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…. bør man seg rett fornøye. 

En lett omskrivning av tittelen på Brorsons kjente julesalme får være innled-
ningen på mine betraktninger i årets siste utgave av Motorføreren.  

For førjulstida er søt; med forberedelser og forventninger, med julegave-
innkjøp, med baking og annen matlaging kanskje, skriving av julehilsener 
(ja, det er noen som fremdeles gjør det), litt ekstra rengjøring må vel til, og 
så er det julebord og vennetreff og julelunsjer. Det kan av og til virke som 
man vil kvitte seg med mesteparten av sin dårlige samvittighet for alt det 
som måtte være ugjort hittil dette året, innen juleklokkene kimer. Og det 
er fint, men det gjelder også å bevare det søte og ikke la alle «må» og alle 
«skal bare» ta overhånd. 

Overfører vi det til det MA jobber med, rus i trafikken og trafikksikkerhet, 
handler det også om å ta det med ro, ta hensyn og bevare et klart hode. 
Selv om du har det aldri så travelt med å rekke middagen før du skal på 
siste korøvelsen før adventskonsertene, så kan du slippe fram den bilisten 
som har ventet så lenge på å komme seg inn på veien. Og du stopper for 
den fotgjengeren som du ser har kursen mot fotgjengerfeltet, selv om du i 
brøkdelen av et sekund kalkulerer med at du rekker å passere hvis du tråk-
ker litt ekstra på gassen.

Det er mørkt, glatt og vått ute. Man skal være føre var. Noe som kan være 
lett å glemme når førjulsiveren og kjaset tar overhånd. I skrivende stund har 
122 personer mistet livet i trafikken på norske veier i år. Det er 28 men-
nesker mer enn i samme periode i fjor. Av de 122 var 101 menn og 21 var 
kvinner, og den største økningen har vært i aldersgruppen 45 – 64 år. 

Statistisk skyldes rundt 30 av dødsfallene ruskjøring. Vi vet at i førjulstiden 
konsumeres det ekstra med alkohol. Ikke nøl med å varsle politiet hvis du 
ser mistenkelig kjøreadferd. Ikke nøl med å ta bilnøkkelen fra noen som har 
til hensikt å kjøre i påvirket tilstand.  Med en slik handling kan du redde liv 
og bidra til at ulykkesstatistikken ikke gjør et nytt, uhyggelig byks i desem-
ber.

En god og fredelig advent og julehøytid ønskes deg og dine! 

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

I denne søte førjulstid
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Kan du de gylne tallene som sier noe 
om barnesikringen i bilen? Og sikrer du 
barnet ditt godt nok selv om du bare 
skal på butikken en kort, kort kjøretur 
unna?
Våre aller minste er ekstra skjøre og 
ekstra utsatte hvis de ikke sikres på 
riktig måte. Derfor er det svært viktig 
å følge både sikkerhetsanvisninger og 
generelle anbefalinger fra institutter og 
organisasjoner som er til for bilpassasje-
renes beste.
For eksempel skal alle barn under 
135 cm i høyden til enhver tid bruke 
godkjent sikringsutstyr som er riktig i 
forhold til barnets vekt, først og fremst. 
Videre skal barn mellom 135 og 150 cm 
alltid bruke godkjent barnesikringsut-
styr dersom det er tilgjengelig i bilen, 
men det er sterkt anbefalt at dette står i 

høysetet og er spesielt prioritert i deres 
egen bil.

Mamma dobbeltsjekker
Linda Grøndal fra Drammen er tre-
barnsmamma, utdannet sykepleier med 
videreutdanning som ambulansearbei-
der, og jobber i dag i AMK-sentralen i 
Buskerud. Selv om sønnen Sebastian på 
fem år ser ut til å ha god kontroll på å 
sikre seg selv, så tar hun alltid en ekstra 
dobbeltsjekk før hun setter avgårde.
– Det er fort gjort at beltet kan vri seg, 
enten ved skulderen eller forbi hofta. 
Det er svært viktig at beltet ikke er 
vridd. Også er det viktig at beltet er 
satt godt tett inntil kroppen, uten at 
det ligger for høyt over nakken eller at 
barnet legger beltet under armen, sier 
Linda.

Fem-åringen sitter her i en godkjent 
beltestol, hvor han da benytter seg 
av selve trepunktsbeltet som følger 
med bilen. Under fotograferingen la 
ikke Sebastian skjul på at det var litt i 
kaldeste laget, og ville gjerne ta på seg 
en jakke, men der var mamma Linda 
tydelig:
Ikke jakke
– Både vi voksne og barna bør ikke ha 
på seg noe tykt når vi kjører. Da blir det 
for stor avstand mellom kropp og belte, 
og det kan gjøre skade framfor å sikre, 
sier hun.
Ved siden av Sebastian sitter lille James 
på halvannet år. I motsetning til sin 
storebror, sitter han bakovervendt med 
barnestol montert i bilens Isofix-løsning 
med egne beltestropper over skuldre-
ne. Det å sitte bakovervendt er alfa og 

Slik bør barna sikres i bilen

Pass på så du ikke overvurderer barnas fysiske 
egenskaper når de skal sikres ved neste kjøretur.

omega for de aller minste sin sikkerhet. 
Ved en front-kollisjon vil verken nakke 
eller indre organer kunne ta skade på 
samme måte som ved å sitte forover-
vendt.
Dersom barnet sitter bakovervendt i 
forsetet, er det veldig viktig at airbagen 
er koblet ut. Anbefalingen er likevel at 
barnet sitter bakovervendt i baksetet så 
lenge som mulig, og at barn generelt 
ikke skal sitte i forsetet før de er gamle 
og store nok til at de ikke trenger ekstra 
stol eller pute lenger.

Bakovervendt særdeles viktig
Statens vegvesen sin anbefaling er klok-
keklar. Når det gjelder spebarn opp til 
13 kg og/eller 15 mnd, så kan disse sitte 
i bilbarnesete fra de er nyfødte, men 
barnet SKAL sitte bakovervendt, og 
det er viktig å ta jevnlige pauser for at 

barnet skal få beveget seg.
For barn opp til fire år, eller opp til 
18 kg, anbefales det fremdeles å sitte 
bakovervendt, hvilket det finnes egne 
stoler av på markedet. Som i eksempe-
let med barna til Linda, så fastslår også 
vegvesenet at det blant annet er viktig 
at barnet ikke har for tykt yttertøy på 
seg før beltene skal strammes.
Høyde og vekt viktigst
For eldre barn, helt opp til 11 år og/el-
ler 36 kg, så anbefaler Statens vegvesen 
en beltestol liknende den Sebastian 
bruker. Spesielt fordi sidebeskyttelsen 
til hodet er mest gunstig her, både ved 
kollisjoner, og hvis barnet skulle sovne 
på en langtur. Bilpute er også godkjent, 
men vegvesenet vil ikke anbefale dette 
direkte da det gir dårligere sikkerhet, 
spesielt ved sidekollisjoner.

– Å sikre barn er en selvfølgelighet, 
som både er pålagt ved lov og noe vi 
forutsetter at alle tar på høyeste alvor. 
I utgangspunktet er også folk flinke, og 
vi ser av våre statistikker og analyser 
av ulykker at de yngste er i stor grad 
godt sikret, noe som opplagt har berget 
mange menneskeliv, sier pressekonktakt 
i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje.
Men Vinje kan ikke få minnet godt nok 
om at sikkerheten må ivaretas til enhver 
tid.
– Barn skal til enhver tid være sikret, 
selv på små turer. Samtidig er det viktig 
å bruke riktig utstyr som er tilpasset al-
der, høyde og vekt. Først og fremst vekt 
og høyde er i større grad viktigere enn 
alder, men anbefalingen er å bruke stol 
i de alderstrinnene hvor det er nødven-
dig, sier han.

Her er Statens vegvesens fem punkter på vanlige feil som 
kan få alvorlige konsekvenser ved en ulykke:

1. Beltene i barnesetet er ikke strammet godt nok rundt 
barnet
2. Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til 
barnet
3. Barnesetet er plassert i forsetet foran en airbag som 
ikke er koblet ut
4. Monteringsanvisningen er ikke fulgt nøye nok, og 
setet er løst/dårlig festet
5. Selen rundt barnet er vridd

DOBBELTSJEKKER: Selv om Sebastian er flink og tar på 
beltet selv, så fant Linda ut at beltet var vridd nede ved 
festet. Å dobbeltsjekke at beltet sitter riktig på er alltid å 
anbefale før man kjører.

INGEN JAKKER: Det er viktig at beltet sitter tett og godt inn 
til kroppen, over skuldra og ned ved hoftene. Og ingen tykke 
ytterjakker er å anbefale, selv om Sebastien syntes det ble litt 
kaldt da vi tok bilder.

BAKOVERVENDT: For lille James på 1,5 år er det aller viktigst 
å sitte bakovervent, og Linda viser her at hodet ligger riktig 
innenfor hodebeskyttelsen på barnestolen. James har også 
egne skulderstropper fastmontert fra barnestolen.

TAR PÅ SELV: Sebastian (5) har fått gode instruksjoner av 
mamma Linda på hvordan setebeltet skal tas på mens han sit-
ter i beltestolen. Denne beltestolen er anbefalt helt opp til 11 
år eller inntil vekt på 36 kilo.

5 VANLIGE FEIL
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Nye helsekrav til førerkort

Fra 1. oktober ble det innført nye helsekrav 
til førerkort. Alle som skal fornye eller søke 
om førerkort, må nå fylle ut en egenerklæ-
ring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man 
har en sykdom eller tilstand som kan virke 
inn på kjøreevnen, må man i tillegg få hel-
seattest fra lege.
De nye helsekravene trådte i kraft fra 
1. oktober. Svein Lie, divisjonsdirektør i 
Helsedirektoratet sier at hensikten med 
de nye kravene er størst mulig trafikksik-
kerhet. Samtidig understreker han at 
søkeprosessen blir betydelig enklere.
– Det blir nå enklere for legene og 
førerkortsøkerne å se hvilke krav som 

gjelder, det blir mindre rom for skjønn, 
og dermed mer lik behandling, påpeker 
Svein Lie.
Regelverket er justert med ny medi-
sinsk kunnskap om ulike tilstander og 
deres effekt på trafikksikkerheten. Det 
har også blitt tydeligere hvilke regler 
som gjelder for den enkelte tilstand, og 

hvem som fyller helsekravene og ikke. 
Hvis man har en sykdom eller tilstand 
som kan virke inn på kjøreevnen, må 
man i tillegg få helseattest fra lege. For 
mange blir prosessen enklere enn før, 
og de fleste vil kunne få helseattest hos 
fastlegen sin. Tidligere har mange måt-
tet søke dispensasjon hos fylkesman-
nen, og årlig har det kommet om lag 18 
000 slike søknader. Denne søknadsbun-
ken vil nå bli kraftig redusert.
Leger, optikere og psykologer skal 
bruke det nye regelverket, og har fått 
informasjon og opplæring.
De som skal ha førerkort i gruppe 2 
og 3 må alltid ha helseattest fra lege. 
Førere over 75 år må ha helseattest fra 
lege når de skal fornye førerkortet.
Legen vurderer om du oppfyller 
helsekravene, og gir en «sakkyndig 
vurdering» til vegmyndighetene. Det er 
vegmyndighetene som avgjør om du får 
førerkort eller ikke.

Dette skriver Helsedirektoratet om de 
nye forskriftene:

Diabetes 
Personer med diabetes har en noe økt 
risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk 
av legemidler som kan gi lavt blodsuk-
ker (hypoglykemi), for eksempel insulin. 
Diabetespasienter som har hatt anfall 
av alvorlig hypoglykemi, det vil si et så 
kraftig anfall at man må få hjelp fra an-
dre, skal følges opp av lege for at slike 
anfall ikke skal gjenta seg.
Førere av tyngre kjøretøy (førerkort-
gruppe 2 og 3) må vise frem logg for de 
siste tre måneder for å få helseattest.

Legemidler 
Beroligende, smertestillende og sove-
medisin kan føre til trafikkfarlig atferd. 
Sjåfører som bruker noen typer vane-
dannende legemidler, for eksempel 
beroligende midler i gruppen «benzo-
diazepiner» i store doser eller fast bruk 

som for eksempel hjerneslag eller 
hjerte- og karsykdommer skal legen 
vurdere om dette har konsekvenser for 
kjøreevnen.
Noen psykiske sykdommer eller tilstan-
der som for eksempel psykoser og schi-
zofreni kan ha betydning for kjøreevnen 
og trafikksikkerheten. Personer med 
ADHD som ikke samtidig har atferdsfor-
styrrelser vil vanligvis oppfylle helsekra-
vene. Legen må vurdere om helsekrav 
er oppfylt.

Nytt førerkort etter fylte 75 år
Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 
75 år, må du gjennomgå en helseunder-
søkelse hos fastlegen din eller annen 
lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil 
legen gi deg en helseattest med gyldig-
het inntil tre år. Etter at du har fylt 78 
år, får du helseattest med varighet inntil 
to år.
Etter legebesøket må du møte opp 
personlig og levere helseattesten på en 
av Statens vegvesen sine trafikkstasjo-
ner. Helseattesten kan ikke være eldre 
enn 3 måneder når den leveres. Du vil 
få nytt førerkort med gyldighet ut i fra 
helseattesten.
Ved senere fornyelser må samme 
prosess med ny helseattest og nytt 
førerkort gjentas. Fornyelse må skje 
før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt 
førerrett.
Husk at ingen må føre kjøretøy ved 
kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller 
hvis bruk av medikamenter gjør at man 
ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen 
har plikt til å melde fra til fylkesmannen 
dersom du over lengre tid (seks måne-
der eller mer) ikke fyller helsekravene 
for førerkort.

flere ganger daglig, må enten slutte, 
trappe ned til lavere dose eller gå over 
til et annet legemiddel hvis de fortsatt 
skal kunne kjøre bil. Ta kontakt med 
legen din hvis du ønsker å slutte, trappe 
ned eller bytte legemiddel.

Søvn 
Personer som ofte er søvnige på dagtid 
eller under kjøring er mer utsatt for 
trafikkuhell enn andre. Dette kan særlig 
gjelde pasienter med søvnapné eller 
narkolepsi. De alvorligste tilfellene må 
vurderes av spesialist for å bestemme 
om de oppfyller helsekravene. Det 
er fastlegen din som skal vurdere om 
henvisning til spesialist er nødvendig. 
Det skjer når du søker om førerkort for 
første gang, eller når du skal fornye 
førerkortet.

Kols 
Noen pasienter med alvorlig kols eller 
andre typer lungesvikt kan bli mindre 
oppmerksomme og utholdende under 
kjøring. Fastlege eller spesialist skal 
måle og vurdere lungefunksjonen hos 
disse pasientene.

Demens 
For å kjøre trafikksikkert er det viktig 
med gode kognitive funksjoner slik at 
man oppfatter trafikkbildet raskt og rea-
gerer hensiktsmessig. Ulike demenssyk-
dommer, som for eksempel Alzheimers, 
eller andre nevrologiske sykdommer 
kan påvirke de kognitive funksjonene. 
Legene skal undersøke søkernes evne til 
å tenke og reagere i trafikken. Kravet til 
undersøkelse av slike funksjoner gjelder 
også andre søkergrupper enn de med 
mulig begynnende demens.

Andre sykdommer og tilstander 
Ved andre sykdommer eller tilstander 

Fra 1. oktober kom det nye helsekrav til førerkort. Nå må du fylle ut en 
egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. (Foto: Colourbox)

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, tror de nye 
helsekravene vil øke trafikksikkerheten. (Foto: Helsedirektoratet)



I denne reportasjen tar Roy Willy Myhre 
oss gjennom det vanskelige regelverket. 
Han er daglig leder for Sevendal Trafikk-
skole AS på Hamar. Hvis du har vanlig 
førerkort klasse B er utgangspunktet at 
vogntogets tillatte totalvekt, altså bilens 
totalvekt pluss tilhengerens totalvekt, 
ikke skal overstige 3500 kilo. Totalvekt 
er bilens eller hengerens vekt fullt (men 
lovlig) lastet. Egenvekt er bilens eller 
hengerens vekt uten last. Førerkortfor-
skriften sier at hengerens totalvekt ikke 
skal overstige 750 kilo med klasse B, 
men sier samtidig at man kan kjøre med 
en tyngre henger så lenge vogntogets 
totalvekt ikke overstiger 3500 kilo.  Det 
enkleste er derfor å legge sammen tillatt 
totalvekt på bil og henger og sørge for 
at tallet ligger under 3500 kilo.
Førerkort klasse B gjelder for bil og 
eventuelt henger som samlet ikke har 
totalvekt over 3500 kilo. 

Begrensinger i vognkortet
- Det hjelper ikke med riktig bokstav i 
førerkortet om bilen rent teknisk ikke er 
dimensjonert for hengeren du har tenkt 
å trekke, sier Myhre til Ringsakern.
Du må altså sjekke i bilens vognkort 
hvor tung henger bil og hengerfeste er 
dimensjonert for. Selv om vogntogets 
totalvekt er under 3500 kilo og tilsynela-
tende kan trekkes med førerkort klasse 
B, kan det hende at hengeren likevel er 
for tung. Det er ikke sikkert bilen tåler å 
trekke hengeren eller campingvognen.
Tilhengeren må ikke være tyngre enn 
det bilen tåler å trekke, selvom vogn-
toget totalt blir under 3500 kilo. Alle 
nødvendige opplysninger finnes i bilens 
vognkort og hengerens vognkort.

Førerkort klasse BE og B96
Med en stor bil og komfortabel cam-
pingvogn eller romslig henger skal det 
ikke mye til før vogntogets tillatte total-
vekt overstiger 3500 kilo.
Med et forholdsvis enkelt opplærings-
program kan du få påført kode 96 
sammen med klasse B på førerkortet 

ditt. Da kan du trekke et vogntog med 
tillatt totalvekt på 4250 kilo. Husk at 
bilens og hengerens tekniske begrens-
ninger ikke endres selv om du endrer 
førerkortklasse.
- B96 er typisk førerkort for førere som 
har stor campingvogn på slep, forteller 
Myhre.
Hvis du i tillegg til opplæringsprogram-
met i B96, avlegger en praktisk fører-
prøve, får du førerkort klasse BE. Da 
har du lov til å trekke henger med tillatt 
totalvekt opptil 3500 kilo. Kravene til 
selve bilen er fortsatt som for klasse B, 
altså en bil med tillatt totalvekt opptil 
3500 kilo. Husk også her at bilens og 
hengerens tekniske begrensinger fort-
satt gjelder. Selv om du kan trekke tung 
henger, er det ikke sikkert bilen din kan 
det.
I Norge gjelder forøvrig klasse BE også 
for traktor og motorredskap, med eller 
uten tilhenger, med maksimal tillatt 
totalvekt opptil 25.000 kilo, og der 
kjøretøyet ikke kan kjøre fortere enn 40 
km/t. 
Førerkortklassene B96 eller BE gir rett til 
å trekke tyngre last, og opplæringsopp-
legget er overkommelig i både pris og 
mengde.

Du trenger en E
Hva med tilhenger og andre førerkort-
klasser?

Hovedregelen er at førerkort for tyngre 
klasser som ikke omfatter en E, altså C, 
C1, D og D1, gir rett til å trekke tilhen-
ger med en maksimal tillatt totalvekt på 
750 kilo. Skal du trekke større henger 
etter tung bil, trenger du en E i førerkor-
tet ditt.
Mange norske bilførere tok førerkort 
klasse B og fikk med de første rosa 
førerkortene et stempel på baksiden. 
Dette ga rett til å kjøre biler med tillatt 
totalvekt opptil 7500 kilo. Etter hvert 
som førerkortreglene endret seg og ble 
harmonisert med øvrige land, måtte 
bilførere med denne retten veksle inn 

førerkortet i et nytt, og få klasse C1 i 
tillegg til B om de ville beholde denne 
retten.
Dette måtte gjøres innen en bestemt 
tidsfrist, og denne fristen har forlengst 
gått ut. Det er altså ingen mulighet til å 
få C1 «gratis» ved å bytte inn førerkor-
tet mer.
Bilførere som har klasse C1 kan med 
et forholdsvis enkelt praktisk undervis-
ningsopplegg på en kvalifisert kjøre-
skole skaffe seg klasse C1E. Hvorfor 
er dette lurt? Jo, selv med lappen på 
tung bil inntil 7500 kilo, kan du ikke 
trekke henger tyngre enn 750 kilo tillatt 
totalvekt. Det hjelper ikke å ha klasse 
BE eller B96 om du skal trekke tyngre 
henger etter en tung bil.
Hvis du mangler en E i tyngre førerkort-
klasser, er hovedregelen at hengerens 
totalvekt ikke kan overstige 750 kilo.

Fartsbestemmelser for tilhenger
Maksimal hastighet for biler som trekker 
tilhenger eller campingvogn med brem-
ser er 80 km/t. Dette gjelder selv om 
fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller 
høyere, fastslår Myhre. 
Kjører du med tilhenger eller camping-
vogn uten bremser er maksimal has-
tighet 60 km/t når tilhengeren har en 
aktuell totalvekt 300 kilo eller mer.
Bremsene på en vanlig tilhenger funge-
rer som oftest slik at en del av draget, 
altså «stangen» fra tilhengerfestet og 
bakover, presses sammen av kraften når 
bilen bremser. Denne bevegelsen trek-
ker i en vaier som strammer til bremse-
ne. Dermed avlastes bilens bremser ved 
oppbremsing. En tilhenger uten brems 
er imidlertid helt avhengig av bremsene 
på bilen.
Vognkortet og instruksjonsheftet til 
hengeren forteller mer om hengerens 
bremsesystem.
Uansett fartsgrense er maksimal fart for 
bil som trekker henger 80 km/t, eventu-
elt 60 om hengeren mangler brems. 

Sjekk lappen før du 
kjører med henger Førerkort og vognkort, takk!

TILHENGER

- Når du skal kjøre med tilhenger eller 
campingvogn må du sjekke både fører-
kort og vognkort for å kjøre lovlig, sier 
Roy Willy Myhre ved Sevendal Trafikks-
kole på Hamar.

Foto: Arnfinn Johannessen

Slik sjekker du
Statens vegvesen er fagmyndigheten 
som kan kjøretøyteknikk og lover til 
fingerspissene. På vegvesen.no finner 
du en egen tilhengerkalkulator der 
du taster inn bilens registreringsnum-
mer, hengerens nummer og din egen 
førerkortklasse. Da får du umiddel-
bart svar på om du kjører lovlig eller 
ulovlig.
Det finnes også en egen app for 
smarttelefoner (Bil og henger). 
Appen er gratis, og gjør at du kan 
sjekke umiddelbart om du har lov til 
å trekke hengeren du er i ferd med å 
låne eller leie.

Når du skal kjøre med tilhenger eller campingvogn 
må du sjekke både førerkort og vognkort for å kjøre 
lovlig. Hvor tung henger kan jeg trekke etter bilen 
min? Hvordan sjekker jeg dette, og hva er forskjell på 
egenvekt og totalvekt? Hva gjelder førerkortet mitt for?

TRAFIKK
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Det var i løpet av to kjølige helge-netter 
i starten av julebordsesongen, at Utryk-
ningspolitiet rettet et ekstra promille-
blikk mot romerikstrafikken. Dette skjed-
de både i form av etterretningsarbeid 
langs E6 og med stasjonære kontroller 
på veiene rundt Jessheim og Lillestrøm.
Tre uniformerte og en sivilpatrulje med 
til sammen sju tjenestemenn- og kvin-
ner, sto for UPs dedikerte innsats mot 
fyllekjørere og andre rus-sjåfører denne 
helga. 

Avslørt i fartskontroll
De fire UP-patruljene sørget for at så 
mange som fire sjåfører måtte parkere 
bilen og levere fra seg førerkortet. To av 
dem på grunn av kjøring i alkoholpåvir-
ket tilstand, og to som følge av narkoti-
kabruk.

– De to med promille blåste til hen-
holdsvis cirka 1,2 og cirka 0,7. Blodprø-
vene som ble tatt av dem i etterkant vil 
vise nøyaktig hvor høy alkoholkonsen-
trasjonen de hadde i blodet. Som regel 
er resultatet av utåndingsprøven og 
blodprøven identisk, sier en av UP-tje-
nestemennene som deltok i kontrollene.
Også de to som er siktet for å ha kjørt i 
narkotikarus måtte bli med til legevakta 
for blodprøve.
– Den ene av dem ble avslørt etter først 
å ha blitt stoppet av etterretningspa-
truljen for hastighetsovertredelse. De 
observerte raskt tegn og symptomer 
som indikerte at vedkommende hadde 
brukt amfetamin. Mistanken ble bekref-
tet av vårt relativt nye DrugTest 5000, et 
apparat som indikerer bruk av narkotika 

og medikamenter gjennom analyse av 
spytt, sier han.

Ett av tre dødsfall
På lik linje med fart, er ruspåvirkning 
regnet for å være den enkeltfaktoren 
som øker risikoen for trafikkulykker 
mest. Årsaken er at alkohol og andre 
rusmidler påvirker sentralnervesystemet 
slik at sansene svekkes.
Dette kan ifølge UP-sjef Runar Karlsen 
også forårsake økt risikovilje og redu-
serte hemninger.
– Rus-sjåfører representerer en betyde-
lig ulykkesrisiko. Vi vet at det er invol-
vert ruspåvirkning i ett av tre dødsfall 
langs norske veier. Derfor er det stor 
risiko forbundet med å sette seg bak 
rattet etter å ha tatt narkotika, medi-

kamenter eller alkohol. For UP er det 
en veldig viktig oppgave å forebygge 
ruskjøring, sier Karlsen.

Glad for kontrollen
– Jeg verken drikker eller røyker, og er 
veldig glad for at politiet kontrollerer 
oss som er ute og kjører, sier taxisjåfør 
Balbir Singh.
Han ble stoppet utenfor Jessheim 
sentrum. De aller fleste andre som også 
måtte blåse denne helga, uttrykte til-
fredshet med politiets rusbekjempende 
arbeid langs veiene.
– Unntaket var blant annet han som 
hadde høyest promille. Han nektet først 
å blåse, men ga etter da han forsto 
alvoret, opplyser politiet.

Gjengangere
Fire russjåfører i løpet av en helg for en 
håndfull UP-patruljer, er ifølge poli-
tiet skremmende – men ikke uvanlig. 
Samtidig som UP på Romerike luket ut 
disse, stoppet kollegene på Hedemar-
ken ytterligere én synlig beruset sjåfør 
noen mil lenger nord på E6. Han mer 
eller mindre «støttet» bilen mot auto-
vernet og drakk alkohol samtidig som 
han kjørte.
– Dette er dessverre ikke unikt, og jule-
bordsesongen er ikke verre enn andre 
årstider. Omfanget av ruskjøring er jevnt 
gjennom hele året, kanskje med en liten 
økning i sommerferien. Den største 
mengden av dem som velger å kjøre 
i ruspåvirket tilstand gjør det jevnt og 
trutt. Det er sjelden snakk om enkelttil-
feller, sier Karlsen.
 Ved utgangen av oktober var 2.025 sjå-
fører tatt av UP og mistenkt for ruspå-
virkning hittil i år. Dette er så langt 361 

flere enn i hele 2015 – og nesten 1.500 
flere enn i 2005.
– Økningen skyldes flere forhold. Vi har 
oppgradert prioriteringen av ruskon-
troll, blant annet i form av at vi tester 
alle vi stopper uansett årsak. DrugTest 
5000 gjør også at vi har større forutset-
ning for å avsløre sjåfører som er ruset 
på andre ting enn alkohol. Dessuten 
er etterretningen vår langs veiene blitt 
veldig mye bedre, noe som bidrar til at 
vi stopper flere «riktige» kjøretøy nå enn 
tidligere, sier Karlsen.

Førerkortbeslag
Ifølge UP-sjefen er nordmenn blant de 
flinkeste i Europa til ikke å kjøre i be-
ruset tilstand. Selv om mange land har 
strengere grenser enn vi har i Norge, 
blir de ikke håndhevet på samme måte.
– Grunnen til at Norge er i øvre sjiktet 
hva gjelder holdninger mot ruskjøring, 
er nok i stor grad de korrigerende re-
glene som gjør at de fleste sjåfører ikke 
tør. I tillegg til den generelle risikoen for 
å bli tatt og for å miste førerretten, vet 
folk at ruskjøring er forbundet med stor 
fare for trafikkdødsfall og alvorlige ulyk-
ker, sier Runar Karlsen.
I tillegg til de 1.664 russjåførene som UP 
stoppet i fjor, ble ytterligere 7.918 sjå-
fører anmeldt av politiet rundt i Norge 
for øvrig. Summen av antall anmeldte 
sjåfører for ruskjøring i 2015 var altså 
9.582. 
8.363 av dem var menn. Og det er et 
klart flertall russjåfører i aldersgruppen 
25 til 34 år. 115 sjåfører under 18 år ble 
anmeldt for ruskjøring, og 27 personer 
over 75 år ble også stoppet med urent 
blod i årene. Av de nevnte 27, var kun 
to kvinner.

UP-sjef Runar Karlsen blir glad når 
sjåførene blåser til null på alkometeret.

UP-sjef Runar Karlsen. 
(Foto: Politiet).

Fire rus-sjåfører tatt på kort tid, men...

Balbir blåste til null

140.000 kjøreturer langs norske veier gjennomføres av ruspåvirkede sjåfører hver 
eneste dag. Motorføreren var med en tilfeldig helg i vinter da UP-patruljene på 
Romerike luket ut fire av dem.

Taxisjåfør Balbir Singh er avholdsmann og fryk-
tet ingen ting da han måtte blåse på Jessheim. 
– Jeg er glad for at politiet rus-kontrollerer oss, 
sier han. Alle foto: Even Rise.

DrugTest 5000 er et relativt nytt apparat 
som avslører narkotika- og medikament-
bruk gjennom spyttprøve.

Her kontrolleres trafikken på Romerike i julebordsesongen. 
Denne årstiden er ikke verre enn andre når det gjelder om-
fanget av ruskjøring, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Denne kvinnen ble kontrollert på Skjetten i 
julebordsesongen. Hun fikk glad kjøre videre etter å ha blåst.

Av Even Rise



Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELEC-
standard, 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

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 fi rmaene fi nnes 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.

Lever farlig i mørketiden
Å farte langs veien i mørketiden er ikke skummelt bare for de to-
beinte. I denne perioden er det ekstra mange hunder og katter 
som blir påkjørt. Nå ber dyresykehusene folk ta ansvar og bruke 
refleks, både på seg selv og kjæledyret.
– Altfor mange hunder blir påkjørt fordi 
eierne glemmer å bruke refleks, sier 
veterinær Sasja Elisabeth Rygg i AniCura 
Dyresykehus Oslo til Newswire.
Ifølge tall fra AniCura har 55 hunder og 
49 katter kommet til deres klinikker i 
Oslo-området med skader etter påkjør-
sel det seneste året. Flere har måttet 
sendes videre for mer alvorlig kirurgi.
September og oktober er særlig farlige 
måneder. I fjor kom over en fjerdedel 
av alle pasientene inn i løpet av de to 
høstmånedene. Men så lenge snøen 
lar vente på seg, så forlenges denne 
perioden.
Lettere med snøen
– Når snøen kommer blir det lettere å 
se hunder og katter som vimser rundt 
i veibanen, sier Rygg. Dyrene som 
bringes til dyresykehuset har alt fra små 
skrammer til så alvorlige skader at kjæle-
dyret dessverre må avlives.

– De vanligste skadene er bekkenbrudd, 
benbrudd, hodeskader og brudd i 
halen. Skader på indre organer forekom-
mer også ofte ved påkjørsler. Blæren 
kan sprekke, og det kan oppstå store 
blødninger fra skader på milt og lever, 
sier Rygg.
Hun oppfordrer hundeeiere til å bli flin-
kere til å huske på refleks til seg selv og 
turkameraten.
Refleksvester
AniCura har utviklet refleksvester i syv 
ulike størrelser til hund. De minste kan 
også brukes til katt. For hver solgte vest 
går en del av beløpet til Blindeforbun-
det.
– Vestene er laget slik at de skal passe 
alle hunderaser, enten de er store, små, 
brede eller smale. For katter som er 
alene ute er refleksvest uegnet. Men for 
katter som går tur sammen med eieren 
er det en smart investering, sier Rygg.

Førerhunder har alltid en sele med 
refleks på. Det er et signal om at de er 
på jobb.
– Som synshemmet er det særlig viktig 
at hund og bruker er synlige. Man er 
jo avhengig av at bilistene ser deg, sier 
generalsekretær Arnt Holte i Norges 
Blindeforbund.
Lang pels?
I dag finnes det mange forskjellige typer 
reflekser å få kjøpt for hunder. Du kan 
få halsbånd med blinkende lys, refleks-
dekken, vest, eller refleksspray som kan 
sprayes rett på pelsen.
– Hvis hunden har lang pels, kan 
halsbånd med refleks eller lys fort bli 
vanskelig å se inne i pelsen. Sprayen har 
ikke like god lyseffekt som en refleks-
vest eller et refleksbånd, og anbefales 
kun som et tilleggsprodukt til vanlige 
reflekser, understreker Rygg.

LEVER FARLIG: Disse kjæledyrene er vanskelig å se langs veien i høstmørket. Derfor 
er oppfordringen at du setter på dyrene refleks. (Foto: Colourbox)
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RADIO I BILEN

Det digitale radioskifte gjennomføres fylkesvis fra og med januar 2017. I løpet av året vil samtlige 
riksdekkende kanaler være slukket på FM-båndet. Har du en bil uten digital radio, så kan du enten 
bytte ut hele radioen eller ettermontere en adapter.

Når FM-båndet skrus av, er det DAB+ 
som gjelder. Noen er fortvilet over at de 
ikke har digital radio, eller DAB+ som 
det også heter, i bilen sin. Men fortvil 
ikke. Det er nemlig enkle grep som må 
til for at du fortsatt skal kunne få lytte til 
favorittprogrammene dine på NRK eller 
en av de andre riksdekkende kanalene. 
Og det er verken veldig kostbart eller 
vanskelig.
– Noen tror at det er nødvendig å bytte 

hele radioen, men det er ikke tilfelle. 
Den enkleste og billigste løsningen er å 
kjøpe en DAB+ adapter som du kan ko-
ple til din eksisterende FM-radio. Denne 
adapteren vil da motta DAB+ signaler 
og sende dette videre til FM-båndet 
trådløst eller gjennom AUX-inngangen 
på radioen, sier Roar Johansen, som er 
produktansvarlig hos Torshov Bilrekvi-
sita.
Han forteller at dette er en løsning som 

fungerer fint for de aller fleste, og dette 
er også den enkleste løsningen.

Mange løsninger
– Det finnes en rekke adaptere på mar-
kedet, og de koster fra fem-seks hundre 
kroner til 2000 kroner, sier Johansen.
For den mer kresne vil den eneste 
løsningen være å bytte ut eksisterende 
radio. Da vil du som regel også få en 
rekke funksjoner som ikke var originalt 

på bilens radio, som for eksempel blu-
etooth handsfree, forbedret lydkvalitet, 
mulighet for ryggekamera, iPhone/
Android integrasjon for avspilling av 
musikk, video og diverse app’er og 
andre funksjoner.

Husk antennen
– Du får DAB+ radioer til biler både som 
1-DIN (eldre type) og 2-DIN (dobbel 
høyde og som regel full størrelse og 
berøringsskjerm). Men går du for denne 
løsningen, vil vi anbefale deg å snakke 
med forhandleren. Det er mye man må 
tenke på, som for eksempel adapter-
ramme som er tilpasset bilens originale 
dashbord, kabelsett som er tilpasset 
bilens elektriske anlegg og eventuelt 

adapter for å få disse til å fungere på 
rattkontroll og andre funksjoner, under-
streker han.

Aktiv og passiv
En siste ting du må huske på og være 
klar over, er DAB+ antenne. Ettersom 
DAB+ sendes på andre frekvenser enn 
FM, kreves det også en annen antenne. 
Som regel følger antennen med når du 
kjøper en DAB+ radio eller adapter. Det 
finnes som i hovedsak to antennetyper 
for DAB: Aktiv og passiv. Den passive 
antennen tar i mot signalene og sen-
der dem direkte til radioen. Den aktive 
forsterker signalene før de sendes til 
radioen, noe som vil gi bedre overfø-
ring. Ulempen er at du må kople strøm 

til antennen, noe som kan være en 
utfordring.

Best på taket
– Det beste er å montere antennen på 
taket, men det finnes også antenner 
som du fester i vinduet. Disse er mye 
enklere å montere, men gir ikke like 
godt resultat som en ekstern antenne.
I noen tilfeller kan du bruke din eksis-
terende FM-antenne. Du må da kjøpe 
en antenneadapter, som kan splitte 
radiosignalet. Merk at ikke alle biler kan 
benytte dette - dersom radiosignalet 
allerede filtreres fra antennen, vil ikke 
antenneadapteren fungere, poengterer 
Roar Johansen.

Ekspert Roar Johansen forteller at det ikke er grunn 
til å fortvile om du ikke har DAB+ i bilen. Dette kan 
enkelt løses med en adapter. (Foto: Even Rise)

FM-båndet slukkes fylkesvis i løpet av 2017. Kartet viser når ditt 
fylke mister FM-sendingene.  (Illustrasjon: Medietilsynet)

Nå slukker FM-båndet

14 MOTORFØREREN  |   5  |   2016

Av Pål Sønsteli



VEDLIKEHOLD

Været blir mer og mer ekstremt og 
varierende, og hovedveiene saltes som 
aldri før. Det merkes også på levetiden 
på bilene, som spesielt under nordiske 
forhold gjennomgår svært tøffe påkjen-
ninger. Derfor bør vi som nordmenn 
være ekstra våkne på hvordan vi bør ta 
vare på vår beste venn på fire hjul.
Robert Nygård, daglig leder ved Vinger 
Lakk og Karosseri på Kongsvinger, har 
gitt oss et større innblikk i de største 
vinterutfordringene vi som bilister har. 
Han har jobbet tett på bilskade og 

bilvedlikehold i over 20 år, og har sett 
både gode eksempler fra kunder, og 
ikke minst skrekkeksemplene.
Gjennomgangsmelodien er salt og rust. 
To motpoler som sammen kan skape et 
karosserimessig ragnarok hvis du ikke 
tar dine forholdsregler.

Magnesiumklorid
– Uten at jeg har klar dokumentasjon på 
det, så er jeg sikker på at saltet har blitt 
mye hissigere de siste årene. Aldri før 
har jeg sett så mye rust på biler, og ikke 

minst på nyere biler, sier Nygård.
Det mest kjente saltet som benyttes er 
natriumklorid. Dette kan sammenliknes 
med vanlig matsalt, og er blant de «snil-
leste» variantene – men dette kan sam-
tidig ikke brukes under 10 minusgrader. 
Det mest robuste og effektive veisaltet 
er magnesiumklorid. Sammen med vann 
gjør dette saltet jobben helt ned i 20 
minusgrader, hvis ikke enda kaldere.
Flere forskere hevder derimot at dette 
utgjør større skade på bilene, og Kai 
Rune Lysbakken i Trafikksikkerhet-, mil-

VERRE PÅ BAKSIDEN: … men om det ser aldri så galt ut på framsiden, så er sjansen 
stor for at rusten har fått godgjort seg enda mer på baksiden, og da er løpet som 
regel kjørt.

SLIK SER DET UT: Dette er et vanlig syn for mange som har eldre biler, forteller 
Robert Nygård, og viser en klassisk rustblemme og hull på framsiden…

Så hissig er rusten gjennom vinteren
Har du først oppdaget en flekk med rust, så kan det 
være for sent. Her kan du lese om hva du bør være obs 
på gjennom vinteren.

jø- og teknologiavdelingen i Vegdirek-
toret har fortalt i et intervju med Teknisk 
Ukeblad at magnesiumklorid ikke alltid 
er det mest ideelle veisaltet.
– Magnesiumklorid har vist seg å ha en 
del andre effekter enn natriumklorid, 
både positive og negative, sier han til 
TU.
Om dette er årsaken til at Nygård og 
flere i bransjen tar imot biler med større 
rustmengder nå enn tidligere, er umu-
lig å slå direkte fast, men samtidig er 
Nygård klar på at folk er blitt flinkere. 

Men det handler om å være føre var, og 
spesielt understellsbehandlinger som 
lakk- og karosseriverksteder utfører, kan 
være alfa og omega for levetiden på 
bilene.
Nygård forklarer:
– Under bilen finnes det plastdeksler, 
men det er klaring mellom plasten og 
stålet i bilen. Der legger det seg vann, 
grus, jord og alt dette er infisert med 
salt. Der kan det ligge å godgjøre seg, 
kanskje i flere år. Gjennom en under-
stellsbehandling, så fjerner vi alt av plast 

og spyler alt rent, før dette tørkes og 
deretter blir lagt på flere strøk med rust-
forebyggende middel, sier Kongsvinger-
mannen.

Vask ofte – gjerne for hånd
Understellsbehandling anbefales hvert 
tredje år, og spesielt helt nye biler bør 
gjennomgå en understellsbehandling 
umiddelbart etter levering, mener 
Nygård.
– Husk at fabrikkene ikke legger på noe 
mer enn grunning under karosseriet. 

VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDVEDLIKEHOLD

Ute i Europa er det verken salting eller 
grusveier på samme nivå som her i nord, 
og da tar de ikke hensyn til nordiske 
vinterforhold, selv om mange i dag tror 
at bilene allerede er godt rustbeskyttet.
Morten Østlie, som er ansatt hos Ny-
gård, viser oss en varebil han er i ferd 
med å understellsbehandle. Dette er 
snakk om en varebil fra en fast kunde, 
og et eksempel på den gode kunden. 
Ikke antydning til rust er å spore under 
bilen, som ellers gjennomgår mange 
vinterkilometere på hardt saltede veier.

Usynlig rust farligst
– Det første en bør gjøre er å sjekke 
kanaler, kantene på dørene, hjulbuer og 
så videre. Men har rusten først kommet, 
så kan det være for seint, sier Østlie, og 
anbefaler enkelt og greit å vaske bilen 
så ofte som mulig, og gjerne for hånd 
med svamp ved de mest rustutsatte 
stedene som ble nevnt.
Nygård demonstrerer med en avkappet 
bit av en kanal fra en tidligere kunde 
at rusten utenpå ikke er den verste. På 
framsiden er det noen små hull og noe 

brunfarge, et relativt vanlig og daglig-
dags syn på biler som begynner å dra 
på årene. Når han tar frem baksiden 
derimot, så er denne fullstendig mari-
nert i rust.
– Det er rusten du ikke ser som er den 
verste og farligste. Spesielt i kanalene 
kan dette være vanskelig å oppdage. Er 
kanalene fulle av rust, så kan det være 
for sent. Vi kan aldri garantere å fjerne 
all rust, men er man tidlig ute med å 
forebygge rusten, så kan du doble leve-
tiden på bilen din, sier Nygård.

To andre problemer ved begrenset 
vask og vedlikehold av bilen gjennom 
vinteren, er hvordan rust kan angripe 
bremser og hengerfester. To faktorer 
som kan skape livsfarlige situasjoner 
i trafikken om rusten har fått for stort 
lekerom.
– Bremserørene ligger gjerne mellom 
plasten og karosseriet som jeg nevnte. 
Om dette godgjør seg i saltinfisert jord 
og grus, så kan du plutselig oppdage 
at bremsepedalen går rett i gulvet, sier 
Nygård, og legger til:
– Det samme gjelder hengerfester, 
enten det er avtagbare eller spesielt 
ettermonterte. Disse har en tendens til 
å ruste, og jeg mener dette bør sjekkes 
spesielt godt på EU-kontroller. Jeg har 
hatt flere kunder jeg har frarådet å dra 
maksimal last, og jeg ser ofte at det fort 
kommer rust på hengerfestene. Hvis 
hengerfestet ryker tvert av, så hjelper 
heller ikke sikkerhetsvaieren noe særlig. 

Da kan hengeren eller campinvogna fort 
reise til skogs eller havne i fronten på 
bilen bak, sier Nygård.

Levetid på 10-15 år
Veisalt spiller en stor trafikksikkerhets-
messig rolle, og er en uvurdelig metode 
for å unngå de glatteste veiene - spe-
sielt under væromslag. Derfor er det 
opp til bilholderen selv hvor lang levetid 
bilen har. 
– Du ser gamle veteranbiler i dag som 
ikke har en rustflekk. De kjørte aldri 
under så mye salting som vi har i dag, 
og nå står dem stort sett innendørs om 
vinteren. Jeg er redd vi ikke ser like 
mange av dagens biler som veteranbiler 
om 30 år, for da er de stort sett spist 
opp av rust, uansett hvor flink man har 
vært til å vedlikeholde den. Men du kan 
fint ha en bil i 10-15 år hvis du tar godt 
nok vare på den, fastslår Nygård.

RUSTUTSATT: Kanalene på siden på bilen kan være spesielt 
utsatt for rust som følge av veisalt, og her kan det gjerne være 
rust uten at du ser det på utsiden.

KAN VÆRE FOR SENT: Dersom rusten 
først har satt seg, er det nesten umulig 
å bli helt kvitt den. Om rammevangen 
er nedrustet, uten vedlikehold, kan det 
være svært trafikkfarlig ved en kollisjon 
da karosseriet ikke tar imot det den skal 
tåle.

SJEKK NØYE: Første tegn på rust kommer gjerne ved hjul-
buer og dørkanter. Morten Østlie ved Vinger Lakk og Karos-
seri anbefaler å vaske godt for hånd med svamp, spesielt ved 
disse områdene, for å forebygge potensiell rust gjennom 
vinteren.

NØYE VASKING: Under en understellsbehandling tar Morten 
Østlie og hans kolleger og vasker bilene godt og nøye før de 
helt tørkes. Deretter påføres det rustbeskyttende middel som 
kan virke opptil tre år.

Aldri før har jeg sett så 
mye rust på biler, og 
ikke minst på nyere biler“

Johan R. Sunde AS
6037 Eidsnes

Tlf 70 19 07 03
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MA-MEDLEMSFORDELER

2017
Her er en kort oversikt over fordelene du har som MA-medlem. 
Napp ut sidene og ta vare på dem!

Fyldig informasjon om alle fordelene finner du på våre hjemmesider (http://www.ma-norge.no ) under 
MEDLEM >MEDLEMSFORDELER 
Alle har direkte lenke til hver sin side: forsikring, veihjelp, konsulenttjenester, hotellrabatter, leiebil, verksted-
stjenester m.m. Du kan også kontakte MA på telefon 22 47 42 00 // ma@ma-norge.no

Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er.
En ruskjører kan du møte overalt; på vei med dine barn til trening, på vei til eller fra 
jobb, ute på søndagstur etc.
Daglig skjer det 140 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre!  Med 
flere medlemmer får vi utrettet mer!
MA har medlemskategori som passer enhver. Se MAs nettsider under MEDLEM – 
VERVING.

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

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

VERVEPREMIER

Kjære MA-medlem!

Verktøysett fra 
Clas Ohlson

Caps m/MA-logo 

Microfiber bade-
håndkle m/MA-logo 

Piknikpledd 
m/MA-logo

Kjølebag m/sete 
m/MA-logo

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

Skattefrie gaver
Forutsetningen er at gave beløpet 
må være på minst 500 kroner for 
at giver kan få skatte fradrag. Den 
øvre grense for fradrag er 25 000 
kroner. 

For eventuelt over skytende beløp gis 
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge loven 
gå til MAs prosjekter og satsning på 
trafikksikkerhetsarbeid.Foratgiverenskal
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 ma@ma-norge.no.

MA-lotteriet:

Hovedgevinsten er 100.000 kroner. 
Itilleggerdetmangeandreflottegevinster,ogflerepengepremier.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri 
trafikkogtrafikksikkerhetgenerelt.

Prisen pr. lodd er 40 kroner. 

Lodd kan bestilles hos MAs kontor på 
telefon 22 47 42 00 eller 
ma@ma-norge.no 

Takk for støtten!

Grip vinnersjansene 
i landslotteriet for 
2016/2017

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 Auto-
hjelp! Ha medlemskortet klart!
MERK:
Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og ikke avbestilles, må betales av medlemmet!

Oppdraget man trenger hjelp til, må på forhånd godkjennes av MA Autohjelp hos 
Viking. Minner om at har du kun Ansvarsforsikring, må du tegne en tilleggsdekning på 
320 kroner for den bilen dette gjelder. Det kommer i tillegg til medlemskontingenten.
Ta kontakt med MA, så sender vi faktura på tilleggsdekningen.

Mer info om Bilhjelp MA Autohjelp på hjemmesiden vår. Her vil du også finne utdrag 
av Vikings medlemsvilkår, som også gjelder for MAs medlemmer.

MA AUTOHJELP HOS VIKING

Fordelaktige tilbud på forsikring:
• 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 tre eller flere 
skadeforsikringer. Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til 
oppsparing.

• Gunstig innboforsikring
Mer info om Forsikring på hjemmesiden vår.

MERK:
- Rabattene gjelder for MA-avtalen og kan ikke kombineres 
med rabatt i andre avtaler eller fordelsprogram hos Gjensidige.
- Rabattene gjelder for private skadeforsikringer. 
- Personforsikringer teller i antall forsikringer som gir rabatt, 
men omfattes ikke av rabattene direkte.

GJENSIDIGE FORSIKRING

Foto Gjensidige
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MA samarbeider med 365Privat MasterCard *).  85 øre/l i rabatt på drivstoff - fra første 
liter - hele året! (34 øre/l fast rabatt fra Esso + 3,65 % i cashback = 85 øre/l ved en pumpepris 
på 14 kroner)
*) gjelder Esso-stasjoner
Les mer om kortet på 365 Privat Mastercard på hjemmesiden vår.
Ved å søke om kortet på våre nettsider, er du samtidig med på å støtte vårt viktige 
arbeid for trafikksikkerheten.

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, eller MAs kontor.
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.
Våre tekniske konsulenter bistår alle våre medlemmer med teknisk veiledning.
Fullstendig oversikt på våre nettsider. Her kan du også laste ned Bruktbilkontrakt mellom kjøper og selger. 
Du kan også kontakte MAs kontor. 

MAs testestasjoner 
MAs testestasjoner er i samarbeid med utvalgte bilverksteder. Her gir erfarne mekanikere grundige opp-
lysninger 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 testestasjon. 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 testestasjoner tilbyr periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll).
Fullstendig oversikt på våre nettsider. Du kan også kontakte MAs kontor.

365 PRIVAT MASTERCARD

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 hjemmesider, rabatten blir 
automatisk lagt inn.
Mer info om AVIS Bilutleie på hjemmesiden vår.

En av landets beste strømavtaler eksklusivt for MA-medlemmer! 
Les mer om «MA Innkjøpspris» på våre nettsider.

KONSULENTTJENESTER

MA-MEDLEMSFORDELER 2017

Gjensidige Bilfinans tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs med-
lemmer:
• 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.
Mer info om Bilfinansiering på hjemmesiden vår.

GJENSIDIGE FINANS

MA har avtale for sine medlemmer med bilverkstedskjeden AutoMester i Norge om 
10 % rabatt på deler.
NB! Rabatten gjelder kun på deler fra AutoMester / Hellanor sitt eget lager.
Mer info om AutoMester Verkstedstjenester på hjemmesiden vår.

AUTOMESTER

For en bilfører er synet den aller viktigste sansen for å oppfatte trafikken.
MA har avtaler med Brilleland og Interoptik. Grunnet produktutvalg og utstyrsnivå vil 
produkttilbudet fra Interoptik og Brilleland være noe ulikt.
Brilleland tilbyr MAs medlemmer blant annet følgende:

• Synsprøve kr 350,- (normalpris kr 590,-)
• 15 % rabatt på innfatning og synskorrigerende glass ved kjøp av komplett brille
• Livslang brilleservice
• MA-medlemmer får 15 % rabatt på komplett brille. 60-dagers bytterett på uskadet brille m.m.

BRILLELAND & INTEROPTIK

Nordic Choice Hotels er Nordens nest største hotellkjede, og består av ca. 170 ho-
teller på over 100 destinasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. 
Som MA-medlem får du 12 % rabatt på samtlige hoteller i Choice-kjeden hele uken. 
Bestilling gjøres enklest online via våre hjemmesider.
Rabattkode/bookingkode for MAs medlemmer er: CH60237052. 
Telefon kundeservice: 22 33 42 00, epost: booking@choice.no - eller kontakt MA.
Mer info om Nordic Choice Hotels på hjemmesiden vår.

NORDIC CHOICE HOTELS

AVIS

NY MEDLEMSFORDEL: SKANDIA ENERGI

Booking via Nordic Choice Hotels web 



Tidforrefleks

MA-kalenderen til salgs

Motta våre nyhetsbrev

MA-kalenderen for 2017 er til salgs! Ta 
kontakt med MA for bestilling. Prisen 
er kr 399, fritt tilsendt.

Vil du holde deg oppdatert på hva 
som skjer i MA mellom utgivelsene av 
Motorføreren? 
Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til våre 
medlemmer, og du som ikke til nå har 
mottatt våre nyhetsbrev, send oss en 
mail med din epostadresse, så får du 
det neste!
Husk også å melde inn adresseendring, 
slik at du er sikret å få Motorføreren til 
korrekt postadresse!

Bestill våre slap-wraps hos MA-kontoret, eller på www.refleksforalle.no 

Pris på slapwrapsene er kr 10,- pr. stk. 
– NB! Minimumsbestilling 5 stk.
Porto kommer i tillegg.

ORGANISASJON

MOTORFØREREN

MA-UNGDOM

Motorføreren er MA-medlemmenes eget blad. Her finnes stoff om 
bil, motorsykkel, moped, trafikk, trafikksikkerhet, spørsmål omkring 
rus, feriestoff, medlemsfordeler og hva som skjer i lokalavdelingene.
Bladet kommer ut med fem nummer pr. år, og hvert nummer legges 
ut på MAs hjemmesider.

MA-Ungdom har egne hjemmesider. Her 
kan du lese om Ung på vei mot lappen, 
Death Trip, m.m.
Les mer på www.maungdom.no

Kontingent  2017 
MA:

Ordinært medlemskap  m/Autohjelp kr 890,-
Ordinært medlemskap  u/Autohjelp kr 620,- 
*Honnørmedlemskap  m/Autohjelp kr 685,- 
*Honnørmedlemskap  u/Autohjelp  kr 415,- 
Familiemedlem  ektefelle/samboer kr 280,- 
MA støttemedlem   kr 250,-

MA-Ungdom:

Plussmedlem  m/Autohjelp (fra 18 år) kr 600,- 
Fullt bet. medlem  u/Autohjelp  kr 200,-
MA-Ungdom støttemedlem  kr 100,-
Ung på vei mot Lappen   kr 100,-

*Gjelder for medlemmer som er 67 år eller blir det i 2017. Medlem-
mer må selv gi beskjed om dette, da det ikke skjer automatisk.

*Medlemmer som er uføretrygdet, får honnørmedlemskap på bak-
grunn av innsendt dokumentasjon.

Se webversjon

Kjære medlem - noen tips og litt info for sommeren og ferien

Pakk riktig til ferieturen!Ikke hiv bager og kofferter bak i bilen i full
fart før du legger ut på tur! Løsegjenstander og tyngre last kan bli livsfarlig

i en bråstopp.
Mens bilbeltet og kollisjonsputene redder
deg og dine i første omgang, kommer en
farlig overraskelse bakfra: Løsegjenstander og lasten du ikke hadde tenkt

på å sikre. 

Les mer

Trygg på sjøen
MA har nylig levert sine høringsinnspill til
Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 -2029, dvs. regjeringens transportpolitikk.

Der peker vi på en rekke områder innentrafikksikkerhet som vi mener ikke er tatt
med eller er for lite konkret utformet. Blant
annet sikkerhet innenfor en aktivitet det er
høysesong for akkurat nå, nemlig båtliv. 

Les mer

Vi minner om avtalen MA harmed AVIS bilutleie Forsikringsavtalen medGjensidige

Kroner

<   >  7874 06 22063 
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Blankettnummer

Medlemskontingent 2017

MA – rusfri trafikkPostboks 752 Sentrum0106 Oslo

Beløp

Betalerens kontonr.

Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063

MA – rusfri trafikk/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

Org.nr. MA: 970 533 486    Org.nr. MA-Ungdom: 984 304 943    

Bankgiro: 7874.06.22063

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:

Ordinært medlemskap – Honnørmedlemskap

PlussmedlemskapFamiliemedlemmer tilknyttet et hovedmedlem

INGEN SKAL DØ AV RUS I TRAFIKKEN!
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MA-MEDLEMSFORDELER 2017

MA har utarbeidet en 
brosjyre om trafikkfarlige 
medikamenter. Reseptbelagte 
medisiner kan nemlig påvirke 
årvåkenheten – og det er ditt 
ansvar!
Legemidler du bør være ekstra 
oppmerksom på er:
• Sovemidler og beroligende midler 

som inneholder benzodiazepiner eller 
liknende stoffer. Eksempler er Vival, 
Sobril, Mogadon og Imovane.

OBS. Man kan fremdeles være påvirket 
morgenen etter inntak av sovemiddel.
• Sterke smertestillende midler som 

for eksempel Dolcontin eller Paralgin 
forte.

• Hostedempende midler som inne-
holder kodein eller andre sentralt-
virkende stoffer, som Solvipect Comp 
eller Cosylan.

• Midler mot rusavhengighet som 
Metadon eller Subutex.

• Eldre midler mot depresjon som Saro-
tex eller Sinequan.

Nyere midler mot depresjon ser ikke ut 

til å øke risikoen. Eksempler på slike er 
Cipramil, Fontex og Seroxat.
• Sentralstimulerende midler som 

brukes mot ADHD eller narkolepsi, 
som amfetaminholdige midler eller 
Ritalin.

• Eldre allergimidler av typen antihis-
taminer, for eksempel Vallergan og 
Phernergan.

• Sovemedisiner, beroligende, sen-
tralstimulerende og smertestillende 
midler, samt en rekke andre medisin-
er, påvirker sentralnervesystemet og 
dermed dine ferdigheter som sjåfør:
- Nedsatt oppmerksomhet
- Mindre kritisk tankeevne
- Lengre reaksjonstid
- Trøtthet eller følelse av trøtthet

• Tar du flere legemidler sammen, eller 
legemidler sammen med alkohol, kan 
disse forsterke hverandres virkning.

• Legemidler som kan være trafikkfar-
lige, er merket med rød varseltrekant.

Les mer på www.ma-norge.no/sikker-i-
trafikken/trafikkfarlige-medikamenter

Ingenskaldøavrusitrafikken!

Kontakt MA og MA-Ungdom:
Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo

Postadresse: Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 47 42 00

ma-norge.no / ma@ma-norge.no 
maungdom.no / ma-ungdom@ma-norge.no
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Grimstad MAU Trialklubb med NM-lag i trial
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1. oktober arrangerte Grimstad MAU Trialklubb NM-lag i 
trialkjøring. 172 kjørere stod klare til start på det som ble et 
storslagent arrangement for klubben. 
I tillegg til godt oppmøte blant utøvere, var 
også været på klubbens side, noe som trakk 
mye publikum til løypene ved Østerhus.

MA-Ungdoms klubber var godt represen-
tert og det hele ble en utrolig spennende 
dag for lagene. Grimstads egne junior-
gutter kom best ut i sin klasse og gikk av 
med seieren, foran MA-Ungdomklubbene 
Søgne og Vaulali på 2. og 3. plass med sine 
juniorlag. 

I åpen klasse var det en annen MA-Ung-
domklubb som trakk det lengste strået. 
Gjerstad Trialklubb imponerte og kom fo-
ran Søgne og Fragglerne fra Grimstad. 

Grimstad Trialklubb har også fått gulløksa, 
en utmerkelse for årets beste arrangement, 
som bevis på et vellykket arrangement. Vi 
gratulerer!
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Har dere planlagt arrangementer for 
vinteren og 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  

Deterutroligmangeflotteaktivitetersomskjer
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 
ellerflerearrangementersomderehargjennom-
ført. Vi garanterer at det kommer i Motorføreren! 
Det er jo stas.

Send det på e-post stig.sandstad@ma-norge.no

FORTELL OSS HVA 
SOM SKJER

SEND OSS STOFF FOR Å HA I 
MOTORFØREREN
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22. oktober presenterte MA-

ungdom sin utstilling for en 

rusfri trafikk i Lillesand med 

stor suksess. 

Prosjektleder Line Langaas er stolt over 

presentasjonen av utstillingen på Motordagen 

YX i Lillesand i oktober. 

- I og med at utstillingen skal fremstå som en forebyggende 

effekt mot ruskjøring, var det gøy å vise frem arbeidet vårt på et 

arrangement der temaet var svært relevant, forteller hun med et 

blendende smil om munnen. 

Utstillingen Death Trip - On the Road består av plakater, 

filmsnutter, skilter og andre type bidrag, og skal skjerpe et fokus 

på rus i trafikken. Et av målene er å gjøre ungdom mer bevisst 

på trafikksikkerhetsproblemet.

Death Trip – On the Road ønsker å besøke flere 

arrangement i tiden fremover. Tips oss gjerne om du vet om 

arrangement vi kan besøke!

Årets Death Trip-

konkurranse er i gang!

For 9. året på rad har Death Trip-

konkurransen igjen gått i gang. Vi har 

besøkt 11 skoler hittil og har mange 

flere vi skal besøke. 

Death Trip er en årlig konkurranse MA-

Ungdom arrangerer for videregående 

skoler i hele landet. Målet for elevene er 

å lage den beste holdningskampanjen 

mot rus i trafikken. Turene hittil har gått 

fra Bodø i nord til Horten i sør. Fylkene 

er godt representert, og både nye og 

gamle skoler er med. Vi i MA-Ungdom 

gleder oss til å motta bidragene fra alle 

elevene som i disse dager jobber hardt 

for å bli ferdige. 

Vi har fortsatt ledige plasser på konkur-

ransen. Ta kontakt med prosjektleder 

Line Langaas dersom deres skole ønsker 

å delta. 

Death Trip – on the road i Lillesand

PÅ REISE

Prosjektleder Line Langaas er i disse dager på 
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Etterbruk er en viktig del av Death Trip-
prosjektet. Det er viktig for oss å bruke 
bidragene vi får inn, slik at budskapet 
når ut til enda flere. 
I høst trykket vi opp seks ulike plakater, 
og sammen med et utvalg filmer, 
sendte vi dette ut til kjøreskoler som 
ønsket det. Plakatene har de hengt 
opp på kjøreskolen og filmene ruller på 
skjermene og blir brukt i kjøreopplærin-
gen. Hvis du ønsker plakater og filmer 
tilsendt, ta kontakt med oss så sender vi 
det helt kostnadsfritt i posten. Vi sender 
ikke bare ut til kjøreskoler, men til alle 
som ønsker det. 

22. oktober presenterte MA-
ungdom sin utstilling for en 
rusfri trafikk i Lillesand med 
stor suksess. 
Prosjektleder Line Langaas er stolt over 
presentasjonen av utstillingen på Motordagen 
YX i Lillesand i oktober. 
- I og med at utstillingen skal fremstå som en forebyggende 
effekt mot ruskjøring, var det gøy å vise frem arbeidet vårt på et 
arrangement der temaet var svært relevant, forteller hun med et 
blendende smil om munnen. 
Utstillingen Death Trip - On the Road består av plakater, 
filmsnutter, skilter og andre type bidrag, og skal skjerpe et fokus 
på rus i trafikken. Et av målene er å gjøre ungdom mer bevisst 
på trafikksikkerhetsproblemet.
Death Trip – On the Road ønsker å besøke flere 
arrangement i tiden fremover. Tips oss gjerne om du vet om 
arrangement vi kan besøke!

Årets Death Trip-
konkurranse er i gang!
For 9. året på rad har Death Trip-
konkurransen igjen gått i gang. Vi har 
besøkt 11 skoler hittil og har mange 
flere vi skal besøke. 
Death Trip er en årlig konkurranse MA-
Ungdom arrangerer for videregående 
skoler i hele landet. Målet for elevene er 
å lage den beste holdningskampanjen 
mot rus i trafikken. Turene hittil har gått 
fra Bodø i nord til Horten i sør. Fylkene 
er godt representert, og både nye og 
gamle skoler er med. Vi i MA-Ungdom 
gleder oss til å motta bidragene fra alle 
elevene som i disse dager jobber hardt 
for å bli ferdige. 
Vi har fortsatt ledige plasser på konkur-
ransen. Ta kontakt med prosjektleder 
Line Langaas dersom deres skole ønsker 
å delta. 

Death Trip – on the road i Lillesand

Prosjektleder Line Langaas er i disse dager på 
reise rundt til videregående skoler i hele landet. 

Kampanje for kjøreskolene

KLARE BUDSKAP

Disse seks plaka-
tene har blitt 
trykket opp i A1 
størrelse til bruk 
på kjøreskoler og 
andre som ønsker 
eksemplarer.

MA-Ungdom ønsker alle sine klubber, 
medlemmer, styre, samarbeidspartnere 
– og ellers alle gode hjelpere  

GOD JUL &
GODT NYTT ÅR.



MOTORSHOW

Av H-E Hansen

Små biler, litt større biler og enorme biler. Rådyre biler, rånebiler, 
luksubiler, lastebiler og veteranbiler. Uansett hva du liker best – 
sannsynligheten var stor for at du kunne finne din favoritt under Oslo 
Motorshow i oktober.
Nærmere 40.000 motorinteresserte tok turen da arrangørene fylte 
opp de 32.000 kvadratmeterne på Lillestrøm med moro for liten og 
stor.
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Biler for enhver smak 
... og lommebok

McLaren P1 GTR. Regnet som verdens raskeste gatebil, med en 3,8 liters V8’er som med hjelp av 
en elmotor gir 1000 hestekrefter. Prisen? Rundt 25 millioner, før offentlige avgifter og registrering.

Buick «Confetti» 1952. 1969 Fiat 500 Abarth Replica med sine 40 hk. Chevrolet C10 Cheyenne 1970.

El-racerbilen Revolve er laget av studentene ved 
NTNU. 0 til 100 på 2,8 sekunder!

Før i tiden satt vi i veikanten og noterte bilskilt. Dagens 
unger samler på emblemer, digitalt naturligvis.

Av Jøran Ledal
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MOTORSHOW

– Oslo Motorshow skal være en morsom opplevelse 
for alle, og derfor legger vi vår ære i å finne utstillere 
innenfor mange slags sjangere. Tanken er at våre 
besøkende alltid skal finne noe nytt, og jeg føler at 
vi stort sett greier det hvert år, sier messegeneral 
Tommy Larsson.
Årets messe var den sjuende på like mange år, og 
ifølge Larsson er det ingenting som tyder på at det 
ikke skal bli flere. Gikk du glipp av årets utstilling får 
du med stor sannsynlighet en ny mulighet neste år:
– Dette er et arrangement som er kommet for å bli. 
Det finnes utrolig mange motorentusiaster rundt om 
i Norge, og den siste helgen i oktober er det altså 
blitt en tradisjon at flere tusen entusiaster lager et 
forrykende show for andre entusiaster.

Vindusviskerne dine har begynt på sin tøffeste periode 
av året. Mange bilister ødelegger dem i kulda.
Regn, snø og is er en prøvelse for 
vindusviskerne, og mange av oss kjører 
rundt med mye dårligere sikt enn nød-
vendig.   
– Salget av vindusviskere er ganske 
stabilt året gjennom, med unntak av når 
frosten kommer på senhøsten. Da har vi 
ofte uker med doblet salg fordi gum-
mien har frosset fast og blitt ødelagt, 
sier Dag Bergby i Biltema Norge.
Gummien i viskerbladene er ferskvare. 
Harde, slitte blader legger igjen et 
konstant lag av asfaltfilm og veisalt 
på frontruta som gjør sikten dårlig. Å 
vente så lenge er direkte farlig og går 
på trafikksikkerheten løs. Bileksperter 
anbefaler å bytte vindusviskere minst 
én gang i året. En undersøkelse viser 
at seks av ti bytter sjeldnere enn det, 
skriver Newswire.

Bruk vanlig glassrens
Lar du vindusviskerne gjøre jobben med 
å skrape bort is og snø fra frontruta, for-
korter du levetiden til gummien betrak-
telig. Det samme gjør du hvis du rykker 
dem løs fra frontruta.
– Hvis du er nøye med å legge på et 
frontrutedekke om kvelden, slipper du 
at viskerne kommer i kontakt med snø 
og is og du sparer gummien i viskerbla-
dene for betydelig slitasje, sier Bergby.

Et annet tips er å unngå at is fester seg.
– Vanlig glassrens er noe de fleste har i 
skapet. Du får en ren rute som gjør det 
vanskeligere for smuss, snø og is å få 
tak. Jeg foretrekker i tillegg å sette inn 
vinduene med et vannavvisende middel 
som er laget spesielt for formålet. Det 
gir en betydelig siktforbedring nå i mør-
ket, og is fester seg dårlig, sier han.

Spray på tinemiddel
Sitter vindusviskerne først fast i front-
ruta, kan du spraye på tinemiddel, eller 
de-icer, som det ofte står på boksen. 
Sprayen tiner opp frontruta raskt.
Sammenlignet med andre, vanlige byt-
tedeler på bil, koster vindusviskere lite. 
Og det er kvaliteten og ikke nødven-
digvis prisen som teller. En NAF-test 
fra i fjor ga for eksempel viskere til 160 
kroner paret bedre karakter enn de som 
kostet over tre ganger mer.
– De dyreste vindusviskerne får du som 
regel ved å la bilverkstedet gjøre jobben 
med å bytte dem. Da kan du ende opp 
med å betale verkstedet flere hundre 
kroner for en jobb de fleste kan klare 
selv på tre minutter, sier Dag Bergby.

BYTT VISKER

Eksperter anbefaler at du bytter vindusviskere en gang 
i året, men de færreste følger dette rådet. Kulda er ofte 
vindusviskernes verste fiende. (Foto: Colourbox)

Vindusviskernes vanskelige tid

Kaldstart av bil 
er en alvorlig 
miljøtrussel
En amerikansk studie viser at en bil 
kan slippe ut like mye miljøskade-
lige stoffer i løpet av de første 30 
sekundene etter en kaldstart som 
den gjør på å kjøre 50 mil. Det 
beste tiltaket for å redusere utslipp 
av miljøgifter fra dagens fossile bil-
park er derfor å unngå kaldstart.
For å kartlegge de reelle utslippene 
fra biltrafikken har et forskerteam 
fra Berkeley, Carnegie Mellon, 
University of California og MIT i 
USA gjennomført en grundig test 
av 25 bensindrevne biler, inkludert 
to hybrider. Hovedkonklusjonen er 
at nesten alle utslipp fra biler kom 
umiddelbart etter oppstart, når 
motoren er kald, skriver Norsk Tele-
grambyrå i en pressemelding.
Både VTT (den finske statens fors-
kningssentral) og svenske statens 
väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) har konkludert med at bruk 
av elektrisk motorvarmere kan gi 
betydelige miljøgevinster.

– Et motorshow 
laget av entusiaster 
for entusiaster
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Woodrod Mark 1. En skjønnhet laget i 
tre av svenske Andreas Hermansson.

Chevrolet Corvette 1992.

Mange ble nostalgiske ved synet av 
denne:  En Commer C541 fra 1956.

Teamet fra suksessfilmen Børning 
møtte sine fans.

For de lekne: Radiostyrte lastebiler, grave-
maskiner, gaffeltrucker og anleggsmaskiner.

Det er heldigvis høyt under taket ved Norges 
Varemesse på Lillestrøm.



BILNYTT BILNYTT

Med nye Mokka X kan Opel nå tilby den populære kombinasjonen bensinmotor, firehjulsdrift og 
automatgir. Med et oppdatert ytre, nytt interiør, LED hovedlys og siste generasjon infotainment-
system vil Opel Mokka bli en meget spennende bil med sin bakkeklaring, utstyrsnivå og ikke 
minst pris. Jeg fikk utdelt en helt ny Mokka X i den freshe fargen Amber Orange. Bli med på tur!

Opel Mokka ble lansert i 2012 og nå er 
det tid for en liten fornyelse. Bilen har 
vært viktig for Opel og har sammen med 
Astra og Insignia vært med å gjøre Opel 
til en suksess i Europa. Mokka er en ekte 
kompakt SUV og har det som nordmenn 
liker ved slike biler. Den er passe stor, man 
stiger rett inn i bilen og sitter forholdsvis 
høyt med god oversikt. Mokka har god 
plass foran, men baksetene kan bli litt 
snaue for voksne personer med tanke på 
benplass. Med barn er det ingen problem. 
Begynner vi utvendig så har bilen fått ny 
grill og nye adaptive LED-frontlys AFL som 
tilpasses automatisk til kjøresituasjonen for 
optimal sikt. Det er 8 forskjellige lysmo-
duser på nye Mokka X som gjør at man ser 

godt i mørket fra alle modusene. Grillen 
er også ny og ellers er bilen linjelekker og 
høyreist som en SUV skal være. Fargen 
påmintestbilvarveldigfinogmanfinner
nok sin favoritt blant de 12 fargene som 
Mokka X kan leveres i. 

Flott premium interiør
Det er når vi setter oss inn i bilen at vi 
virkelig ser at Mokka X har blitt en helt ny 
bil. Hele interiøret er skiftet ut og i min 
testbil som var i utstyrsvarianten Premium, 
må jeg si at det virkelig oste premium 
kvalitet av interiøret. Gode skinnseter med 
lårstøtte, sømmer på dashbord og Opels 
Navi 900 intelli Link infotainmentsystem. 
Det er fullt kompatibelt med Apple Car-
Play og Android Auto fra Google og gir 

enkel adgang til smarttelefonfunksjoner 
på den 8- tommer store fargeskjermen. 
Dab+ radio er standard. I midtseksjonen 
finnerviklimaanleggetogknappenfor
varme i rattet bl.a., mens det meste andre 
styres fra skjermen over. Man sitter godt 
i Mokka X og man har god oversikt fra 
førerplass. Det at bilen er såpass høy 
gjør at man sitter et hode høyere enn de 
andrebilisteneilaverebilerogdeterfint.
Setene er ergonomiske seter godkjent av 
tyske AGR og har lengdejusterbar lårstøtte 
og elektrisk justerbar korsryggstøtte, som 
hjelper en å slappe av så man ikke får 
vondt i ryggen. Bilen er veldig god å kjøre 
og støynivået er lavt, og det er god over-
sikt fra førerplassen. Som ekstrautstyr får 

man et stort soltak i glass som gjør bilen 
enda lysere og romsligere følelse innven-
dig. Bagasjerommet er på 356 liter med 
bakseteryggene oppe og 1372 liter med 
ryggene nede. Helt greit for en handletur 
på butikken, men ikke så mye hvis man 
skal på ferie med en hel familie. 

Bensinmotor, automatgir og 
4X4
Min testbil var utstyrt med det som jeg 
tror kommer til å bli storselgeren av Mokka 
X, nemlig en 1,4 liters turbo bensinmo-
tor på 152 hk med 6 trinns automatgir og 
firehjulstrekk.Manfårogsåen1,6liters
dieselmotorpå136hkmedfirehjulstrekk,
men da med manuell girkasse. Noe som 
også er helt nytt er Opel OnStar som er 

et system som kan være livreddende hvis 
ulykken skulle være ute. Ved en kollisjon 
vil innebygde sensorer automatisk varsle 
en OnStar-rådgiver (ikke en maskin), som 
umiddelbart kobles til bilen din. Råd-
giveren vil vurdere situasjonen og om 
nødvendig varsle nødetatene og gi dem 
nøyaktig GPS-plassering. Når bilen er 
registrert og aktivert i OnStar har man til-
gang til alle OnStar tjenestene. Den skal gi 
assistanse hvis noen stjeler bilen, stille di-
agnose på bilen på de viktigste systemene 
i bilen, motor, girkasse eller airbags og få 
Wi-Fi internett tilgang i bilen med en inte-
grert Wi-Fi sone for opptil 7 enheter. Opel 
OnStar er standard i utstyrsvariantene In-
novation og Premium. Her har Opel fått til 

en meget spennende modell i nye Mokka 
X og den er absolutt verdt å ta en titt på. 
Min testbil i Premium utstyrsnivå og med 
1,4litersbensinturbo,automatogfirehjul-
strekk koster kr. 382.900,- pluss ekstraut-
styr. Innstegsmodellen Edition med 1,4 
liters bensinturbo, manuell girkasse og 
tohjulstrekk begynner på kr. 277.900,-, så 
her er det mye bil for pengene.

Nye Opel Mokka – med X-faktor
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Av Tommy Hermanrud

35MOTORFØREREN  |   6  |   2009



Av Tommy Hermanrud

Nye E-Klasse er en helt ny bil både 
utvendig og innvendig. Ingenting er 
igjen av den gamle modellen og nå ser 
den faktisk ut som en større C-Klasse 
som var den første til å få Mercedes sin 
nye design. Bilen har blitt veldig fin, 
og både utvendig og innvendig er det 
kvalitet på øverste hylle. Min testbil 
hadde panoramasoltak som gjorde 
kupeen ekstra lys og trivelig.
Fronten med den markante Mercedes-
stjernen har også nye Multibeam LED 
hovedlykter som kan utstyres med 84 
LED-er som kan aktiviseres individuelt 
og gir optimalt lys. Stasjonsvogna er lik 
som personbilen bortsett fra bakdelen 
selvfølgelig. E-Klasse har som kjent 
vært en av de bilene med størst plass 
i bagasjerommet, og denne svelger 
670 liter med bakseteryggene oppe og 
1820 liter med setene nede. Det er litt 
mindre enn tidligere, men det har med 
den skrånende takfasongen på bilen å 
gjøre som snart alle stasjonsvogner har. 
Man kan savne den gamle Volvo 240 
stasjonsvogna iblant, den rommet utro-
lig, men moderne design må gå ut over 
noe og det ble innvendig bagasjeplass. 
E-Klasse er likevel en av de største i 
klassen.

Luksuriøst interiør
Som nevnt i innledningen så var det 
store forventninger til interiøret i nye 
E-Klasse og spesielt til de to instrument-
panelene som også er noe helt nytt. 
Det er to 12,3 tommers konfigurerbare 
bildeskjermer som dominerer dash-
bordet. Man styrer bilens informasjon 
via touchpads på rattet eller Mercedes 
vanlige midtkonsoll med mus og drei-

ehjul. Her kan man velge selv hva slags 
informasjon om bilen man vil ha og i 
flere farger. Man kan faktisk velge mel-
lom 64 farger på stemningsbelysning og 
instrumenter. Jeg kjørte på lilla og det 
ble veldig tøft i mørket. Man kan velge 
mellom tre dynamiske visninger på dis-
playene; Classic, Sport og Progressive. 
Smarttelefonen lader man ved å legge 
telefonen på ladestasjonen i midt-
konsollen og man er oppkoblet hele 
tiden. Utstyr som Car Play fra Apple og 
Android Auto gjør at man hele tiden får 
utnyttet mobiltelefonen.
Innsteget i bilen er godt og man setter 
seg liksom ikke ned i bilen som andre 
konkurrenter, men rett inn. Setene er 
noe av de beste fra Mercedes på lenge 
og man sitter godt. Setene og rattet 
kan justeres for maksimal kjørestilling. 
Bakseteplassen er god og det samme 
er takhøyden for voksne personer. Det 
som fanger oppmerksomheten når man 
setter seg inn i førersetet er den såkalte 
wide screen cockpit med de to instru-
mentpanelene. Materialvalgene inne i 
bilen er lekkert og det oser kvalitet med 
myke skinnseter og treverk på dashbord 
og dørsider. 

Tre motoralternativer foreløpig
Motoren i min testbil var en 2,0 liters 
bensinturbo på 184 hk med 9G-Tronic 
automatkasse, mens dieselversjonen 
220d har 194 hk med samme automat-
kasse. Man får også bensinversjonen 
E250 med 211 hk. Flere motoralternati-
ver vil komme etter hvert. Nye E-Klasse 
kan man også få med luftfjæring og 
kjøreopplevelsen velger man med 
controlleren til Dynamic Select i midt-

konsollen. Man kan velge Comfort for 
harmoniske kjøreegenskaper, Eco for 
lavere drivstofforbruk, Sport senker 
understellet, strammer demperavstemn-
ingen og endrer giringsintervallene og 
Sport+ for ekstremt sportslige girings 
og dempningsegenskaper. Jeg prøvde 
Sport+ og da ble den sintere og mer 
direkte i styringen. Artig! Bilen er veldig 
god å kjøre selv om den føles lang, men 
den er veldig velbalansert. Min testbil 
hadde skikkelig store 275/30/R20 toms 
hjul, men ikke noe problem på varier-
ende underlag. 

Intelligent og selvkjørende
Nye E-Klasse kan man faktisk parkere 
med telefonen. Det er helt sant! Remote 
Park Pilot gjør at du kan parkere bilen 
med din egen smarttelefon ved å laste 
ned en app fra Mercedes og E-Klasse 

kjører automatisk inn i parkeringsluken. 
Med Drive Pilot kan også denne bilen 
kjøre selv, og takket være systemer som 
registrerer omgivelsene rundt bilen kan 
E-Klasse kjøre selv i tett trafikk. I inntil 

130 km/t reguleres styring og avstand 
automatisk selv på veier uten oppmerk-
ing. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke 
turte å prøve ut noe av dette på en så 
dyr bil! Listen av tekniske finurligheter 

og utstyr er kjempelang, så det anbe-
fales en testtur med denne bilen selv for 
å kjenne hvor mesterlig nye Mercedes 
Benz E-Klasse stasjonsvogn egentlig er.

BILNYTT BILNYTT

Nye Mercedes Benz E-klasse – en mester på god plass
Det var knyttet stor spenning og høye forventninger til nye E-
klasse når det ble lekket ut hva slags teknologiske nyvinninger 
bilen skulle få og ikke minst interiøret som så storslagent ut. Vi 
testet sedanmodellen i sommer og ble mektig imponert. Nå er 
stasjonsvogna her som er selve volumselgeren i Norge. Etter 
min testhelg med bilen er det bare å bøye seg i støvet. Nok en 
gang har Mercedes overgått seg selv.
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TRAFIKK

veldig ung alder, det skaper et tryg-
gere miljø for de når de skal begynne 
å gå langs vegen til skolen når den tid 
kommer.
Fanger oppmerksomheten
Tjura Barnehage er en av over 4000 
barnehager i Norge som bruker 
”Tarkus” fra Trygg Trafikk som en del av 
opplæringen. Med Tarkus kan man lett 
få fanget barnas oppmerksomhet.  Den 
lille hånddukken forklarer hvor viktig 

det er å følge trafikkreglene, bruke bil-
beltet og refleks. Tarkus ser ut som et 
beltedyr, og han egner seg ypperlig til 
å gjøre trafikkopplæringen mer spen-
nende og egnet for barna.
– Ungene utvikler kunnskaper, fer-
digheter og holdninger til trafik-
kreglene, forklarer Holter.
Lærer reglene fort
– Vi er veldig stolte over hva vi har 

fått til når vi ser utviklingen i barnas 
kunnskap om trafikksikkerheten. Skal 
vi ut på tur, går barna selv og henter 
refleksvester. Skal vi på sykkelbanen, 
går barna og henter hjelmene selv. 
De lærer reglene fort, og utvikler seg 
masse, forteller barnehagelærer, Aina 
Maliberget.

kjører forbi

TRAFIKK

I den hektiske ”trafikkmaskinen” rundt 
Tjura barnehage treffer vi glade unger 
på trehjulssykler og leketraktorer. De 
asfalterte veiene er merket med gule 
og hvite striper, langs veiskuldrene er 
det satt opp trafikkskilter som forklarer 
hvordan de unge førerne skal oppføre 
seg.
Alt er naturtro og ekte, bare i litt min-
dre formater enn hva man er vant til i 
den ”ekte” trafikken. Det oppstår litt 

kaos i trafikken når de blir oppmerk-
somme på vår fotograf, men ellers 
vet de godt hvilken side av den gule 
stripen de skal kjøre på. Og når det 
dukker opp en fotgjenger ved fotgjen-
gerskiltet, er det naturligvis full stopp.
Populært etter stengetid¨
Tjura barnehage i Grue kommune var 
tidlig ute med å få bygd et slikt trafik-
kanlegg. Anlegget sto klart til bruk 
i 2014, og i ettertid har flere andre 

barnehager kommet etter.
– I begynnelsen arrangerte vi dager 
hvor skolestartene kunne komme til 
oss for å bruke sykkelbanen, dette var 
veldig populært. Vi ser også at det er 
populært å oppholde seg i barnehagen 
etter stengetid. Vi synes naturligvis det 
er veldig positivt at flere enn oss får 
brukt området, sier barnehagestyrer 
Karin B. Holter. Barna i Tjura barne-
hage begynner med trafikksikkerhet fra 

Ungene i Tjura barnehage vet hvilken side av 
gulstripen som gjelder. Og foran trafikkskiltet med 
fotgjengeren senker de små trehjulssyklene farten.

Husk å blinke før du

Barnehagestyrer Karin B. Holter.

Av Therese Larsson Jernberg
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1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Trysil
Septikservice AS

 2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Salten Dekk
& Bilpleie AS
Bergverksveien 5

8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

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

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Tlf. 38 34 50 90
www.autovern.no

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Nils Ivar Braathen AS
 Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Wist Last & Buss AS
 Jæktskippergata 11

7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Bilskade & Lakk AS
 Verkseier Furulunds vei 17

 0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

Lommedalen
Auto AS

 Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00

Gjerluvegen 3, 2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

www.boshamar.no

Rolf Wee
Transport AS

 Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Car Craft
Bilverksted AS

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER

Tlf. 72 88 00 80

Røros Aut.
Trafikkskole

 Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Sarpsborg
Trafikkskole AS

Jernbanegata 13 B
1706 SARPSBORG

Tlf. 69 15 43 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Kara
Transport AS

6701 MÅLØY
Tlf. 911 33 787

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Numedal
Trykkservice
 Numedalsvegen 48

3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Svein Olav Pedersen
Mortenhals

9056 MORTENHALS
Tlf. 991 60 267

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Techno Dive AS
Husøyvegen 281

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 64 40

Numedal
Betong AS

 3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

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

Northern
Miles AS

 Mosseveien 16
1640 RÅDE

Tlf. 69 37 99 99

Tjøme
Motorverksted

 Østveien 527
3145 TJØME

Tlf. 958 98 465

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

Økernveien 147, 0580 OSLO
Tlf. 67 92 60 00

 Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

Søhus og
Østengen AS

 Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

www.okonomi-deler.no

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Jahr
Bilservice A/S
 Jarv., 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Rødven
Transport AS

 Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

Søm & Idestua DA
 Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Lundvoll
Maskinstasjon AS
Eidebakken Industriområdet

 9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Classic
Auto Service

 Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

West Motor
Morten Hoel
Fjordsvingen 19
3427 GULLAUG
Tlf. 916 33 990

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Møllevegen 1
2340 LØTEN

Tlf. 62 50 89 89

Kokslien
Maskinservice

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL

Tlf. 61 17 76 05

Førerkortsenteret
Søren R. Thornæs veg 6

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Tlf. 06 485
www.follotaxi.no

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356

Harald Tømmerbakk
Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Voss Auto og
Servicesenter AS

 Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Transport Nord AS
Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Auto Service
Lillestrøm AS

 Depotg. 10
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00

Odal
Regnskapskontor AS

Sentrumsvegen 15
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14

Eikås
Tannlegesenter AS
 6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

ANONYM
STØTTE

MA 5-2016 jul.pmd 11.11.2016, 10:203

Kongeveien 79, 3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80 - www.gecom.no

Statens vegvesen Region sør
 4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00 - www.hadsel.vgs.no

Snåsakroa AS
 Langnes, 7760 SNÅSA

Tlf. 74 13 46 33 - www.snaasakroa.no

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Mer enn forventet.

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

www.yamaha-motor.no

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 40 23 39 - www.dahlsveenolsen.no

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

Aker Brygge Marina AS
Stranden 30, 0250 OSLO

Tlf. 928 12 447

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

VISST NYTTER DET
Tlf: 69 83 31 00

Fax: 69 83 31 01

www.fossumkollektivet.no
e-post: post@fossumkollektivet.no

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38
www.hadelandsbakeriet.no

Brisk Kompetansesenter AS
Breivikv 5, 6018 ÅLESUND

Tlf. 70 15 85 00 - www.brisk.no

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50 - www.lastogbuss.no

0401 OSLO - Tlf. 22 02 40 00 - www.rockwool.no

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

Vestre Linnesv 11, 3400 LIER
Tlf. 32 22 61 00 - www.bos.no

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO

Tlf. 05 464  -  www.scania.no
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Julekryssord 5-2016

Navn:                                        Adresse: Frist: 31. januar 2017

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2016:
Petter K. Vatne
6156 Ørsta
Øyvind Hartberg
7020 Trondheim
Wenche Sæterdal
0591 Oslo 

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Hornmoen
Bruk AS

 Langholsv 486
2412 SØRSKOGBYG

Tlf. 62 41 14 39

Mjøsgrønt AS
 Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Juliussen
Anlegg AS

 Sikkelandsveien 262
1730 ISE

Tlf. 958 60 246

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Tømrer
Morten Rognstad AS

Skjerpåkeren 17
2335 STANGE
Tlf. 916 46 900

Maskinentreprenør
Per Kirkeng AS

 Kjærlighetsstien 10
1850 MYSEN

Tlf. 69 89 39 13

Sebu Bil
& Bensin AS

 Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Nettec AS
 Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Hamarvik
Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Elstad
Oljesenter as
 Dyrskuevegen 34

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

9498 HARSTAD
Tlf. 412 81 000

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Yri Sand AS
6789 LOEN

Tlf. 57 87 60 40

Bilverkstedet
i Nittedal AS
 Gamleveien 464
1484 HAKADAL
Tlf. 67 07 17 00

Ronny Tangeland
Transport

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

Transportoppdrag
Bergen AS

 Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Nettbuss AS
 Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE

Tlf. 991 51 858

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 52 78 54 00
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Politikere
1) Hvem er Norges 
finansminister?
2) Hvem er Norges 
samferdselsminister?
3) Hvilket parti 
representerer Rigmor 
Aasrud?
4) Hvem var statsminister 
før Erna Solberg?
5) Kristelig Folkeparti har 
hatt to statsministere. 
Hvem er disse to?

Geografi
1) Canberra
2) Kebnekaise, 2106 moh
3) Oppland
4) Danmark, Polen, Tsjekkia, Østerrike, 
Sveits, Frankrike, Luxembourg, Belgia og 
Nederland
5) 619,9 kilometer lang. (623,18 km 
regnet etter vestre løp i Sarpsborg og 
Fredrikstad)
Sport
1) Rosenborg og LSK Kvinner
2) 9,58
3) Rally
4) Thorir Hergeirsson
5) 8

Lett blanding
1) Thor Bjørklund
2) Lillehammer
3) Fossekall
4) Strengeinstrument
5) Ingrid Schulerud
Musikk
1) Liverpool
2) Gitarkameratene
3) Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen
4) Wien
5) Marcus og Martinus
Dyreriket
1) Gjennomsnitt 61 til 65 dager
2) Gaupe

3) 90 centimeter
4) Havørn
5) Mellom 5000 og 7000
Bilmerker
1) Opel
2) Toyota
3) Mercedes-Benz
4) Volvo
5) Volkswagen
Politikere
1) Siv Jensen
2) Ketil Solvik-Olsen
3) Arbeiderpartiet
4) Jens Stoltenberg
5) Lars Korvald og Kjell Magne Bondevik

JULENØTTER

MA ønsker alle God Jul og Godt Nytt År!

Motorførerens

Geografi
1) Hva heter hovedstaden i 
Australia?
2) Hva heter Sveriges 
høyeste fjell?
3) I hvilket fylke ligger 
Vinstra?
4) Hvilke land grenser 
Tyskland til?
5) Hvor lang er Norges 
lengste elv, Glomma?

Sport
1) Hvilket lag ble 
seriemestere i fotball for 
menn og kvinner 2016?
2) Hva er Usain Bolts 
verdensrekord på 100 
meter?
3) Hvilken idrett forbinder 
du med Andreas 
Mikkelsen?
4) Hva heter 
landslagstreneren til 
Norges håndballjenter?
5) Hvor mange OL-gull 
har Ole Einar Bjørndalen 
vunnet?

Lett blanding
1) Hva heter mannen som 
oppfant ostehøvelen? 
2) I hvilken by finner vi 
Maihaugen?
3) Hva regnes som Norges 
nasjonalfugl?
4) Hva er en ukulele?
5) Hva heter konen til Jens 
Stoltenberg

Musikk
1) Fra hvilken by kom 
Beatles?
2) Hva het det suksessrike 
gruppeprosjektet til 
Halvdan Sivertsen, Jan 
Eggum, Øystein Sunde og 
Lillebjørn Nilsen?
3) Hvilke to damer utgjorde 
gruppen Bobbysocks?
4) I hvilken by arrangeres 
den tradisjonsrike 
Nyttårskonserten?
5) Hva er navnet på de 
populære tvilling-guttene 
som vant MGP jr i 2012?

Dyreriket
1) Hva er 
drektighetstiden på 
en hund?
2) Hva er det eneste 
viltlevende kattedyret i 
Norden?
3) Hvor lang kan en 
huggorm bli?
4) Hva er størst av havørn 
og kongeørn?
5) Hvor mange pigger har 
et voksent piggsvin?

Bilmerker
1) Hvilket bilmerke har 
biltypen Mokka?
2) Hvilket bilmerke har 
biltypen Avensis?
3) Hvilket bilmerke har 
biltypen Vito?
4) Hvilket bilmerke har 
biltypen XC60?
5) Hvilket bilmerke har 
biltypen Polo?

SVAR
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

  

Ut på tur – med Norges mest  
kjøpte bilforsikring?
Gjensidige er det forsikringsselskapet som forsikrer flest biler i Norge. 
Kanskje fordi vi kan gi hele 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett 
årsak? Dette gir deg en ekstra trygghet på veien.

Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private skadeforsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på. 
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