien, men vi

mangler fortsatt det viktigste.
Myhre sier til lastebil.no at han er en
av mange som ønsker bedre utstyr for å
plukke opp medikament- og narkotikarus. Han fortsetter:
- Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å øke
sikkerheten på veien. I dag er det bare
alkolås som er tilgjengelig, så da valgte
vi å montere det på samtlige lastebiler.
Totalt kostet det oss nærmere 500 000
kroner, og da har vi ikke engang regnet
på stillstanden under selve monteringen.
Men det er verdt det.
Vegard Myhre i Thermomax sier til
NLFs lastebil.no at dette bare berører en
liten del av rusproblemet.
- Hvis flere viser interesse for å innføre
ruslås, kan det forhåpentligvis komme
bedre alternativer på markedet som også
plukker opp annen rus enn alkohol. Inntil
videre får vi nøye oss med det vi har. Vi
får i alle fall bare gode tilbakemeldinger
fra sjåfører og kunder. Det er helt åpenbart at dette er noe det settes pris på.
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Sjåførers atferd skaper

smit

Mens annen forskning på trafikksikkerhet med rette har gjort oppmerksom på
utfordringen med å identifisere problemsjåfører med farlig atferd, viser det seg at
andre sjåførers atferd kan få oss alle til å kjøre farligere. Også når vi ikke ellers ville
være ansett som problemsjåfører. Dette kommer frem i en undersøkelse som er gjort
av Goodyear og London School of Economics and Political Science (LSE), som viser at
sjåførers atferd i trafikken skaper en smitteeffekt.

Overveldende
I undersøkelsen, hvor nesten 9000 sjåfører
fra 15 europeiske land deltok, sa 87 % av
sjåførene at andres hensynsfulle kjøring
kan få dem til selv også å være hensynsfulle
overfor en annen sjåfør senere på turen.
Hele 55 % var villige til å innrømme at hvis
de ble irritert eller provosert av én sjåfør
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på veien, var det mer sannsynlig at de ville
oppføre seg likedan overfor en annen sjåfør
senere. Ett enkelt tilfelle av vennlighet eller
aggresjon kan sette i gang en kjedereaksjon
som skaper et trafikkmiljø som enten er
behagelig og tryggere eller stressende og
farligere for sjåførene.
- Når vi ser bort fra faktorer som vær-

forhold og tretthet, utgjør sjåførene rundt
oss en viktig kontekst som vi reagerer på
etter hvert som vi kjører, sier Dr. Chris
Tennant, en av LSE-teamet som ledet
forskningsprosjektet.
- Når vi «forhandler» om plass på veien
med andre, bruker sjåfører ofte gjensidig
hetsprinsippet. Siden de mange møtene er
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tteeffekt

flyktige, blir gjensidigheten ofte indirekte:
vår reaksjon kommer til en annen sjåfør
senere på turen – og slik får vi en smitte
effekt på veien.

Kan få alle til å kjøre farligere
Mens annen forskning på trafikksikkerhet med rette har gjort oppmerksom på

utfordringen med å identifisere spesielle
problemsjåfører som er tilbøyelige til farlig
atferd, viser denne undersøkelsen hvordan
andre sjåførers atferd kan få oss alle til å
kjøre farligere – også når vi ellers ikke ville
være ansett som problemsjåfører.
- Takt og tone på veien er viktig for sjåfører,
forklarer Tennant. Ved å gå gjennom

videoscener av møter på veien bekreftet
de fleste av de undersøkte sjåførene hvor
viktig det er med en form for takk. Færre
enn 10 % avviste at det var viktig med slike
anerkjennelser.
I intervjuer innrømmer sjåfører at når én
sjåfør ikke takker dem, er det mer sannsynlig at de selv kjører mer
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aggressivt ved neste møte. Undersøkelsen
fant en hel rekke atferdsmønstre som
sannsynligvis ville irritere andre, blant
annet flettetaktikk i travle kryss, for kort
avstand, dårlig bruk av blinklys og disiplin
i feltene på motorveien. Men i intervjuene
innrømmer sjåfører også at de gjør disse
tingene selv også, vanligvis uaktsomt, og
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at de dermed potensielt kan sette i gang
smitteeffekten med negative møter.

Smitteeffekten
- Trafikken blir sjelden sett som en sosial
situasjon, spesielt en hvor det er viktig å
være høflig. Faktisk viser trafikksikkerhetsforskning at mange sjåfører kan se andre

biler på veien som anonyme maskiner, ikke
som kjøretøyer hvor det sitter andre mennesker, legger Olivier Rousseau, Goodyears
direktør for forbrukerdekk i EMEA, til.
- Vi vil understreke for alle sjåfører at de
må huske den sterke effekten deres egen
atferd har på andres. Undersøkelsen vår
viser når én sjåfør kjører aggressivt og
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Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utf
ormet for å analysere
sjåførers møter
med og holdninger til
andre sjåfører, og hvilk
en e ffekt dette
hadde på farlig kjørin
g.
Den bestod av en kvali
tativ undersøkelse me
d fokusgrupper
og intervjuer med sjåfør
er, samt en kvantitati
v nettundersøkelse med nesten 900
0 sjåfører i 15 land; Be
lgia, Frankrike,
Italia, N
 ederland, Polen, Roma
nia, Russland, Slovenia,
Storbritannia, Sverige,
Spania,
Tsjekkia, Tyrkia, Tyskla
nd og Østerrike.

Solid underlag

Undersøkelsen ble gjo
rt av det prestisjefulle
London School
of Economics and Politi
cal Science (LSE) i sam
arbeid med den
store dekkprodusenten
Goodyear.

konkurranseinnstilt, kan det starte en
kjedereaksjon mellom andre sjåfører og
forårsake farlige situasjoner og til og med
ulykker en stund senere når opphavspersonen allerede er langt borte. Det er viktig
at vi alle prøver å stoppe denne smitte
effekten på veien, sier Rousseau.

LSE er et av de viktigste
universitetene for sam
funnsforskning
i verden. LSE er et spe
sialuniversitet med int
ernasjonal
rekrutteringsbase og glo
bal rekkevidde. Deres
forskning og
undervisning dekker he
le bredden av samfun
nsvitenskapene,
fra økonomi, politikk
og jus til sosiologi, an
tropologi, regnskap og finans. Skolen
ble grunnlagt i 1895, og
er anerkjent
for sin akademiske sta
ndard. 16 Nobel-prisvin
nere har gått på
eller arbeidet ved LSE.
Skolen har en kosmop
olitisk studentmasse, med omtrent 950
0 heltidsstudenter fra
140 land. LSE
har over 3000 medarbe
idere, og omtrent 46 pro
sent av dem
kommer fra land utenfo
r Storbritannia.
Goodyear er velkjent
som en av verdens led
ende dekkprodu
senter med ca. 66 000
ansatte og produserer
sine produkter på
49 anlegg i 22 land ov
er hele verden.

Uhøflig på mange måter
- Det er mange måter å være uhøflig på:
Belærende, konkurrerende, skrikende,
gestikulerende, intimiderende og så videre.
Og alle disse kan eskalere og intensivere en
hensynsløs og potensielt farligere kjøre
kultur. Det finnes imidlertid bare noen få
måter å være høflig på, skape øyenkontakt

og synlig si takk når andre slipper deg frem
og be om unnskyldning når du hindrer
andre. Alt dette fremmer en hensynsfull
trafikkultur som vi alle gjensidig vil dra
fordel av, avslutter Tennant.
Kilde: Goodyear
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Klagenemnden for Bilsaker
Etter at bilsalget i Norge ble frigitt i 1960, økte både bilsalget
og bilbestanden raskt og dramatisk. En «utrent» kjøpergruppe
møtte en bransje som ikke var rustet og dimensjonert for de nye
oppgavene, og objektene (bilene) holdt nok på langt nær samme
kvalitet og tekniske standard som i dag. Midt i en enorm mengde
kjøpsavtaler og reparasjonsoppdrag oppsto det derfor mange
tvister mellom bransje og bileiere utover på 60- og 70-tallet.
Av Knut Arild Lotterud
En gruppe framsynte personer så at
dette var et stadig voksende problem, og
definerte behovet for en upartisk klage-
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instans. Dermed ble Klagenemnden for
Bilsaker opprettet, faktisk som en av de
aller første klagenemndene av sitt slag

her i landet. En av initiativtakerne var
MAs daværende d
 irektør Steinar Hauge,
som kom til MA-jobben fra drift av eget
bilverksted på Paradis utenfor Bergen, og
som representerte MA i Nemnden i mange
år. Sammensetningen av Nemnda var da
som nå en person fra hver av de tre bileier
organisasjonene MA, KNA og NAF, mens
samme antall representanter (3) møter fra
Bilbransjesiden. Både bransje og brukerside
stiller dessuten med en rådgivende jurist,
og lederskapet går på omgang mellom
bransjens og bilorganisasjonenes represen
tanter.
Saker til behandling i nemnden sendes
via bilorganisasjonene for sluttførende
saksbehandling. Sammen med sakens
dokumenter skal følge eget klageskjema
som fåes ved henvendelse til organisa
sjonene eller hentes på de respektive
nettsider.
Selv om kjøretøyenes kompleksitet er
mye større enn før, forbrukerlovgivningen
er betydelig utvidet og forbedret, og
brukersiden med årene er blitt langt mer
krevende og bevisst på sine rettigheter, har
saksmengden i klagenemnda de siste årene
vært i tilbakegang. Årsakene bak dette er
sikkert mange, men to – tre stikkord er
antakelig velplasserte:
Manglende kjennskap til tilbudet blant
publikum, og en dyktigere bransje med
bedre produkter og rutiner.
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En typisk sak for Klagenemnden kan for eksempel være denne:
Bileier opplever at det lyser en varsellampe som indikerer at motorstyringen har gått i nødmodus, og at motoren mister trekkraft.
Sammendrag av Knut Arild Lotterud
Verksted blir oppsøkt og feilsøking igangsatt. Det oppdages uregelmessigheter i
innsprøytningdsdyser, hvorav en avleses
som defekt. For å holde kostnadene for
bileier nede, blir det først forsøkt dyserens.
Når dette ikke hjalp ble den «defekte»
dysen skiftet, og problemet så i utgangs
punktet ut til å være løst. Men etter kort
tid var de samme feilmeldingene tilbake. Da
ble de øvrige innsprøytningsdysene skiftet,
og igjen så det hele ut til å være vellykket.
Men heller ikke denne gangen hadde man
oppnådd en varig løsning på problemet.
Trekkraften i motoren ble redusert, og
varsellampen lyste og indikerte feil på
nytt. På dette tidspunkt hadde summen av
fakturaene for feilsøking og reparasjoner
for lengst passert 30 000 kroner.
Nytt verkstedbesøk og ny feilsøking
avdekket ulyd fra turbo og feil i EGR-ventil/
EGR-systemet. Verkstedet anbefalte at både
turbo og EGR-ventil burde skiftes.
Bileier mener etter dette at det er utført
feilaktig feilsøking og reparasjoner som han
ikke har hatt noen nytte av. Klager hevder
derfor at han har krav på å få refundert

utgiftene til feilsøking og reparasjoner i sin
helhet.
Verkstedet hevder på sin side at de har
feilsøkt og reparert på vanlig måte, og
at det som er utført var nødvendig og til
nytte.
Klagenemnda finner at klager delvis
har hatt nytte av innklagedes arbeid, og at
innklagede dermed har krav på betaling for
deler av feilsøkingen og skifte av en dyse

med rør. Kostnader til
dette er skjønnsnessig
satt til kr. 13 000.-. Det
tilkjennes dermed et
prisavslag for beløp
som klager har betalt
ut over 13 000 kroner.
Dette skal refunderes.
Nemnden vil videre
bemerke at eventuelle
feil som måtte foreligge
eller oppstå med turbo
ikke har noen sammenheng med utført
arbeid.
Klager har etter dette fått delvis medhold.
Uttalelsen er enstemmig.
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Lotterud takker av
- Jeg er ikke helt sikker, men antakelig ble
jeg også leder av løpskomiteen, før kvelden
var omme.
Og begge disse posisjonene hadde
han mer eller mindre uavbrutt i 14–15 år
framover, samtidig som han hadde sitt
daglige virke i forskjellige posisjoner i
bilbransjen. Knut Arild er utdannet som
bilmekaniker og jobbet blant annet på et
bilverksted på Bjørkelangen.

Teknisk konsulent

Knut Arild Lotterud har arbeidet i MA i over 36 år. Han er et
velkjent ansikt både innad i organisasjonen og utad i alle de
sammenhengene han har representert MA. Det er nesten ikke til å
tro, men nå har han faktisk blitt pensjonist.
Knut Arild har hatt mange viktige roller
i MA, i hele spennet fra å være fast
foto-journalist for Motorføreren og å yte
medlemmene både teknisk og juridisk
hjelp, til å være MAs representant i så vel
Bilsportforbundet som Klagenemnden for
bilsaker.

En tillitsmann
Allerede før han begynte en yrkeskarriere
i MA hadde han lagt ned mye innsats i
organisasjonen.
- Mitt liv med MA startet egentlig en mørk
og kald vinterkveld på Bjørkelangen i
februar 1966, forteller Knut Arild, som
kommer fra Aursmoen, der han har bodd
hele livet.
- Jeg var på årsmøte i Høland og Omegn
MA sammen med mine foreldre. Årsaken
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til at jeg var til stede var nok helst at disse
møtene var kjent for å ha et viktig faglig
innhold, gjerne formidlet av en bilbransjemann, en politimann, en kjørelærer eller en
bilsakkyndig. Dessuten var det en livlig og
humørfylt forsamling.
Utpå kvelden var det tid for årsmøte
saker og valg. Da manglet det en kandidat
til sekretærposten i MA-avdelingen. Plutselig var Knut Arild foreslått.
- Jeg prøvde å protestere, og begrunnet det
med at jeg ikke en gang var medlem i MA.
Men manglende medlemskap var åpenbart
ingen hindring. Det kunne ordnes der og
da.
Før unge Lotterud visste ordet av det var
han altså både MA-medlem, styremedlem
og sekretær i Høland og omegn avdeling,
egentlig mot sin vilje.

Høsten 1979 hadde han begynt å tenke
på at det kanskje var på tide å prøve noe
annet, sånn yrkesmessig. Nettopp da
dukket det opp en annonse i Motorføreren:
MA trengte en teknisk konsulent.
- Jeg sendte en søknad i samarbeid med
fruen, og ble så innkalt til konferanse. Og
jeg fikk jobben.
Fredag 30. januar 1980 var han fortsatt
på plass på verkstedet på Bjørkelangen
Auto, med verktøykasse og skiftenøkkel.
Mandag 2. februar befant han seg plutselig
bak en skrivepult i Storgata 38 i Oslo, med
kladdeblokk, blyant og sekretærhjelp.
Det ble en bratt og tøff læringskurve,
men Knut Arild forteller om dyktige
læremestere:
- Jeg visste det ikke den gangen, men jeg
vet det veldig godt nå: Dette ble starten på
en meget viktig, interessant, spennende,
lærerik og lang periode av mitt liv.

God hjelper
Jobben i MA har gitt utrolig mange
opplevelser:
- Jeg har sett og opplevd utrolig mye
spennende og fått kunnskaper og erfaringer,
som jeg ellers ikke hadde fått tilgang til.
Han peker på oppgaver han har satt
umåtelig stor pris på, som å få hjelpe medlemmer som har fått et eller annet problem
knyttet til bilhold eller bilbruk.
Og sist, men ikke minst, legger Knut
Arild vekt på at han gjennom alle årene har
møtt og blitt kjent med en utrolig mengde
spennende og kunnskapsrike mennesker
både i og utenfor MA.
- Jeg gleder meg over at mange av disse
faktisk er blitt mine gode venner, sier Knut
Arild Lotterud.
Kvitteringen tilbake på dette kommer
fra alle dem han har hjulpet, samt MA
og MA-ansatte som gjennom mer enn en
mannsalder har hatt en nær og god kollega.

TRAFIKK

40-åringer
ser dårlig i mørket

lys som en 20-åring for å lese en bok. Også i
trafikken trenger en person i 40-årene mye
mer lys for å se godt, sammenlignet med en
20-åring, sier Knudsen.
2,8 millioner nordmenn har opplevd
at de nesten har kjørt på en fotgjenger i
mørket, viser en undersøkelse gjennomført
av Ipsos MMI for Sparebank 1 Forsikring og
Trygg Trafikk.

Plagsomt motlys

Sommerens lyse netter er forbi. Kveldene er i ferd med å bli
mørkere. Det er grunn til å være seg bevisst at mørkesynet forverrer seg raskt med alderen. Allerede i 40-årene er synet blitt
merkbart dårligere når du kjører bil.

Nærmere 70 enn 20
Har du passert 40 og tror at du fremdeles har
syn som en ungdom? Da tar du alvorlig feil, i
alle fall når det gjelder mørkesyn.
– Personer i 40-årene har mørkesyn som
ligger nærmere 70-åringer enn 20-åringer,
sier daglig leder Per Kristian Knudsen i
Norges Optikerforbund.
En fersk undersøkelse viser at eldre
sjåfører har vesentlig vanskeligere for å oppdage fotgjengere i mørket enn yngre sjåfører.

Dersom en 20-åring oppdager en fotgjenger
på 100 meters avstand, vil en 70-åring ikke
se personen før på 50 meters avstand, viser
undersøkelsen som er gjort av forskere
fra Queensland University of Technology i
Australia og Clemson University i USA.
Mørkesynet forverrer seg lenge før
man når pensjonsalderen. Ifølge Norges
Optikerforbund ser personer på rundt 45 år
oppsiktsvekkende dårlig i mørket.
– Som 40-åring trenger du fire ganger så mye

Når øyet blir eldre, slipper det inn mindre
lys. Det gjør at netthinnen ikke oppfatter
like mange detaljer som da man var yngre.
Motlys fra møtende biler skaper ytterligere
problemer for godt voksne sjåfører.
– Lyset spres mer i øyet når man får sterkt
lys imot. Blending blir mer plagsomt med
årene og gjør det vanskeligere å oppdage
myke trafikanter, sier Knudsen.
Det blir stadig flere eldre sjåfører i
trafikken. Mellom 2011 og 2031 vil nesten
890 000 førerkortinnehavere fylle 75 år,
ifølge en prognose fra Statens vegvesen.

Ta forholdsregler
For å unngå ulykker på mørke veier,
bør både myke og harde trafikanter ta
forholdsregler.
– Første bud er å ta en synsundersøkelse og
sørge for at du har korrekt tilpassede briller,
sier Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund.
Før man begir seg ut i mørket er det også
viktig å sjekke at bilen er i god stand. Både
frontruten og lyktene må være feilfrie og
rene for å gi best mulig sikt for sjåføren. Og
hold en hastighet som er tilpasset forholdene. Fotgjengerne og syklistene må også
bidra med sine forholdsregler ved å bruke
refleks for å synes best mulig.

I mørket reduseres avstanden du oppdager en syklist eller fotgjenger på, dramatisk med alderen.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 6
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veiknipset

Landeveisgrafitti
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Når vi er ute langs veien eller i gatene hender
det at vi kommer over en uventet situasjon
eller overraskende motiver – et øyeblikk i
farten. Her fra en vei i Østfold.
Wikipedia sier:
Graffiti er tekster eller tegninger som blir
malt eller risset inn på offentlige steder, for
eksempel på vegger og murer, eller underganger. Som oftest anonymt.
Graffiti blir av mange ansett som hærverk
og visuell forsøpling av offentlige fellesrom.
Det motsatte synet er derimot at innskriftene
og bildene forskjønner kjedelige miljøer eller
at de uttrykker viktige meninger og følelser.
Mon tro det i dette tilfellet… Det er lett å
skjønne hva som har foregått.

M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 6
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Vinnerbil i stasjonsvognutgave

Opel Astra ble i våres kåret til Årets Bil for 2016. Denne seneste versjonen av Astra er betydelig
lettere enn forgjengeren, med lavere forbruk og en mer kompakt design. Som stasjonsvogn med
navnet Astra Sports Tourer byr den på mye innvendig plass for allsidig og funksjonell bruk.
Astra er arvtaker etter Opel Kadett. Dermed
viderefører den en lang og god tradisjon
fra Kadett. Den ble produsert fra 1962.
Stasjonsvognutgaven vekker nok gode
minner hos mange som brukte den i hver
dagen og kjørte på tur med bagasjerommet
fullt oppakket.

Lett og kvikk
Astra er bygget på en helt ny lettvekts
arkitektur, der hovedelementene er et
betydelig lettere karosseri og nye, mer
effektive motorer bygget i aluminium.
Resultatet er at nye Astra er inntil 200 kg
lettere enn bilen den erstatter.
Resultatet har blitt en bil som skal by
på kjøreglede også i hverdagens vanlige
gjøremål. I tillegg til dette reduseres forbruk
og utslipp. Kjøreegenskapene svarer til forventningene som er skapt. Det er ikke uten

24

MOTORFØR E R E N | 4 | 2 0 1 6

grunn at Europas ledende biljournalister
satte den på toppen av listen da de mente
at den skulle hedres som årets bil, der også
en lang rekke andre egenskaper ble tatt
med i betraktningen.
Den nye Astra Sports Tourer og A
 stra
5-dørs er to sider av samme sak. De
representer er stort skritt fremover for
Opels plass i kompaktklassen, med moderne
tilkoblingsmuligheter og sitt iøynefallende
design.

God kombinasjon
Mer plass og lavere vekt ledsages av smarte
løsninger som skal gjøre hverdagen lettere.
Et eksempel på praktiske løsninger som
introduseres med Astra Sports Tourer, er
muligheten for å åpne bagasjerommet
uten å bruke hendene. I kombinasjon med
nøkkelfri åpning, er det tilstrekkelig å

«sparke» med foten under bakre støtfanger
for å åpne bakluken. Ved å gjenta bevegelsen vil bakluken lukke seg igjen. Systemet
oppdager også mulige hindringer for å
unngå skader. I tillegg kan selvsagt bakluken betjenes både fra nøkkelen og ved en
knapp som sitter på bilens førerside.
Opel sier at Astra Sports Tourer tar
merkets designfilosofi ett hakk videre. Den
skal gjenspeile ønsket om effektiv, lett
og dynamisk. Den nye doble kromlisten i
grillen bærer Blitz-emblemet og fortsetter
gjennom frontlyktene for å skape en grafisk
enhet.
Buen i taklinjen er ment å sørge for å
få stasjonsvognen til å se lenger ut. Dette
skal forsterkes ytterligere av den delte Cstolpen.
Den nye generasjonen av Sports Tourer
har samme dimensjoner som dagens utgave,
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med en lengde på 470,2 centimeter, en
bredde på 187,1 centimeter (med speilene
foldet inn) og en høyde på 149,9 centimeter. Til tross for dette har den betydelig mer
plass til både passasjerer og bagasje.
Foran har det blitt 26 millimeter mer plass
til hodet, mens plassen i baksetet er økt
med 28 millimeter. Begge bidrar til økt
romfølelse og høyere komfort ute på veien.
I tillegg laster Astra Sports Tourer nå inntil
1630 liter bagasje.

Mange motorer
Under panseret på den nye Opel Astra
har kun de nyeste medlemmene av Opels
motorfamilie fått slippe til. På bensinsiden
er det 105 eller 150 hestekrefter. Den
sistnevnte kan du selv velge om du vil gire
selv, eller få den sammen med en oppdatert
sekstrinns automatkasse. Begge motorene,
på henholdsvis 1.0 og 1,4 liter, er helt nye.
På dieselsiden starter utvalget med 110
hestekrefter og manuell girkasse, eller 136
med automat. Disse er en type 1,6-liters
stillegående «Wisper diesel» med god gass
respons og lavt støy- og vibrasjonsnivå.

Lys, infotainment og komfort
Vi har omtalt Astra i tidligere Motorføreren,
ikke minst med henblikk på de spesielle lyskasterne. Modellen har vært først ute blant
annet med dette smarte IntelliLux LED matrixlyset, som sørger for blendingsfritt fjernlys.
Ved hjelp av kameraet som er en sentral
del av Opel Eye-systemet, får føreren mer
assistanse enn noen gang tidligere. I tillegg til
skiltgjenkjenning, har systemet også varsler
om du er på vei ut av kjørebanen din. Og i
tillegg får du nå aktiv styrekorreksjon for å
holde deg på rett side av streken og kunne
hindre ulykker. Astra har samtidig automatisk nødstopp, som ved hjelp av bremsene
kan stoppe bilen helt opp fra hastigheter
under 40 kilometer i timen.
Inne i nye Astra finner du siste versjon av
Opel IntelliLink, som nå er kompatibel med
både Apple CarPlay og Android Auto. Slik må
til i vår tid.
Som et siste element for å tilby komfort kan du få Opels AGR-seter med både
justerbar sidestøtte, massasje, ventilasjon og
minnefunksjon. I baksetet kan passasjerene
få varme i de to ytterste plassene.

M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 6

25

BILNYTT

Av ypperste klasse

«Premium» er et begrep i bilverdenen. En del bilprodusenter definerer seg inn i denne gruppen av
førsteklasses merker. Volvo vil markere seg i dette premiumsegmentet. Etter suksessen med XC90
kommer nå den nye sedanen S90 og stasjonsvognen V90 i den store SUV’ens fotspor. De skal vise
at Volvo ønsker å være i fremste rekke av utviklingen og tar steg i en ny retning.
Av H-E Hansen
- Ved lanseringen av XC90 ga vi tydelige
signaler om hvor vi vil. Med 70 milliarder
kroner investert i løpet av de siste fem
årene har vi ikke bare skapt en ny visjon
av hva Volvo Cars skal være, vi holder nå
løftet vårt om en revitalisert merkevare,
sier Håkan Samuelsson, topplederen i Volvo
Car Group.
Og samtidig med at det er lagt inn
en bredside for å skape eleganse, stil og
kjøreegenskaper, står fortsatt sikkerheten i
høysetet hos Volvo.

Skandinavisk design
Dette er virkelig en bil å nyte. Den har et
stilrent og klassisk ytre av u
 miskjennelig
Volvo-kaliber. Eksteriøret har de rene
linjene som er så karakteristiske for
skandinavisk design. Fronten er preget av
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en konkav grill – en hyllest til Volvo P1800
– og utstyrt med Volvos nye utforming
av det klassiske jernmerket. De T-formede
Tors Hammer-frontlyktene er et kraftig
blikkfang og gjør S90 og V90 øyeblikkelig
gjenkjennelig på veien.
Innenfor sin ca. 5 meters lengde er det
rikelig med plass til både folk og bagasje
(V90 har vokst 13 cm til 4,94 meter i
forhold til sin velkjente forgjenger V70).
I kupeen får man det rette inntrykket av
kvalitet og komfort. Volvo har ønsket å
kombinere ny teknologi og materialer i
dette meget elegante og ytterst innbydende
innemiljøet. Kupeen er direkte inspirert
av Volvo XC90. Denne gangen er det gått
et skritt videre med detaljene på det nye
dashbordet og instrumentpanelet, blant
annet nye luftedyser plassert loddrett på

hver side av den iøynefallende navigasjonsskjermen.
Kjøreegenskapene er velbalansert
mellom kontroll, stabilitet og respons. Det
går som på skinner. Og det er før vi tar i
bruk systemer som faktisk får det til å gå
så komfortabelt og uanstrengt som det er
mulig.

Halvt selvkjørende
Den nye modellen lanseres med IntelliSafe
Assist som standard. Systemet omfatter
Adaptive Cruise Control og Distance Alert,
samt Pilot Assist, en avansert funksjon for
såkalt «semi-autonom» kjøring. Med andre
ord halvt selvkjørende.
Pilot Assist-systemet gir myke styreimpulser for å holde bilen riktig plassert
i kjørefeltet på motorveier i hastigheter
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opptil 130 km/t. Den trenger ikke lenger å
følge en annen bil.
Men det understrekes at dette ikke er
en selvkjørende bil: Det er en assistanse til
sjåføren. Riktignok kan du en liten stund ta
hendene vekk fra rattet for faktisk å kjenne
at bilen holder seg selv på rett kjøl, men
etter ganske kort tid ber bilen om at du tar
tak i rattet og viser at du faktisk er der og
følger med.
På våre første kilometere med fører
assistanse må vi innrømme at vi var litt
usikre, men det er forbausende hvor fort vi
ble dus med at bilen faktisk styrer selv og
holder avstanden til bilen foran. Systemet
virket som en god medhjelper. Spesielt
på motorveien ga den anledning til at
man kan nyte avslappende kjøring. Men
sikkerhetsaspektet er det viktigste.

Pilot Assist er enda et skritt mot full
stendig selvkjørende biler. Dette er et
viktig satsingsområde for Volvo. De virkelig
selvkjørende bilene fra Volvo finnes
foreløpig i prøveprosjektet i Göteborg.
90-modellen er også først ute med en
ny funksjon til City Safety; Large Animal Detection. Systemet er i stand til å
registrere store dyr som elg eller hest, både
natt og dag. Dette virker som et skredder
sydd system fra en svensk bilprodusent
– riktignok kinesiskeid – til oss nordboere,
som titt og ofte kan møte blant annet skogens konge på kryssende kurs. Teknologien
gir bremsestøtte og varsler føreren for å
unngå kollisjoner i farlige situasjoner.

Stort spenn
Motorutvalget i Volvo S90 og V90 omfatter

2-litersmotorer både på diesel- og bensinsiden. Disse kommer i forskjellige utgaver
og har fra 150 til 320 hestekrefter. S90 vil
også bli levert med firehjulsdrift. Den skal
også komme med en kraftig T8 Twin Engine
plugg-inn-hybrid drivlinje som gir opptil
410 hk.
Allerede før bilene var kommet på
norske veier var det solgt 1000 stykker. Ikke
uventet er de langt fleste stasjonsvogner.
Salgsmålet i Norge første 12 måneder etter
lanseringen er 500 S90 og
2 400 V90.
Prisen for S90 begynner på 455 000
kroner. Etter hvert som man velger seg opp
gjennom stadig mer eksklusive utstyrs
nivåer og opp i motorstørrelse kan prisen
nå nivåer rundt 850 000. Stasjonsvognen
ligger omtrent 25 000 kroner høyere.
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Monaco Historisk Grand Pr
Monaco er uløselig knyttet til Formel 1 og Grand Prix. Fyrstedømmet har vært skueplass for løp
med verdens beste førere og de raskeste bilene siden 1929. Gjennom årene har det opparbeidet
seg et rykte som verdens mest prestisjefulle og spektakulære billøp.
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Prix
Av H-E Hansen
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Det er mai og Grand Prix-tid i Monaco. Gater er omskapt
til den legendariske Formel 1-banen. Hele byen er omskapt
til en arena for spennende sport og et stort publikum.

For entusiaster
Løpet arrangeres hvert eneste år, men hvert annet år går
det et annet billøp i de smale gatene i byen. To uker før
vår tids stjerner og hypermoderne fartsvidundere inntar
Monaco inviteres det til et historisk Grand Prix: En fest av
fart, farger, lyd og lukt.
Hit kommer de virkelige entusiastene både på banen
og på tribunene. Da kan du oppleve tre dager fullspekket
med nostalgi. Motorbrølene gjaller mellom husveggene.
Gamle Formel 1-biler flerrer forbi på den 3 kilometer
lange banen som slynger seg i gatene forbi kasinoet, det
fasjonable Hotel de Paris, ned bakken og svingene mot
havet, gjennom den kjente tunellen mot yachtklubben i
havnen, langs bryggekanten, rundt svømmebassenget og
opp langsiden mot svingen ved det lille kapellet viet til
Sankt Devote. Da gjenstår bare den overraskende bratte
bakken tilbake mot kasinoplassen. Hele veien finnes det
steder som er forbundet med drama og legender.

Kjente navn
Niki Lauda står det skrevet på en ildrød Ferrari som kommer forbi. Den blå Tyrrell-bilen i samme heatet bærer
Jackie Stewarts navn. Flere av Ronnie Petersons biler
dukker opp i samme løp. Jim Clarks fantastiske Lotus er
også med. Føreren har tidsriktig hjelm og kjøredress. Det
skal ikke mye til for å la fantasien ta deg tilbake til mai
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dager på 60-tallet da nettopp denne bilen og dens opprinnelige fører var sin tids ypperste.
Og slik er det med alle løpene som fyller det historiske
Grand Prix-programmet. Hver epoke har biler med
sine særegne former, med motorer som har sitt eget
stemmeleie og lukter som forteller om det er 50- eller
80-tallets racere.
Bilene bærer i seg en estetikk som riktignok er tids
typisk for de forskjellige epokene, men likevel er det snakk
om tidløs skjønnhet. Det er slående hvordan for eksempel
sportsbilene fra 50-tallet har nesten banalt enkle linjer
mens 80-tallsracerne er komplekse i alle sin forsøk på
aerodynamisk og funksjonell finurlighet.
Noen av bilene på banen har prislapper på
mangfoldige millioner, mens andre kan kjøpes for
hundretusener. Og alle er velholdte og i ypperlig stand,
ofte av store og profesjonelle team.
Mennene – og et par kvinner – bak rattene ser ut til
å kjøre uten hensyn til verdien på bilene. Selv om det
er snakk om ikoner og samleobjekter spares det ikke på
kruttet når startflagget faller og to dusin Formel 1-racere
akselererer av sted. Det er rett og slett spennende racing
med et ekstra element av tidsreise fra heat til heat.
Det er all grunn til å nyte disse dagene ved Middel
havet. For selv om de historiske løpene tiltrekker seg
et stort publikum, kan det ikke sammenlignes med
trengselen, stresset og prisene i forbindelse med det
«ordentlige» Grand Prix-løpet. Neste mulighet er i mai
2018. Benytt anledningen og ta en tidsreise til Monaco da!
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Skattefrie
gaver
Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst 500
kroner for at giver kan få
skattefradrag. Den øvre grense
for fradrag er 25 000 kroner.
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.

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

Se for øvrig MAs nettsider
www.ma-norge.no for mer informasjon.

Rabatt på drivstoff
Kredittkortet tilbyr deg
cashback på 2 % drivstoff
rabatt med unntak  av
Esso-stasjoner i Norge. Der
opprettholdes 3,65, og ørerabatten økes med 34 øre
pr. liter.
Søk om kortet gjennom MAs nettsider, så støtter du også MAs arbeid for rusfri trafikk:
http://ma-norge.no/medlem/member-advantages/item/365-privat-mastercard
Der ser du også mer om fordelene ved å ha dette kortet.

MA-lotteriet:

Grip vinnersjansene
i landslotteriet for
2016/2017
Hovedgevinsten er 100.000 kroner.
I tillegg er det mange andre flotte
gevinster, og flere pengepremier.

Tid for refleks
Bestill våre slap-wraps – direkte til MA-kontoret, eller på www.refleksforalle.no
Pris på slapwrapsene er kr 10,- pr. stk.
– NB! Minimumsbestilling 5 stk.
Porto kommer i tillegg.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs prosjektarbeid for rusfri trafikk og
trafikksikkerhet generelt.
Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Lodd kan bestilles fra MAs kontor på
telefon 22 47 42 00 eller
ma@ma-norge.no
Takk for støtten!
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Nordic Choice Hotels

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

ORGANISASJON

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
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MA-Ungdoms kongress 2016
Det var i år tid for kongress i MA-Ungdom. Organisasjonen
er 40 år i år, og det er mange år siden det er gjennomført en
skikkelig MA-Ungdom kongress fylt med «fart og spenning».
MA-Ungdom valgte vi å ta «spander
buksene» på. Vi inviterte alle medlemmer
i MA-Ungdom til en gratis aktivitets- og
kongresshelg, og alle som ønsket kunne
delta. 10 og 11. september møtte 50 ungdommer opp på Trollaktiv, et aktivitetssenter på Evje i Aust-Agder.

Trialklubb, Vaulali Trialklubb og Søgne
Trialklubb. Hver klubb hadde sendt et antall
delegater ut i fra klubbens størrelse, i tillegg
til flere deltagere. Det var bra engasjement
under kongressen og flere viktige saker
ble vedtatt. Et nytt styre ble også valgt til
organisasjonen.

Helgen var fylt med aktiviteter som rafting,
mountain bike og klatring, i tillegg til selve
kongressforhandlingene. Klubbene som deltok var Grimstad MAU Trialklubb, Gjerstad

Det ble mye tid til hyggelig samvær og
fellesskap i løpet av helgen. Det var stor
begeistring blant deltakerne i forhold til
aktivitetene, og alle var fornøyd med og
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møtes på tvers av klubbene, uten å kjøre
trial. Deltagerne sov i lavvo, noe som ble en
bløt opplevelse for noen. Det var flere som
våknet av drypping på soveposen eller av at
de lå i en dam, men humøret var på topp.
Det var en flott gjeng med ungdommer som
deltok, og oppsummeringen av helgen var
tydelig; rafting var høydepunktet og til neste
gang ønsket de gjerne vanntette lavvoer.
Vi i MA-Ungdom sentralt takker for en flott
samling og ser frem til ny kongress om 2 år.
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35

Gjerstad Trialklubb
Gjerstad som
Tusen takk til dere 4 fra
rt og ha dere med!
kom på kongress. Supe

Vaulali Trialklubb
Tusen takk til dere alle so
m til turen til
kongress fra Vaulali Trial
klubb. Det var
topp å ha dere der!

Grimstad MAU Trialklubb
Grimstad Trial
Tusen takk til dere alle fra
sen. Kjempeklubb som kom på kongres
dere!
flott og være sammen med

Søgne Trialklubb
Tusen takk til dere alle fra
Søgne Trial
klubb som kom på kongres
s. Kjempekjekt og treffe dere!

MA-Ungdoms nye sentralstyre:

MA-Ungdoms styre
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Styreleder: Ann-Cathrin Becken (Styreleder i MA)
Styremedlem: Ailin Toften
Styremedlem: Marius Vangseng Becken
Styremedlem: Oda Sletta (Gjerstad Trialklubb)
Styremedlem: Stian Antonsen (Gjerstad Trialklubb)
Styremedlem: Liss Thomassen (rep. fra trialutvalget)
Styremedlem: Margreth T. Karlsvik (MA-representant)

Nytt ansikt i MAU

MA-Ungdom har fått en ny prosjekt- og kampanjeansvarlig. 
I august begynte Line Langaas i MAU med kontor sammen med
MA i Dronningens gate midt i Oslo sentrum.
nettopp kulturarrangementer; blant annet
på musikkfestivaler, idrettsarrangementer,
lokale arrangementer.
Erfaringen og et bredt kontaktnett på
dette området kan bli veldig nyttig når nye
veier og muligheter skal finnes for å gjøre
MAU og prosjektene enda mer synlige.
Den seneste tiden før Line begynte i MAUngdom jobbet hun på Kjelsås skole, som
assistent.

Line skal vie det meste av sin tid til Death
Trip-prosjektet og Death Trip – On The
Road. Og allerede i de første ukene hun har
vært med oss har hun ved siden av dager
på kontoret vært nettopp der; ute på reise
for å fremme de flotte prosjektene til MA-
Ungdom. Det har allerede blitt mange mil
bak rattet på den store kampanjebilen for
den unge damen.

Kultur og festivaler

Kastet rett ut i det

Line kommer fra Skoppum i Vestfold og bor
nå i Oslo. Hun har en meget bred og sammensatt bakgrunn fra frivillig arbeid.
Hun studerte ved Høgskolen i L illehammer,
der hun har tatt en bachelorgrad i kultur
prosjektledelse. Under studietiden og
etterpå har Line arbeidet mye frivillig med

Det gikk ikke mange dagene før Line var i
full virksomhet. Hun ble kastet rett ut i en
langtur til Tylösand med Death Trip – On
the road. Deretter var det kick-off for Death
Trip i det nye skoleåret i Trondheim. Og bare
et par dager etterpå var hun med og arrang

PLANLAGTE ARRANGEMENTER
– del dem med oss                                                                                                                                    
Er det arrangementer dere har planlagt
for høsten 2016 eler våren 2017? Da ønsker vi veldig gjerne å vite om disse. Vi vil
derfor sette stor pris på om dere sender
oss informasjon om dette.
Sende det gjerne på epost.
stig.sandstad@ma-norge.no
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Det er utrolig mange flotte aktiviteter som
skjer omkring i klubben. Vi vil veldig gjerne at
dette er noe som deles med mange. Send oss
derfor mange bilder, og en stor eller liten tekst
om et eller flere arrangementer som dere har
gjennomført. Vi garanterer at det kommer i
Motorføreren!!!! Det er jo stas.
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organi

erte den store MAU-kongressen på Evje.
- Det er stas å møte medlemmene, sier den
energiske og blide Line.
- Fint å bli kjent med dem og gjøre så mange
morsomme ting.
Samtidig gir hun klart uttrykk for hvor glad
hun er som fikk jobb nettopp i MA-Ungdom.
- Det er en organisasjon som passer meg veldig
bra, med saker som det blir spennende å
arbeide med. Jeg har vært heldig som får lov til
å være med i det viktige arbeidet MAU og MA
gjør for å redde liv i trafikken. Nå gleder jeg
meg til å møte engasjerte videregående-elever
og ungdommene som utgjør MA-Ungdom.
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EREN

2016
| 2 |

41

Send det på e-post stig.sandstad@ma-norge.no
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 6

Bilnytt:
og
Sommer
song
kabrioletse

:
Death Trip
erÅrets vinn
Tema:
er for
panjer
Nye regl
en kam
gsbransj
parkerin

37

Trafikk:
forutTrygge og r
veie
sigbare

TEMA

BESKYTT BARNA

på verdens skoleveier

“1,8 milliarder barn. Går til skolen. Hver dag. 500 av dem vil ikke
overleve.” Dette er budskapet i en meget sterk kampanjefilm fra
aksjonen «SaveKidsLives».
Statistikken er skremmende: Årlig skades 50
millioner mennesker i trafikken på verdens
veier. 1,5 millioner dør. Hver dag blir 500
barn drept. 20 000 skades.

Fattige og rike
Det er organisasjonen SaveKidsLives (Redd
barns liv) som står bak filmen og kampanjen.
Det settes fokus på barns sårbarhet på veiene og behovet for økt trafikksikkerhet. Det
være seg om det er gatene midt i en storby
som Paris eller langs en motorvei ved en
slumbrakkeby i Afrika.
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SaveKidsLives er en verdensomspennende og
offisiell kampanje som koordineres av FNs
organ for trafikksikkerhet (United Nations
Road Safety Collaboration) og er en del av
satsningen verdensorganisasjonen har i sitt
trafikksikkerhetstiår 2011-2020.
Av konkrete tiltak for å beskytte barn
nevnes ved siden av bedre gang- og sykkel
veier at det må settes fokus på bruk av
hjelm der barn sitter på når voksne kjører
motorsykler, samt at bilbelter og barneseter
må brukes riktig.

Underskrifter
Barn over hele verdens har vært invitert til å
bidra med synspunkter og hvordan de opp
lever trafikken. Deretter skal eksperter og
besluttende myndigheter følge opp kravene
om bedre sikkerhet på verdens veier.
SaveKidsLives samler også inn underskrifter til «Child Declaration for Road
Safety» - en deklarasjon for barns trafikk
sikkerhet. Alle kan signere på nettsidene
til kampanjen. Og nylig besøkte SaveKids
Lives Vatikanet der pave Francis som en av
verdens lederfigurer, egenhendig kunne gi
sitt navnetrekk i støtte til den viktige saken.
Se filmen og kampanjen på
www.savekidslives2015.org/

TEMA
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Refleks i mørket!

Høsten er her! Da er det spesielt viktig at fotgjengerne bruker refleks, enten det er i gater med lys eller langs mørke
landeveier. Mange tror at de blir sett, men det stemmer ikke.
Bilistene må ha din hjelp for å se deg i tide! Bruk refleks! Finn
dem frem til deg og dine.

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

MA-kryssord 4-2016
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Svein Jortveit, 4480
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1767 Halden
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Velklipt hekk

kan redde liv

Tre av ti dødsulykker på sykkel
skyldes dårlig sikt, og ofte
er det busker og hekker som
hindrer sikten. I gjennom
snitt mister én syklist livet i
trafikken hver måned. Det er
når bilisten ikke ser syklisten
at det virkelig kan gå ille.
Klipp busker og hekker,
oppfordrer Statens vegvesen.
Klipp hekken – ditt ansvar
- Nå før skolestart er det spesielt viktig
å sørge for god sikt! Noe så enkelt som å
klippe hekken kan forhindre ulykker og
redde liv, sier Signe Gunn Myre i Statens
vegvesen.
Hvis du bor slik at du har avkjørsel til
vei eller gang- og sykkelvei, eller inntil et
kryss, har du ansvar for fri sikt ved eiendommen din.
- Dette er den viktigste dugnadsjobben du
kan gjøre for nabolaget ditt. Sjekk sikten
og finn frem hekksaksa! Skolebarna rager
ikke så høyt over bakken, og kan fort bli
usynlige bak en tett sensommerhekk, sier
Myre.
Barn kan også ha vanskelig for å
bedømme fart og avstand, samtidig som
oppmerksomheten deres ikke alltid er på
veien. Da er det helt avgjørende at bilistene
har mulighet til å se de sårbare trafikantene.
- De aller fleste ulykker skjer fordi syklisten blir oversett i fullt dagslys. Her er det
viktig at vi tar det med ro, og er bevisste
på at ulike trafikantgrupper deler på veien.
Syklende og gående er mest sårbare om noe
skulle skje, sier Myre.

ved siden av biler er større enn mange tror.
To av ti dødsulykker på sykkel skjer i blindsonen for bilen, men hverken bilister eller
syklister er bevisste på blindsonen.
- Alle biler har en blindsone, men det er
vanskelig for både syklister og bilister å
vite akkurat hvor den er, særlig i en sving.
Det avhenger av blant annet størrelsen
på bilen, høyden til sjåføren og hvordan
speilene er stilt inn, sier Myre.
Nye biler har bedre speil, men blindsonen vil alltid være der – om enn ikke
akkurat der du trodde den var.
- Som syklist må du holde deg bak store
biler. Som bilist må du huske blinklys. De
fleste sykkelulykker skjer i kryss, i bynære
strøk og i fullt dagslys, sier Myre.

Vær obs på blindsonen

Fri sikt i avkjørselen din

Det er ikke bare vegetasjonen som kan
forhindre syklister i å bli sett. Blindsonen

noen tips om hvordan du gjør det:
Dersom avkjørselen din krysser gangog sykkelvei må høyden på hekken og gjerdet ikke overstige 0,5 meter over gateplan i
frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at
den holder seg under 0,5 meter (alternativ
1 i illustrasjonen), eller flytt gjerdet og/eller
hekk utenfor frisiktsona, merket med rosa
farge (alternativ 2). Det må være 3 meter
fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når
du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du
kunne se midten av gang- og sykkelveien 30
meter til hver side. Vår oppmerksom på at
frisiktsonen bør utvides ut over 30 meter
dersom gang- og sykkelveien heller og
syklistene holder høy fart.
Mer info om beskjæring og god sikt finner
du på Vegvesenets nettsider.

Det er ditt ansvar å bidra til sikkerheten for
dem som passerer eiendommen din. Her er
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Statens vegvesen Region sør
Kongeveien 79, 3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80 - www.gecom.no

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 40 23 39

2870 DOKKA - Tlf. 61 11 28 00 - www.riisby.org

4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

Youngsgt 11, 0181 OSLO - Tlf. 02 390
www.industrienergi.no
Svelvikveien 81
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00
oppbevaringservice.no

Ænsmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
www.hogstogrydding.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
www.stfk.no

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

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.

Mer enn forventet.

Porsgrunn AS
Jernbanegata 7
3916 PORSGRUNN
Tlf. 03 619

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

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

Aglo
videregående skole
7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30
E-post: aglo@aglo.no
www.aglo.no

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

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

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

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

06 000

Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO
Tlf. 05 464 - www.scania.no

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50 - www.lastogbuss.no
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Eggen
Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

ANONYM
STØTTE

Eia
Hageservice AS
Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Røros Aut.
Trafikkskole

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Varanger Auto AS

Mosseveien 16
1640 RÅDE
Tlf. 69 37 99 99

Team Verksted
Øst AS

Harald Tømmerbakk

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

Numedal
Betong AS

Rolf Wee
Transport AS

Transportoppdrag
Bergen AS

3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

www.06565.no

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Apotek 1 Bømlo
7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Dokka

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Holmen
Motorservice AS

Bjørn Nilssen
Serviceverksted
Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

AKO
Transport AS
Vognveien 23 Ørn
Industriområde
2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Peder Haakestad
& Sønn AS

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

Vestregata 27/31
9008 TROMSØ
Tlf. 77 65 55 90

Joker Bulandet

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

AutoXL as

Kokslien
Maskinservice

Markhus
Transport AS

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 17 76 05

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Elstad
Oljesenter as

Storgata 55
2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

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

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

Dyrskuevegen 34
2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Tromstad Kro
Haltdalsvegen 963
7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

Midt-Norsk
Betong Verdal AS
7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Toyota

Ørland Bil AS
Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Takservice i
Kongsvinger AS
Sidevegen 9 A
2211 KONGSVINGER
Tlf. 978 79 263

Søndre Skipstad 3
1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5121 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Nygaten 8, 5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Hop
transport AS
Midtunhaugen 15
5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 20 40

Møllevegen 1
2340 LØTEN
Tlf. 62 50 89 89

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Juliussen
Anlegg AS

Sikkelandsveien 262
1730 ISE
Tlf. 958 60 246

Murmester

Frank Formo
Nausthagen
7870 GRONG
Tlf. 901 15 159

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Heiene
Transport

2610 MESNALI
Tlf. 62 35 93 30

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Nils Ivar Braathen AS

Høyanger Bil A/S

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Sarpsborg
Trafikkskole AS
Jernbanegata 13 B
1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 43 00

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Førerkortsenteret

Søren R. Thornæs veg 6
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Øvre Telemark
Trafikkskule

Elcom AS

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00
www.varanger-auto.no

Sortland
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

LILLEHAMMER

Northern
Miles AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

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

Nord
Lakkering AS

Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Myrvegen 22
6421 MOLDE
Tlf. 958 86 758

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Dykker

CE Pontoppidan
Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Steinkjer Bil A/S

Eidsberg
Regnskapslag

Fjordg. 9
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Statsveien 637
8314 GIMSØYSAND
Tlf. 480 11 981

Tlf. 38 34 50 90

M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 6

43

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Bli med! Gjør MA sterkere og enda mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve
Du får fine vervepremier!

Et enkelt regnestykke: Hvis alle medlemmer i MA verver hvert sitt medlem, vil vi fordoble
medlemsmassen vår! Vil du være med?
Som vervepremie kan du velge mellom våre flotte verveartikler.
Se alle artiklene på våre hjemmesider. ☺

INNMELDING!
Du kan melde inn deg selv og andre på
www.ma-norge.no
der du også finner mer informasjon
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