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Death trip:
«On the road»utstillingen

MAs styreleder:
Flere bør få
være med

Tema:
Bilgarantiene har
store forskjeller

MA-konferanse:
Fremtidens
trafikanter

•

kr 39,-
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SAR Hammerfest
Havneveien 49
9610 RYPEFJORD
Tlf. 78 40 77 70

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Snåsakroa AS
Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 40 23 39

Langnes
7760 SNÅSA
Tlf. 74 13 46 33

Herøy
Entreprenørforretning
Landarvikveien 65
8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

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

Furnes Anlegg
og Transport ANS
Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Stormyrveien 39
8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Hellestad
Bil og Maskin
Brusev 10
1911 FLATEBY
Tlf. 976 50 223

Vestregata 27/31
9008 TROMSØ
Tlf. 77 28 36 63

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Gamlevegen 3, 2642 KVAM
Tlf. 414 01 285

Bakkehaug AS
Magnus Barfots veg 20 A
7562 SAKSVIK
Tlf. 924 41 991

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 10 00

Nor-Bygg AS

Hjalmer Johanssensgate 310
9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50
www.nor-bygg.no

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

ANONYM
STØTTE
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Åskollen

Nordbyveien 75
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

Møller Bil Hamar
Storgata 8, 6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Midtre Tuft 35
5109 HYLKJE
Tlf. 986 54 227

Einar Kr Larsen
Transport

Brødrene

Hitra
videregående skole
7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Car Craft
Bilverksted AS

Vestsidev. 50
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 10 30

Rongved
Mekaniske AS

Tromstad Kro
Haltdalsvegen 963
7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Trysil Vask
og Rens AS

Kjøreskolesenteret

Gjødseltransport AS
3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Fosen
Verkstedservice AS

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES
Tlf. 24 03 44 00

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

Torsbudalen
Bilelektro AS
Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Vestsink AS

Nedstrand Taxi

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

AB Maskin

Finnmark
Entreprenør AS

Akslastien 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Murmester

Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Comfort
Fagernes Rør AS

Frank Formo
Nausthagen
7870 GRONG
Tlf. 901 15 159

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Tlf. 74 08 98 87

Malerfirma

Lasse Gundal
Luster

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Trysil Byggtjeneste
og Takstforretning

2423 ØSTBY - Tlf. 901 84 424
Byggeledelse og byggeteknikk.
Ta kontakt i dag for en
uforpliktende og hyggelig samtale

Nedre Buskerud
Boligbyggelag
Nedre Torggt 5/7
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00
www.nbbo.no

2

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

avd. Rus og
Psykisk Helse

Forlaget
Last og Buss A/S

Stjern Stål AS
Sjøvegen 10
7170 ÅFJORD
Tlf. 72 53 06 00

NAV Hvaler

Åsmarkvegen 14
2364 NÆROSET
Tlf. 62 00 06 61

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

Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN
Tlf. 69 37 50 00 55 55 33 33
www.nav.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Stora Enso Skog AS
Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 905 72 901
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Statoil Arkoveien
Tajevegen 1
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 95 11

Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

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

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no
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• Riktig barnesikring
• Hybridbiler i fremgang
• MA i endring
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Basert
på lanolin/
ullfett

OVERLEGNE EGENSKAPER

• Unik oppskrift fra 1943 med lanolin
Løsemiddelfri olje som kryper 15 cm og er
• aktiv
over tid
og er overlegen i rustne og fuktige
• Penetrerer
hulrom og falser
• Rusten mettes med olje og vann fortrenges

• Effektiv rustløser, beskytter kontakter og samler ikke skitt
Ikke nødvendig med høytrykkspyling eller sandblåsing - er derfor
• kort
behandlingstid og lav pris
Vi demonterer plastdeksler, rengjør med trykkluft og tørker med
• varm
luft
Kanaler,
understell, gulv, hjulhus, dører og mye mer blir
• grundig hulrom,
behandlet
FOR MILJØET, LOMMEBOKEN, MEKANIKEREN
OG SIKKERHETEN

Få utført behandling - ta kontakt med forhandler.
Behandle bilen selv? Vi har pakketilbud!

www.bilkontroll.no

Trolig det mest miljøvennlige og ruststoppende
produktet på markedet.
Salt og vann er ingen hinder for denne oljen.
Våre antirustbehandlere: Oslo Antirust AS, tlf. 22 22 42 02 | Funderud Antirust i Østfold, tlf. 69 89 89 89 | Buskerud Antirust, tlf. 32 84 00 02 | Vestfold Antirust, tlf. 33 33 25 99
Telemark Antirust, tlf. 40 02 00 17 | Grenland Antirust AS, tlf. 35 53 55 00 | Jæren Antirust, tlf. 91 31 51 97 | Skogsvåg Auto AS i Bergen vest, tlf. 99 69 59 78
Tunna Auto AS i Hedmark, tlf. 90 01 09 75| Engeland Antirust AS i Kristiansand, tlf: 95 83 50 00 | Evje Antirust, tlf. 90 22 40 52
Strandbråten Bilpleie i Eggedal, tlf. 91 12 28 32 | Eik Auto-Tech på Moi, tlf. 97 60 15 29

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
– Det er bedre med
bonustap enn å måtte
gå på kirkegården!
Dette var ett av de sterke utsagnene fra forskerne og
ulykkesgranskerne som holdt foredrag på MA og MA-
Ungdoms trafikksikkerhetskonferanse, Trafikant 3.0, i
februar. For de har sett konsekvensene av ulykker etter
ungdommelig råkjøring i de bilene nye sjåfører har råd til.
Kan man bli en mer intelligent trafikant? En trafikant som tar
de rette valgene og dermed unngår død og alvorlige skader?
Det ønsket vi å undersøke nærmere på konferansen.
I 2015 var det 123 dødsfall på norske veier. Det laveste tallet
siden begynnelsen av 1950-årene. Svært gledelig – «bare»
123! Og tall og statistikk er det jo ganske greit å forholde
seg til. Helt til det rammer deg eller meg… Eller når noen går
i dybden og viser oss den harde virkeligheten og usminkede
bilder fra ulykkene, slik det ble gjort på konferansen vår.
Uhyggelig.
Ungdom er overrepresentert i alvorlige bilulykker, og det
er naturlig å vie dem ekstra stor oppmerksomhet. Når vi ser
skalleavtrykket og hjernemasse på frontruta fordi passa
sjeren i forsetet ikke hadde på seg bilbeltet. Når vi ser på
rekonstruksjonen at 18-åringen la setet bakover for å sove og
flyttet beltet under armen, med det resultat at hun fikk store
indre skader ved sammenstøtet. Bak tallene finnes en brutal
virkelighet som vi ikke kan la være å ta innover oss.
Forskningsprosjektet som ble presentert på trafikant-
konferansen av Folkehelseinstituttet og Avdeling for
traumatologi på Ullevål Sykehus, avsluttes til våren. De
foreløpige funnene viser at slurv og feil bruk av bilbeltet, i
kombinasjon med at unge kjører eldre, mindre sikre biler,
fører til unødvendig mange dødsfall og alvorlige skader.
Dette er kunnskap som det er viktig å få bragt ut til allmennheten. Ved så enkle grep som å flytte beltet et par
centimeter eller sitte riktig, kan liv spares og alvorlige
skader unngås. Enkle forholdsregler som gjelder oss alle og
bør sitte i ryggmargen. Husket du forresten å legge beltet
gjennom det foreskrevne sporet på barnesetet?

leder
Mot et mildere
klima?
Det har vært fest i Norge. Nybilsalget er ofte en indikator
for konjunkturene. I fjor ble det registrert 150 686 nye
personbiler her til lands. Dette er det nest høyeste tallet
siden alle tiders toppår 1986! Også det i en herlig oppgangsperiode. Eller rettere sagt på tampen av den.
2015 fulgte opp med så mye som 4,5 % økning fra de
144 202 i 2014, som var det tredje beste året gjennom
alle tider når det gjelder personbiler. Også varebilsalget
viste en god 8,1 % vekst til 33 254 fra 28 611 i 2014.
Sammen med 5196 lastebiler og 970 busser ble det dermed
registrert 190 106 nye kjøretøyer i fjor, ifølge de gode
statistikkene fra OFV.
Bilimportørene knives om markedsandeler. Tyske og
japanske inntar de øverste plassene. Og på listen over de
mest solgte modellene kommer en elbil på en imponerende
femteplass. To elbiler ligger innenfor topp 10! For fortsatt
er det gode økonomiske fordeler å hente når du kjøper
en elbil. Vi tør tro at disse er utslagsgivende når mange
kjøper elbiler. Samt bruksmessige fordeler, blant annet nå
som vi ser konturene av regimer der kommunepolitikere
kan fordrive «fossilene» i sine områder.
Ikke minst er dieselbilistene offer for en nasjonal og lokal
vinglepolitikk. Nordmenn har lojalt fulgt politikernes
oppfordring – godt hjulpet av økonomiske fordeler – og
kjøpte dieselbiler. I toppårene 2007 og 2008 var 3 av 4 nye
biler utstyrt med dieselmotorer. Av de nærmere 2,6 millioner personbilene som rullet på veien ved årsskiftet, var
det en dieselandel på 47,2 %. Det vil si 1 224 718 dieselbileiere som nær sagt ikke vet hva morgendagen vil bringe.
Dette dreier seg også om familieøkonomi, kanskje pressete
privatbudsjetter hvis festen snart er over. For bilhold er
dyrt. Et bilkjøp er en stor og langsiktig investering. En ny
bil starter et mangeårig forhold mellom kjøper og selger
på godt og vondt. I motsetning til politikerne må bilforhandlerne utstede bindende garantier. Betingelsene kan
variere sterkt og bør være en viktig del av vurderingen
når du skal handle. Dette kan du lese mer om i denne
utgaven av Motorføreren.

Og husk: Det er meg – og deg – det kommer an på!

Og forresten: 17 % av bilsalget hittil i år er elbiler. Det er
bra! Og 20 % er hybrider av forskjellige typer. Det er også
bemerkelsesverdig og bra. Dieselandelen er nede på 36 %.
Så kan kanskje miljødiskusjonene føres videre i et litt mer
opplyst og mildere klima enn når luftmålingene gjøres ved
innfartsveiene en råkald og beksvart vintermorgen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Spissformuleringen øverst har også et klart budskap til
foreldre: Kjøp mer moderne biler til ungdommen, eller
overlat i det minste den beste bilen til sønnen eller datteren
din når de skal ut i helgen. Sikkerhetsutstyr sparer liv!
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– FLERE bør få være med
Kravet om totalavhold for å bli medlem hindrer mange i å være med
i kampen for rusfri trafikk, tror MAs styreleder Ann-Cathrin Becken.
Hun vil åpne opp organisasjonen for flere.

Av Pernille Huseby, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
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i kampen mot ruskjøring
- Jeg opplever at stort sett alle er enig i MA
sitt formål. Men avholdskravet er for en
del mennesker et hinder for å bli med hos
oss. Vi har påtatt oss et samfunnsoppdrag
som er å kjempe for rusfri trafikk, det vil si
jobbe for trafikksikkerhet generelt og rusfri
trafikk spesielt. Den oppgaven er stor. Jeg
ønsker et MA som skal få større gjennom
slagskraft og vokse, ikke krympe som vi
gjør i dag. Derfor ønsker jeg å kunne invi
tere alle i Norge til å bli medlem, sier leder i
MA, Ann-Cathrin Becken.
Etter en lengre prosess, hvor Becken og
det øvrige styret i MA blant annet har sett
på medlemsutviklingen, går styret enstemmig
inn for å endre vedtektene i organisasjonen
slik at det ikke lenger skal være et krav til
medlemmene om totalavhold. Saken skal
behandles på landsmøtet i Bergen 10.–12.
juni.
- Realiteten er at MA krymper og fallet
har vært ganske dramatisk de siste årene.

Vi har mange eldre medlemmer, og flere har
falt fra enn vi har klart å verve nye. I 2010
hadde vi 7300 medlemmer, mens vi ved
utgangen av 2015 sto oppført med om lag
5500 medlemmer, sier Becken.
At det er vanskelig å rekruttere ordinære
medlemmer og at gjennomsnittsalderen
blant medlemmene øker, er et generelt
problem for de fleste organisasjoner i
Norge.
- Men det er ikke noen trøst for oss. Vi
må tiltrekke oss flere. Hvis vi ikke gjør noe
nå vil vi i løpet av få år måtte avvikle. Det
ville være veldig leit. Som leder ville jeg
ikke gjort jobben min hvis jeg ikke gjorde
mitt for å finne en bedre løsning, sier
Becken.
MA – rusfri trafikk og livsstil er den eneste
medlemsbaserte organisasjon i Norge som
har rusfri trafikk som samfunnsoppdrag og

interesseområde. Gjennom historien har
MA vunnet store seire, organisasjonen var
eksempelvis den viktigste pådriveren for
innføringen av null-promillegrensen (0,2
promille) i Norge. Senest i 2015 fikk MA
gjennomslag for at taxier og busser skal ha
alkolås installert.
- Vi har mye å være stolte av. Men enda
viktigere er det at vi har mange uløste opp
gaver der vi trenger en god organisasjon
med fortsatt sterke lokalledd. Vi må følge
opp alkolås-innføringen. Selv om vi har et
godt vedtak, må vi passe på at tidsplanen
holdes. MA har også gjort mye for å øke
oppmerksomheten på hvor viktig det er med
edru båtliv. Kampen for null-promillegrense
til sjøs er et annet eksempel på at vi har
store oppgaver foran oss, sier Becken.
I tillegg er Becken opptatt av hvordan
man skal få færre ruspåvirkede sjåfører i
trafikken. Daglig foretas det omtrent 
130 000 kjøreturer der sjåføren er rus
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påvirket, og rus er en viktig faktor i om
lag hver fjerde dødsulykke. Til å løfte disse
temaene trenger MA – rusfri trafikk og
livsstil det Becken ser på som MAs store
styrke: gode lokalledd.
- Det er ute i fylkene og kommunene

vi bor, og det er dessverre slik at vi har
utfordringer med ruspåvirket kjøring over
hele landet. Vi trenger flere som kan delta
i aksjoner og aktivitet lokalt. I tillegg har
vi en viktig jobb å gjøre sentralt med å
legge til rette for gode, lokale aktiviteter,
men også med politisk arbeid. En sterk
organisasjon får også større politisk kraft.
Og det trenger vi for å gjennomføre
samfunnsoppdraget, sier Becken.
- Avhold handler for mange om identitet
og tilhørighet. Hvordan skal dere sørge
for at endring i det grunnleggende kravet
ikke støter bort medlemmer?
- Jeg har vært opptatt av at vi skal ha
en skikkelig prosess rundt dette viktige
strategivalget, hvor alle sider av saken
blir belyst og hvor alle blir hørt og har
mulighet til å spørre oss i styret underveis
i prosessen. Derfor vil vi fra styret delta
på regionale årsmøter hvor saken skal
behandles, vi vil ha informasjonsmøter
og folk får sende sine høringsuttalelser.
Likevel vil nok saken bli vanskelig fordi
dette for veldig mange handler om følelser
og identitet. Og det skjønner jeg, for jeg
er et avholdsmenneske fra hælane og opp
sjøl. Men for meg er samfunnsoppdraget
og overlevelsen til organisasjonen så mye
viktigere enn mine følelser. Saken vår er
større enn oss, tenker jeg, sier Becken.
- Tror du endring av medlemskravene vil
forandre organisasjonen?
- Både ja og nei. Nei, fordi organisasjonen
vil forbli en rusfri organisasjon, alt i

vår regi skal selvsagt være rusfritt. Vi vil
ikke miste det fellesskapet som mange av
medlemmene verdsetter. Endringen vil ligge
i muligheten til å få flere inn, og gjennom
det styrke oss. Ikke bare i antall, men også i
kunnskap og erfaring.
Dersom landsmøtet vedtar styrets
forslag, er Becken innstilt på å stille til valg
for en ny toårsperiode som leder. Velger
medlemmene å videreføre dagens strategi,
er det tid for lederskifte.
- Jeg har selv vært aktiv verver og har også
gått til miljøer som ikke naturlig bekjenner seg som avholdsfolk. Men til og med
støttemedlemskap er vanskelig for dem.
«Kom tilbake når dere ikke er avholds
organisasjon», er beskjeden jeg får. Jeg er
etter hvert blitt overbevist om at det er
nødvendig å åpne organisasjonen for alle
som støtter saken vår for å snu medlems
utviklingen. Dersom det er flertall for å
fortsette som før, er ikke jeg den rette
lederen, sier Becken.
Velger MA – rusfri trafikk og livsstil å
følge styrets anbefaling, advarer Becken
likevel mot å tro at jobben er gjort.
- Dette er ingen «kvikk fiks», nye med
lemmer kommer ikke av seg sjøl. Vi må da
bruke hele organisasjonen til å rekruttere,
samt bygge kunnskap og kompetanse.
MA har et kjempepotensial, og veldig
store oppgaver foran oss. Derfor håper
jeg at styret får organisasjonens støtte til
forslaget om å åpne opp for medlemskap
for flere enn i dag, sier Becken.

Stabiliserte medlemstallet etter fjerning av avholdskrav
MA – rusfri trafikk og livsstil er ikke alene om å vurdere
kravet om totalavhold for medlemmer. Blå Kors Norge
fjernet avholdskravet i 2008, og har siden stabilisert antall
medlemmer.
Blå Kors har i dag litt over 2.000 betalende medlemmer, noe som er på omtrent
samme nivå som da organisasjonen fjernet avholdskravet til medlemskap.
Steinar Glimsdal, informasjonssjef i Blå Kors, mener likevel endringen har hatt
positive effekter.
- Endringen førte ikke til noen vekst blant de tradisjonelle betalende medlemmer,
slik enkelte håpet. Men i en tid hvor et formelt medlemskap sitter hardt inne hos
folk flest, og der tilknytningen til en organisasjon som frivillig og støttespiller
kan innta mange former, har vi faktisk klart å stabilisere antall medlemmer.
Vi hadde før endringen hatt en dispensasjonsordning for styremedlemmer og
enkelte andre dyktige og engasjerte ikke-avholdsfolk. Å justere kartet etter
terrenget slik vi gjorde i 2008 var bra for det interne miljøet i Blå Kors. Vi anbefaler fortsatt personlig avhold som en god livsstil.
Glimsdal advarer mot å tro at en vedtektsendring blir noe «sesam-sesam»:
- Man må jobbe hardt for å legge forholdene til rette slik at hvert enkelt medlem
finner sin rette plass i organisasjonen, sier informasjonssjefen i Blå Kors.
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Foto: Anders Blixhavn/Blå Kors

ORGANISASJON

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

M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
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MA-konferansen Trafikant 3.0:

Den nye trafikan
Ulykkestallene i trafikken har gått kraftig ned
de siste årene. Dette har en sammenheng med
sikrere biler og bedre veier. Men hva med trafikantene? Følger den menneskelige faktoren
med, enten det dreier seg om bilførerne, fotgjengerne eller syklistene? Hva kan vi forvente
oss av fremtidens veifarende?

Dette er spørsmål MA stilte på sin store
trafikksikkerhetskonferanse i februar.
For å markere at temaene skulle omfatte
veien mot en ny tid for de veifarende, var
konferansen kalt Trafikant 3.0. Trafikant
for å markere at MA fortsetter sitt brede
perspektiv på menneskene i trafikken, og
3.0 for også å rette et søkelys mot nye
«versjoner» og nye «visjoner».

Det er meg…
- Til syvende og sist – på tross av gode veier
og stadig bedre og intelligente biler – er
det den enkelte trafikant det kommer an
på. Med andre ord: Det kommer an på meg
selv – og på deg, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA.
- Det er du og jeg som til skal sørge for at
alle føler seg trygge i trafikken og ulykker
unngås, slik MA setter stadig sterkere fokus
på i trafikksikkerhetsarbeidet.

Bredt anlagt
Programmet var bredt anlagt med en rekke
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inspirerende foredragsholdere som skulle
belyse mange temaer: Ulykkesårsaker og
ruspåvirkning, ulykkesgranskning, internasjonale trender, fremtidens bilteknologi,
intelligente transportsystemer og psykologiske faktorer.
Konferanser ble holdt i «Gamle Museet»
vegg i vegg med MA-kontorene i Dronningens gate i Oslo. Dette er det tidligere
Astrup Fearnely Museet, som har en spesiell
arkitektur og møterom som dannet en
særartet ramme for et arrangement som
hadde tatt mål av seg til å bli noe utenom
det vanlige. Annerledes i form og innhold
på tross av alvorlige temaer.
Det var plass til drøyt 100 deltakere, og
tilhørerne kom fra både Stortinget, departementene, trafikksikkerhetsmyndighetene og frivillige organisasjoner. Sjåførskoler
og alkolåsforhandlere var også å treffe i
det sammensatte publikummet. Samt ungdom, vordende russ og MA-representanter
fra styret og avdelingene.
Konferansieren Aksel Kolstad var med

på å gi dagen sitt særpreg. Han knyttet
sammen programmet med kommentarer og
klassiske klaverstykker.

Utstillinger
Konferanselokalene ga god mulighet til å gi
deltakerne ekstra utbytte av flere utstillinger.
MA-Ungdoms nye vandreutstilling
«Death trip – On the road» hadde fått
kjørt inn sin store bil og satt opp premierevisningen.
Utstillingen omfatter kampanjer mot
ungdom og ruskjøring fra Death tripprosjektet. Den ble vist stor interesse.
Herfra går utstillingen ut på veien over hele
landet. Du kan lese mer om «Death trip –
On the road» i en egen sak i denne utgaven
av Motorføreren.
I det samme området av museet
hadde Trond Boye Hansen fått stille ut
bilvraket som brukes for å vise hvordan
ulykkesgranskerne arbeider etter døds
ulykker.

ORGANISASJON

nten?

For øvrig hadde MA for anledningen tatt
med noen av sine egne «trafikkmalerier» til
galleriveggene.

Unge sjåfører
For tiden foregår en viktig studie om
unge sjåfører i alvorlige trafikkulykker.
Lege Jan Mario Breen ved Avdeling for
forskning og utvikling i rettspatologi ved

F olkehelseinstituttet, holdt foredrag om
dette. Breen gjør sitt doktorgradsarbeid
omkring ungdom involvert i alvorlige
bilkollisjoner i Sør-Øst-Norge.
Dette er et arbeid som i detalj går
inn i personskadene og de medisinske
konsekvensene; brudd og slag, brudd og
blødninger.
Fokuset er bruk av sikkerhetsutstyr,

hvordan skader oppstår og hvordan disse
kan forebygges. Målet er å kunne komme
med målrettede, forebyggende tiltak, slik
at alvorlige skader og dødsfall forhåpentligvis kan reduseres. Resultatet av studien
skal være klart om et års tid.

Hva skjer på ulykkesstedet
Hva skjer på ulykkesstedet etter

M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
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Gjerde

Breen

 lykken? Trond Boye Hansen, ambulansu
esjåfør og ulykkesgransker tilknyttet Oslo
Universitetssykehus, har arbeidet med å finne
hendelsesforløpene og årsakene til døds
ulykker i mange år. Han har vært med på
forskningsprosjektet «Barn i bil» og prosjektet knyttet til ungdom og bilkjøring. I 2014
ble han tildelt VGs «Norske helter»-prisen.
Sammen med kolleger studerer Boye
Hansen forholdene rundt en dødsulykke.
Som detektiver saumfarer de vraket på
leting etter årsakene. Helt ned i minste
detalj rekonstrueres ulykken for å finne
den fatale faktoren. Og de dødelige
konsekvensene kan ha «banale» årsaker.
Det kan være de små feilene som avgjør: Du
«skal bare» eller sitter feil i bilbeltet.
En viktig del av arbeidet er å fortelle de
etterlatte hva som skjedde:
- Alle blir glade for å få vite årsakene, sier
Boye Hansen.
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Boye Hansen

Norge og Europa
MA er ett av 57 medlemmer i den europeiske transportsikkerhetsorganisasjonen
ETSC i Brussel. Derfra kom prosjektleder
Francesca Podda for å gi en innsiktsfull
oppdatering på trafikksikkerheten I Europa.
Norge ligger i første rekke når det
gjelder trafikksikkerhet, men landene som
henger etter, gjør betydelige fremskritt.
Likevel må det vel sies å stå dårlig til med
trafikksikkerheten når det i 2014 ble registrert 203 500 alvorlig skadde på EUs veier?
ETSC har en rekke prosjekter som skal
ta tak i problemene, blant annet
SMART (Sober Mobility Across Road
Transport) mot alkoholpåvirket kjøring
og ungdomsprosjektet YEARS (Young
Europeans Acting for Road Safety).

Den ulykkesfrie bilen
Christoffer Nøkleby, kommunikasjons-

Podda

direktør Mercedes-Benz Norge, tok for seg
utviklingen mot den ulykkesfrie bilen.
Det er stadig mer snakk om den
selvkjørende bilen. En rekke prøve
prosjekter foregår, blant annet i regi av
Mercedes-Benz. Fremtidsvyer fra i går er
her i dag. Og de futuristiske bildene vi ser
nå kan bebude kjøretøyene vi får i morgen.
- Men de selvkjørende bilene skal også
sette mennesket først. Den skal bli din stue
nummer to, sier Nøkleby.
Han tok også for seg noen av de problemstillingene selvkjørende biler stiller. De
må fungere perfekt. Skal føreren fratas hele
ansvaret? Og hvordan skal for eksempel
bilen vise trafikken hva den har til hensikt
å foreta seg? Dette siste har Mercedes-Benz
løst ved at bilen blant annet projiserer en
fotgjengerovergang på veien når den stopper fotgjengerne.

ORGANISASJON

Nøkleby

Budalen

Allerede intelligent
Anne Beate Budalen, senioringeniør i
Vegdirektoratet/Statens vegvesen, tok i sitt
foredrag for seg ITS – Intelligente Transportsystemer. Budalen jobber i seksjonen
for trafikksikkerhet, miljø og teknologi, og
har vært en sterk pådriver i spørsmålet om
alkolås. Hun understreker at dette er et
eksempel på ITS.
For ITS og et stadig mer intelligent
transportsystem er ikke noe mystisk og
fjernt. Vi har allerede systemer i bilene i
form av blant annet førerassistanse, og
på veiene ved blant annet bomsystemer,
varsellys, skiltgjenkjenningssystemer og
fartskameraer.

Stoppe unge ruskjørere?
Cecilie Frostad og Johanne Elise Nyen vant
fjorårets store Death Trip-konkurranse for
elever ved videregående skoler.

Nyen og Frostad

De to elevene fra Nannestad videregående
skole gikk til topps med kampanjen
«Likegyldighet dreper». Med denne som
utgangspunkt delte de sine tanker og
erfaringer omkring likegyldighet og det å
skulle stoppe ruskjøring.
Deres kampanje var blant annet basert
på en situasjon der en skuespiller fremsto
som en meget ruspåvirket sjåfør som skulle
til å kjøre fra et sted der han ble sett av
mange. Så å si ingen stoppet ham.
Frostad og Nyen knytter dette opp til
ungdomsmiljøer der det må bli akseptabelt
å si ifra, bry seg og gripe inn.

Hva forhindrer inngripen

Haraldsen Nordbye

og påvirkes av omgivelsene våre, og har
særlig forsket på ansvar, risiko, moralske
vurderinger og faktorer som påvirker våre
ansvarsvurderinger.
Når en ruspåvirket bilist skal til å kjøre
av sted eller en person faller om på gaten,
kan vi handle på flere måter avhengig av
situasjonen, hvem du er og omgivelsene.
Det er mer sannsynlig at du gjør
noe hvis du er alene enn om det er i
en m
 enneskemengde. Likegyldighetens
psykologi kan til og med slå inn når det
gjelder din egen sikkerhet, dersom du opp
lever et gruppepress.
- Vi trenger hverdagsheltene som handler!

Sosialpsykolog Gro Hege H. Nordbye tok
også opp temaet om å involvere seg:
Hva forhindrer at vi griper inn i farlige
situasjoner? Kan vi tenke annerledes? Hun
er spesielt interessert i hvordan vi tenker
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Velkomen til MA-landsmøtet

Foto: Bergen Reiselivslag /Jan M. Lillebø - visitBergen.com

Tida for landsmøte nærmar seg raskt  Vi i Hordaland arbeidar
for at dette skal bli eit landsmøte som samlar mange MAmedlemar til arbeid for MA sine verdiar.
Av: Alf Seim
Vi ønskjer å leggja til rette for at landsmøtet
kan bli ei samling for dei mange – ikkje berre
for dei som skal vera utsendingar. Og vi er
veldig glade for at MA sin campingklubb
legg sitt «pinse-treff» til landsmøtet – de er
hjarteleg velkomne.
Landsmøtehotellet
Staden me skal vera på, Quality Hotell Edvard
Grieg, ligg ca. 3 km frå Bergen Lufthamn
Flesland. Hotellet vart i 2015 utvida med
mange nye rom og nytt kurssenter som
vi skal bruka. Hotellet vart vald etter ein
konkurranse der pris og kvalitet var nokre av
vilkåra.
For dei som kjem med fly er alternativet
å ta flybussen til haldeplass Håvardstun,
ca. 700 m frå hotellet eller drosje. Dei som
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kjem med eigen bil finn hotellet på adressa
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen.
Sjølv om landsmøtet offisielt opnar fredag
10. juni, veit vi at mange vil koma torsdag 9.
Vi frå Hordaland-avdelinga vil difor vera til
stades frå torsdag ettermiddag for å ta imot
deg. Registrering av delegatane vil skje frå
torsdag kl. 17.00.
Landsmøteturen
Landsmøteturen går til Bergen Sentrum.
Samstundes med Landsmøtet vert det arrangert «Hansadagane» i Bergen sentrum. Dette
er eit arrangement som går på rundgang
mellom «Hansabyane». Sist det var i Bergen
var i 1996. Arrangementet vert halde i
sentrum og rundt vågen. Her vil det vera eit
yrande folkeliv og masse bodar.

Planen er at vi tek bybanen inn til Bergen
sentrum, har ei vandring gjennom området,
enten åleine eller samla, før vi tek Fløibanen
opp til Fløyen. Fløyen er kjent for den
fine utsikten over Bergen og Fløien folke
restaurant. Det blir buss tilbake til hotellet.
Turar for ledsagarar
Vi lagar til to turar for dei som ikkje er
delegatar på landsmøtet.
Den fyrste går fredag formiddag til Gamle
Bergen, der vi får ei guida omvising. Dette er
ein tur på ca. 2 ½ time. Gamle Bergen er ein
rekonstruert by med cirka 50 trehus frå 17-,
18- og 1900-talet. Her finn ein private heimar
frå ulike periodar, samt ei rekkje butikkar og
verkstader. Mange rom og gjenstandar gjer
historia om byen levande gjennom genera
sjonar. Gamle Bergen er eit idyllisk minne om
Bergen i gamle dagar.
Den andre turen går laurdag ut til Sotra/
Øygarden. Dette er ein tur på 5-6 timar.
Turen skal mellom anna innom Fjell festning,
bygd av tyskarane under andre verdskrig, og
Kystmuseet i Øygarden. Her får vi sjå kyst
kultur frå steinalder til oljealder.

ORGANISASJON

t 2016 i Bergen 10.–12. juni
Foto: Fløibanen/Pål Hoff - visitBergen.com

Foto: Trude Remme/www.fjordnorway.com

Foto: Bergen Reiselivslag/Willy Haraldsen - visitBergen.com

Øygarden er, som namnet tilseier, eit rike av mange øyer samanbundne av
bruer. Her finn vi og gassanlegget Kolsnes og oljeterminalen Sture.
Bobilplassar
Når det gjeld oppstillingsplass for bobil, har vi til disposisjon 20 plassar på
hotellområdet.
Dersom det kjem fleire - har hotellet sagt at dei kan vera hjelpsame til
at vi kan nytta andre parkeringsplassar nært hotellet. Hotellet opplyser at
dusjar i tilknyting til velværeanlegget kan nyttast av bobilfolket.
Påmelding
Påmelding til landsmøtet skjer til MA sentralt – sjå eige påmeldingsskjema
med påmeldingsfrist på neste side.
Vi ber om at de held denne fristen. Grunnen er at all tilrettelegging
skjer på grunnlag av kor mange som melder seg på, og vi i komiteen har og
fristar vi må halda.
Landsmøtekomiteen har lagt mykje arbeid i få rimelege prisar på dei
ulike arrangementa, nokre har vi måtte subsidiera. Til å finansiera dette vil
vi under landsmøtet ha eit eige landsmøtelotteri med mange fine gevinstar.
Vi håpar at alle finn å støtta oss ved å kjøpa lodd.
Kontaktinformasjon:
Landsmøtekomiteen v/Alf Seim, mobil 952 09 501.
Spørsmål angåande turane kan rettast til leiar for turkomiteen;
Bjørn Kjartan Solheimslid, mobil 400 41 045.
Meir info om landsmøtet: www.ma-norge.no
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Påmelding til MAs landsmøte i Hordaland 10.–12. juni 2016
For:

og

Adresse:
Telefon:_

Mobiltelefon:_

Opplysning om delegatstatus:_

E-postadresse:_
skal representere _

Quality Hotel Edvard Grieg

avdeling på forhandlingene
Pris pers. i
dobbeltrom

Pris pers. i
enkeltrom

Sum

Hotellpakke torsdag–søndag ......................................................................................... kr 2.700,kr 3.570,Hotell 3 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest lørdag
					
Hotellpakke fredag–søndag............................................................................................. kr 2.210,kr 2.790,Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest lørdag				

______________

Hotellpakke torsdag–lørdag............................................................................................. kr 2.210,Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest lørdag

kr 2.790,-

______________

Hotellpakke torsdag–lørdag............................................................................................. kr 1.660,Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, uten landsmøtefest lørdag

kr 2.240,-

______________

Hotellpakke lørdag–søndag............................................................................................. kr 1.040,Hotell 1 natt m/frokost, landsmøtefest lørdag

kr 1.330,-

______________

______________

Dag-gjester (delegater)..................................................................................................... ________ pers. fredag ________ pers. lørdag
Lunsj og kaffeservering (fredag og lørdag) kr 500,- pr. pers. pr. dag
Landsmøtefest lørdag kveld (for ikkeboende på hotellet).................................................. ________ pers. a kr 550,Pris pr måltid (ikkeboende)................................................................................ frokost________ pers. a kr 110,Pris pr. pers.

lunsj________ pers. a kr 335,Antall pers.

Sum

Grillkveld torsdag kveld................................................................................................... kr 275,-

_________

______________

Landsmøtetur fredag ettermiddag.................................................................................... kr 350,-

_________

______________

Deltakeravgift til forhandlingene (delegater).................................................................... kr 350,-

_________

______________

Tur ikke delegater – fredag*.............................................................................................. kr 100,-

_________

______________

Tur ikke delegater – lørdag*
Hotellgjester...................................................................................................................... kr 195,Andre................................................................................................................................ kr 295,-

_________
_________

______________
______________

				

____________________________________________

SUM

Oppstillingsplass bobil/campingvogn: (20 plasser. Medlemmer av campingklubben har prioritet)
Registrerings-nr.: __________________________________________ Lengde bil/vogn: ________________ Trenger strøm:_______________ Medlem i MAs campingklubb: ________________
Ankomstdato:_________________________________ Avreisedato:_________________________________
Opplysninger til hotellet
Handicaprom:________________ Spesielle behov (allergier, rullestolbruker m.m.):____________________________________________________________________________________________________________

Påmeldingsskjemaet sendes til:
MA -rusfri trafikk og livsstil, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo. Påmeldingsfrist: 2. mai 2016
Henvendelser vedr. landsmøtet:
mona.kristengard@ma-norge.no tlf. 22 47 42 06 / brita.eriksen@ma-norge.no tlf: 22 47 42 05
Faktura sendes fortløpende ved påmelding
*På turer for ikke delegater tas det forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte
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MAs Campingklubb

Har du ikke
Skal du en fått avisa?
dre

MAs driftige Campingklubb innleder en ny sesong.
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Barn ved Varteig barne-og ungdomsskole i Sarpsborg skal bli tryggere på veien. MA i Sarpsborg
hadde i januar gleden av å dele ut refleksvester til de to førsteklassene på skolen. - I den mørke
vintertida er det viktig at barna våre er godt synlige i trafikken, sier MAs Einar Lande og AnnKarin Aarvik i et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad.
Lande og Aarvik kommer også til orde om MA, MA-Ungdom og MAs mål om at ingen skal
dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.
- Dette vil vi gjøre noe med! Det bør være et naturlig foreldrekrav at alle busser som kjører
barna våre, skal ha alkolås montert. Derfor er vi i MA glade for at bussene som frakter
Varteigelevene til og fra skolen har alkolås, sier de til Sarpsborg Arbeiderblad.
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MHF, MAs svenske søster
organisasjon, skal holde en utstil
ling av tegninger mot ruspåvirket
kjøring - «rattfylleri». Temaet er en
kampanje der man skal sette fokus
på dem man «ikke vil miste».
Invitasjonen går ut til alle de mer enn 
220 000 følgerne av MHFs facebookside “Jag
vill inte förlora vänner och familj. Kör inte
full!”: Man kan sende inn et portrettfoto av
noen man er glad i, en man absolutt ikke vil
miste i en rusrelatert trafikkulykke. Man kan
som «liker» av facebooksiden, sende inn et
bilde sammen med en begrunnelse for hvorfor denne personen er så viktig. MHFs
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16

Kl. 06.00

OS LO FJ

Høsttreff

jan ua r 20

Sarpsbor
g
i dag og
i morgen

Stor samling
På årsmøtet 2015 bestemte klubben seg for
å legge sitt tradisjonsrike pinsetreff til MAs
landsmøte i Bergen i dagene 9.–12. juni.
Landsmøtehotellet skal være Quality Hotell
Edvard Grieg, som ligger nært Bergen
Lufthamn Flesland. Det blir lagt opp til en
egen bobilcamp på hotellets parkeringsplass,
der vi skal få plass til 20 biler/vogner. Dersom
det blir større pågang, vil man prøv å tilby
flere plasser i nærheten.

adressen
Ring 852
:
332 96 ma
ndag – fre
eller send
dag kl. 08
SMS
.00-16.0
Skriv SABU til 1938 når du ikke
har fått avi
D «navn og
sa.
eller send
en e-post til adresse»,
abo
Avisa vil i de
fleste områd nnement@sa.no
er bli levert
påfølgende
dag.

illustratør tegner deretter av fotoet slik at
det blir en fin illustrasjon som publiseres sammen med sitatet fra avsenderen.
MHF gir eksempler som: «Min mormor er
verdens fineste person, og jeg vil høre flere
historier fra hennes barndom». «Kjæresten
min gir meg så mye kjærlighet at jeg ikke kan
holde ut tanken på å miste ham».
- MHF vil dele bildene og historiene om

personer som ferdes i trafikken. Vi vil at det
skal bli tydelig at ruspåvirket kjøring ikke
bare er statistikk, men faktisk kan ramme
hvem som helst. Dette er en visualisering av
at man skal tenke seg om og ikke sette seg
påvirket i bilen og begi seg ut i trafikken der
millioner av mammaer, pappaer, naboer,
kolleger og venner beveger seg, sier Göran
Sydhage, direktør i MHF.
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
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RUS I TRAFIKKEN

Flere legemidler med

STRAFFEGRENSE
I 2012 innførte Norge straffbarhetsgrenser i
trafikken for 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler. Grensene gjør at stoffbruken
kan straffes på linje med alkoholbruk. Fra 1.
februar 2016 har lovgivningen blitt utvidet ved
at ytterligere åtte rus- og legemidler inkluderes.

Også «vanlige» legemidler
- MA ser meget positivt på arbeidet som er
lagt ned i å sette utvidet fokus på rus- og
legemidler og trafikkfare, sier Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.
- Misbruk av medikamenter og narkotika
som med god grunn likestilles med alkoholpromille. Dette er viktig i en forsterket
kamp mot rus i trafikken. Det må understrekes at også «vanlige» sovemedisiner og
beroligende midler som mange bruker kan
utgjøre en trafikkfare. Mange medikamentbrukere er kanskje ikke klar over risikoen
eller at det faktisk kan være et alvorlig
lovbrudd.
Utvidet liste
Forskrift om faste konsentrasjonsgrenser
for andre rusgivende stoffer enn alkohol er
nå revidert. De åtte rus- og legemidlene det
nå settes straffbarhetsgrenser i trafikken
for er: Bromazepam, desmetyldiazepam,
etizolam, klobazam, lorazepam, triazolam,
oksykodon og metylfenidat.
- Det viktigste resultatet av revisjonen, er
at lovgivningen har vist seg å fungere slik
vi håpet før systemet ble innført. Forskriften har ført til om lag 35 % reduksjon
i antall sakkyndige uttalelser for trafikk
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sakene. Det vil si
at håndteringen
av disse sakene
i retten har blitt
enklere, sier Vigdis
Vindenes, avdelings
direktør for rus
middelforskning og
metodeutvikling
på Folkehelse
instituttet, på FHIs
nettsider.
Kjente stoffer
Til sammen er det nå fastsatt straffbarhetsgrenser for 28 ulike rus- og legemidler. For
22 av disse er det fastsatt straffeutmålings
grenser tilsvarende grensene for 0,5
promille alkohol og 1,2 promille alkohol.
Listen over stoffer inneholder også lovlige,
reseptbelagte sovemedisiner og beroligende
medikamenter, for eksempel benzodiazepiner. Dette finnes i vanlige legemidler som
for eksempel Valium, Sobril og Imovane.
Resept
De nye, faste grensene gjelder fortsatt
ikke der legemidler er inntatt i henhold til
gjeldende foreskrivning fra lege eller tannlege
eller for stoffer som ikke er oppført på listen.

Men selv om reseptbelagte legemidler er
unntatt i de nye bestemmelsene, må de
brukes slik legen har foreskrevet. Kjører
du etter å ha tatt en større dose eller
en kombinasjon av flere av de aktuelle
legemidlene, kan det bli gjort en individuell
vurdering av påvirkningen i forhold til om
den er straffbar. Selv om hvert enkelt av
medikamentene ikke gir blodkonsentra
sjoner over grensene, kan du samlet sett
fremstå som påvirket.
- Uten å vite det kan man utgjøre en
fare for seg selv og andre. Er du i tvil, så
snakk med legen, råder Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.
Kilde: FHI. Les mer på nettsidene www.fhi.no under
fanen «Tema» der du finner artikler om «Trafikk og
helse», herunder «Rus og trafikk».

RUS I TRAFIKKEN

TRAFIKKFARLIGE

legemidler

Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner som daglig brukes av
svært mange, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør. Tar du flere
legemidler sammen, eller legemidler sammen med alkohol, kan disse forsterke hverandres virkning.

Varseltrekant
Legemidler som kan være trafikkfarlige,
er merket med rød varseltrekant. Hvis du
bruker legemidler, bør du alltid sjekke om
pakningen har varseltrekant. I tillegg bør
du lese pakningsvedlegget. Og selvsagt
bør du søke råd både fra legen din og på
apoteket!
Mange medisiner påvirker først og
fremst kjøreferdighetene den første tiden
etter at du har begynt å ta medisinene,
inntil kroppen har vent seg til legemiddelet.
Dette vil gå fram av pakningsvedlegget.
Sovemedisiner, sentralstimulerende,
beroligende og smertestillende midler
Mange legemidler kan føre til at man
blir mindre kritisk, mindre årvåken og
får lengre reaksjonstid. I tillegg kan
legemidlene svekke en rekke andre
ferdigheter som er viktige når man kjører
bil eller fører et annet motorkjøretøy.
Dette gjelder i særlig grad disse legemiddel
typene:
• Sovemidler og beroligende midler
som inneholder benzodiazepiner eller
liknende stoffer. Eksempler er Vival, Sobril,
Mogadon og Imovane. Man kan fremdeles
være påvirket morgenen etter inntak av
sovemiddel.

• Sterke smertestillende midler som for
eksempel Dolcontin eller Paralgin forte.
• Hostedempende som inneholder kodein
eller andre sentraltvirkende stoffer, for
eksempel Solvipect Comp eller Cosylan.
• Midler mot rusavhengighet som Metadon
eller Subutex.
• Eldre midler mot depresjon, som Sarotex
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 amfetamin
holdige midler eller Ritalin.
• Eldre allergimidler av typen antihistaminer,
for eksempel Vallergan og Phernergan.
Ikke fullstendig
Dette er ikke en fullstendig liste over
trafikkfarlige medisiner. En rekke andre
legemidler kan påvirke kjøreferdighetene.
I noen tilfeller må man vurdere sykdom og
legemiddel sammen for å kunne si noe om
ulykkesrisikoen. Dette gjelder blant annet
ved epilepsi, diabetes og hjertesykdom.
For epileptikere er det egne retningslinjer.
Helsedirektoratet har utarbeidet ulike
veiledere når det gjelder helsemessige krav
til førerkort. I veiledningene finnes mer
informasjon om legemidler.

Narkotika
Narkotiske stoffer påvirker hjernen på
ulike måter og med kritikkløshet, presta
sjonsforringelse og økt risikovillighet til
følge. Dette gjelder for amfetamin, kokain,
ecstasy, cannabis (hasj, marihuana), heroin
og morfin.
Noen slike stoffer brukes også som
legemidler, men da i lavere doser. Dette
gjelder for eksempel amfetamin og opioider.
Flere legemidler sammen gir økt risiko
Legemidler kan forsterke hverandres
effekt. Samtidig bruk av to eller flere
legemidler kan medføre påvirkning, selv om
medisinene hver for seg ikke nødvendigvis
ville gitt påvirkning. Dette kan gjelde selv
om medisinene tas i lave doser.
Forskning viser også at alkohol,
selv i små mengder, kan redusere kjøre
ferdighetene når det tas i tillegg til enkelte
medisiner.

Les mer om emnet på Folkehelseinstituttets
meget innholdsrike og informative
nettsider www.fhi.no.
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Forbrukerrådet:

Bilgarantien må bli

BEDRE

Forbrukerrådet ber bilimportørene om å bli flinkere til å holde
det de lover. Og dessuten til å love enda mer. I den store bilgarantiguiden 2016 som nå er presentert, har Forbrukerrådet igjen
gransket norske bilgarantier. Denne gangen er åtte nye merker
og flere nye aspekter tatt med.
Når du skal kjøpe deg ny bil er det mye
å forholde seg til. Valget står mellom en
herlig hærskare av merker og modeller,
størrelser og egenskaper, priser og kostnader.
Et bilkjøp betyr at du inngår et langsiktig forhold med bilmerket. Garantiene er
kanskje ikke øverst på listen av faktorer
du legger vekt på ved bilkjøpet, men det
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kan bety mye. Og variasjonene er fortsatt
store.

Under lupen
Forbrukernes interesseorganisasjon har
hatt garantiene fra bilbransjen under lupen
i noen år, og har konkludert med at det er
for vanskelig å få det du har krav på. Det

skyldes to ting, opplyser Ingeborg Flønes,
som er direktør for forbrukerservice i
Forbrukerrådet.
- Når du kjøper bil, får du generelt for dårlig informasjon. Den er uklar og tvetydig.
Det betyr at det er vanskelig å stå på krava
når verkstedet sier at denne reparasjonen
går ikke på garantien, den må du betale
selv.
Flønes forteller at dette er grunnen til at
Forbrukerrådet har utarbeidet en guide
som viser hva garantien egentlig lover.

Gjennomslagskraft
Forbrukerrådet har siden 2011 hatt fokus
på norske bilgarantier. Høsten 2013 kom
den andre utgave av «Den store bilgaran-

TEMA

tiguiden», som også inneholdt en tabell
der garantivilkårene til de 20 største bil
merkene her i landet ble rangert. Det viste
seg raskt at tabellen hadde stor gjennomslagskraft – etter publiseringen forbedret
den ene bilimportøren etter den andre sine
garantivilkår.
Høsten 2015 gikk Forbrukerrådet enda
grundigere til verks, ved å innføre et nytt
poengsystem som tydelig viser hvilke
importører som strekker seg aller lengst i
forbrukervennlig retning – og hvilke som
fortsatt har en vei å gå før de kan skryte av
å være blant de flinkeste i klassen.
- Vi har spurt hver enkelt importør om hva
slags reparasjoner de skal ta på sin regning. Ergo kan vi bileiere slå i bordet med
det løftet når noe skjer. Skal du kjøpe ny
bil, kan du enkelt se hvor mye trygghet
de ulike merkene gir med sin garanti. Hele
guiden burde imidlertid være unødvendig.
Det skal være enkelt å forstå vilkår, og en
selvfølge å få det du har krav på.
Forbrukerrådet frykter at heller ikke bil
selgerne alltid kan vilkårene godt nok.
- Det fører til at bileierne ikke får rett, selv
om de har rett. Derfor må importørene
sørge for at de som møter kundene har god
kunnskap om garantiene. Det hjelper ikke
med gode vilkår hvis de ikke innfris.

Noe er bedre, mer bør skje
Ingeborg Flønes føyer til at det også har
skjedd positive ting i den tiden Forbrukerrådet har fulgt særlig med på bilgarantiene.
- En rekke merker har forbedret vilkårene
sine – og det er gledelig å registrere. Vi vil
imidlertid at de skal gå lengre. For eksempel
at alle biler skal kalles inn til gratis kontroll
like før garantien løper ut. Dette er det kun
Opel som gjør i dag. Det viser at de virkelig

er innstilt på å holde egne løfter.
Forbrukerrådet oppfordrer de merkene
som har gjort forbedringer, om å la alle
som har en gjeldende nybilgaranti få nyte
godt av det.

Nye merker og flere aspekter
Med den fjerde versjonen av bilgarantiguiden har Forbrukerrådet utvidet med
ytterlige åtte merker, deriblant Tesla, Lexus
og Porsche. I tillegg har guiden tatt for seg
enda flere poenggivende aspekter.
Bilmerkene har nå blant annet mulighet for
å hente poeng ved å tilby gratis lånebil i
sammenheng med garantireparasjoner, og
ved å sende ut påminnelse til sine kunder
om at garantien snart utløper. Det gjøres
oppmerksom på at nybilgarantien dekker
alle typer feil produsenten har ansvaret
for, men at den ikke dekker normal slitasje.

Best i test
Kia troner fortsatt overlegent på toppen av
rangeringen i garantiguiden. Kia har siden
sist gang faktisk forbedret sin score ytterligere, fra imponerende 10,40 til enda mer
imponerende 11,65 poeng, skriver Jogrim
Aabakken, testansvalig i Forbrukerrådet.
I sin gjennomgang av merket går det
frem hvilke hovedfaktorer som tillegges
verdi. Hovedårsaken til at Forbrukerrådet
mener at Kia gir deg Norges beste garanti
vilkår, er den unike nybilgarantien på hele
7 år/150 000 km. Du som kjører langt vil ha
glede av at Kia i tillegg gir deg full nybil
garanti uten kjørelengdebegrensning de tre
første årene, noe merket også er alene om.
I tillegg kommer en solid lakkgaranti, med
5 år/150 000 km samt 3 år gratis veihjelp.
Dermed vinner Kia Forbrukerrådets kåring
overlegent.

Også denne
gangen viser
det seg at en
rekke merker har forbedret sine garanti
vilkår siden sist. Merket som har forbedret
sine vilkår aller mest, er franske Peugeot,
som har løftet seg fra 5,5 til 10,25 poeng.
Det betyr at Peugeot, til tross for åtte nye
merker og generelt hardere konkurranse,
har jobbet seg opp fra en sjuendeplass til
en sølvmedalje.
Bronsemedaljen erobres av Kias søster
merke – koreanske Hyundai.

De svakeste
I den andre enden av skalaen finner vi
kategorien «Svakest garantivilkår», som
rommer åtte merker, skriver Forbruker
rådet. Blant disse finner vi – kanskje overraskende for mange – et opplagt premiummerke, nemlig nykommeren Porsche med
moderate 3,90 poeng. Også nykommeren
Land Rover ender opp langt nede på listen
med 3,45 poeng.
Årets taper er japanske Subaru, som ender
opp med 0,5 poeng. Sist gang ble Subaru
rikelig belønnet for sin garantiutløps
kontroll, noe importøren nå opplyser at de
ikke lenger gjennomfører.
På de neste sidene i Motorføreren finner du
den detaljerte oppstillingen over testen der
alle kriteriene fremkommer.
På Forbrukerrådets nettsider
www.forbrukerradet.no/guide2015 finner
du hele guiden med mer informasjon, blant
annet en skriftlig gjennomgang av alle
bilmerkene.
Kilde: Forbrukerrådet /
www.forbrukerraadet.no
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Forbrukerrådets bilgarantiguide
Utgave 4.0
PLASSERING
POENGSUM
NYBILGARANTI
1. Antall år med begrenset kjørelengde
Poeng
2. Kjørelengde-begrensning i km
Poeng
3. Antall år med ubegrenset kjørelengde
Poeng
4. Gratis lånebil ved garanti-/rekl.-reparasjon
Poeng
5. Gjennomfører gratis garantiutløps-kontroll
Poeng
6. Sender ut garantiutløps-påminnelse
Poeng
7. Garanti omfatter ekstrautstyr montert i Norge
Poeng
8. Garantibyttede komponenter minimum garantert
Poeng
9. Antall komponent-forbehold (se liste under)
Poeng
10. Garantibyttede komp. følger minst nybilgaranti
11. Garanti forutsetter fulgt serviceprogram
12. Garanti forutsetter bruk av merkeverksted
13. Parallellimp. biler omfattet av "norsk" garanti
LAKKGARANTI
14. Antall år
Poeng
15. Kjørelengde i km
Poeng
16. Garanti forutsetter jevnlig kontroll
Poeng
17. Hyppighet for jevnlig kontroll
GJENNOMRUSTINGSGARANTI
18. Antall år
Poeng
19. Kjørelengde i km
20. Garanti forutsetter jevnlig kontroll
Poeng
21. Hyppighet for jevnlig kontroll
LAKK- OG GJENNOMRUSTINGSGARANTI
22. Merkeverksted må gjennomføre kontroll
Poeng
23. Merkeverksted tilbyr separat kontroll
24. Den separate kontrollen er gratis
Poeng
VEIHJELP/MOBILITETSGARANTI
25. Tilbys nybilkunder gratis
Poeng
26. Antall år
Poeng
27. Kjørelengde
Poeng
POENGSUM

Best garantivilkår (Over 9
poeng)

Meget gode garantivilkår (7-9 poeng)

Kia

Peugeot

Hyundai

1
11,65

2
10,25

3
8,00

MercedesBenz
4
7,85

7 år
5
150.000
1,5
3 år
1
Nei

5 år

5 år

100.000
0 år
Ja
1
Nei

Nei
Nei

Ja
1
Ja
1
5 år
1
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp
0,25
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei
5 år
1
150.000
0,6
Ja
Når service

Tesla

Lexus

Mitsubishi

Opel

Toyota

BMW

Mini

Volvo

5
7,50

6
7,35

7
7,25

8
7,20

9
7,05

10
6,45

10
6,45

12
6,30

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

Ubegrenset
3
5 år
Se over
Nei

100.000

100.000

100.000

100.000

0 år

2 år
0,25
Nei

160.000
1,6
1 år

Nei

Nei

200.000
2
2 år
0,25
Ja
1
Nei

200.000
2
2 år
0,25
Ja
1
Nei

100.000

2 år
0,25
Nei

160.000
1,6
1 år

Nei

Nei

Nei

Orig

Orig

Ja
1
Orig

2 år
0,4
2 stk

2 år
0,4
2 stk

Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
Nei
Nei
Nei

5 år
1
200.000
0,8
Ja

5 år
1
200.000
0,8
Ja

Nei

Nei

Ja
1
Nei

Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja
1

Ja
1
2 år
0,4
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

5 år
1
100.000

5 år
1
100.000

Ubegrenset

Nei
1
Årlig

Nei
1

Nei
1

3 stk
Ja
Nei
Nei
Nei

5 år
1
Ubegrenset
1
Nei
1

5 år
1
Ubegrenset
1
Ja

12 år

12 år

12 år

Ubegrenset Ubegrenset
Ja
Ja
Når service Hvert 2. år*

Årlig

0,5
1 år
0,2
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei
3 år

Ja
1
5 år
1
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

0,5
1 år
0,2
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

5 år
1
100.000

5 år
1
100.000

3 år

Ja

Ja

Når service Når service

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Nei

Nei
1
Nei

Nei
1
Nei

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3 år
0,3
Ubegrenset

5 år
0,5
100.000
10,25

Kia

Peugeot

5 år
2 år
0,5
0,2
Ubegrenset Ubegrenset
0,5
8,00
7,85
MercedesHyundai
Benz

Om garantier

Kia
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Peugeot

Orig/imp/m.

0,5
2 år
0,4
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Nei
1
Ja
Nei

11,65

Orig/imp/m.

Ubegrenset
Nei
1

30 år
5 år
12 år
12 år
12 år
12 år
2
**
Ubegrenset Ubegrenset 100.000** Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
1
1
1
Årlig
Årlig**
Årlig
Når service

NYBILGARANTI, OMFATTEDE KOMPONENTER
Xenon-pærer
Ja
Ja
Ja
LED-pærer
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Kløtsj/svinghjul
Ja
Ja
Styreenheter og elektronikk
Ja
Ja
Ja
Turbo
Ja
Ja
Ja
Dashbord/instrumentbelysning
Ja
Ja
Ja
Når
du
kjøper
en
ny
bil,
skal
den
selvfølgelig
være
Ja*1
Radio/lydanlegg, inkl. skjerm
Ja
Ja
feilfri,
blitt lovet.
Ja*1
Navigasjon, inkl.
skjerm og alt skal være som du er
Ja I
Ja
Bremseskiver motsatt fall kan du klage i fem år.
Ja Særlig sterkt
Ja
Ja
Hjuloppheng/stag/støtdempere/fjærer
Ja
Ja
Ja
står
du
de
seks
første
månedene
etter
handelen.
Eksosanlegg
Ja
Ja
Ja
Bilimportørene gir i tillegg en garanti
som Jaskal gi
Låser
Ja
Ja
Hengsler
Ja
Ja
deg enda mer trygghet enn du fårJa av forbruker
Tetningslister
Ja
Ja
Ja
kjøpsloven. Gjør den ikke det, er Jadet ikke lov
Styring/servo/overføring
Ja å
Ja
Felger
Ja
Ja
Ja
kalle den en garanti.
Ja*2
Koblingsdeler til kløtsj
Ja
Ja
Ja
Ja
Motorvarmer/tilleggsvarmer
Ja
Fastmontert alarm
Ja
Ja
Ja
Setevarmer
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Klimaanlegg
Ja
Ja
Girkasse
Ja
Ja
Ja
Generator (dynamo)
Ja
Ja
Ja
Dieselpumpe
Ja
Ja
Ja
Nøkkelfri adkomst
Ja
Ja
Ja
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Orig/imp/m.

Ja
3
-

Nei

Hyundai

5 år
0,5
100.000
7,50
Tesla

Ja
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Ja

Ja

3 år
5 år
3 år
Til 1. serv.
0,3
0,5
0,3
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Til 1. serv.
0,5
7,35
7,25
7,20
7,05
Lexus

Mitsubishi

Opel

Toyota

Når service Når service
12 år

12 år

Nei
Nei

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei
5 år
1
100.000
Nei
1
12 år

Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ja
Ja
Nei
1
Når service Når service
Ja

Ja

Ja
Nei

Ja
Nei

Ja

Ja

Nei
1
Nei

Ja

5 år
5 år
3 år
0,5
0,5
0,3
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
0,5
0,5
6,45
6,45
6,30
BMW

Mini

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Ja*2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Forbrukerrådet
er
en
uavhengig
interesseorganisasjon
som
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
bistårJa forbrukerne
og påvirker
myndigheter
i en
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja og næringsliv
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Trenger
Ja du rådJaog veiledning,
Ja*2 kanJa*2
forbrukervennlig
retning.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
du
gå til nettsidene
forbrukerrådet.no
eller
ring 23 400
500. Du
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
kan også
besøke
på
Ja
Ja
Ja Forbrukerrådet
Ja
Japå et av Ja10 regionkontorer,
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Facebook,
Twitter
og Flickr.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ikke aktuelt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
MercedesTesla
Lexus
Mitsubishi
Opel
Toyota
BMW
Mini
Benz

Om forbrukerrådet

1 år

Volvo
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Volvo

Tabellen gjelder nye biler solgt i dag og gjelder ikke nødvendigvis tidligere solgte biler. Mange av importørene har forbedret sine garantier kraftig siden Forbrukerrådet begynte å fokusere på bilgaranterier. I guiden opply

TEMA

Middels garantivilkår (5-7 poeng)

Audi

Skoda

13
5,45

13
5,45

Volkswagen
13
5,45

5 år

5 år

100.000

Forbr

Svakest garantivilkår (0-5 poeng)

Citroën

Fiat

Jeep

Suzuki

Honda

Renault

Ford

Nissan

Porsche

Land Rover

Mazda

Dacia

Subaru

Utgave 4

16
5,25

17
5,15

17
5,15

17
5,15

20
5,05

21
4,70

22
4,45

23
4,25

24
3,90

25
3,45

26
3,00

27
1,70

28
0,50

PLASSER
POENGS

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2 år
0,25
Nei

2 år
0,25
Nei

2 år
0,25
Nei

0 år

1 år

0 år

0 år

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja
1
Nei

Nei

Nei

Ja
1
Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

0 år

Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

0 år

Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

0 år

Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

0 år

Nei

2 år
0,25
Ja
1
Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja
1

Ja
1

Ja
1

Orig/imp
0,25
2 år
0,4
1 stk
0,5
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1
5 år
1
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1
1 år
0,2
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp
0,25
1 år
0,2
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

2 år
0,4
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

2 år
0,4
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp
0,25
2 år
0,4
1 stk
0,5
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp
0,25
2 år
0,4
1 stk
0,5
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp
0,25

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1
5 år
1
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
1
1 år
0,2
Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

3 år

3 år

3 år

3 år

5 år
1
100.000

5 år
1
100.000

5 år
1
100.000

3 år

3 år

3 år

3 år

Ubegrenset

Ubegrenset

5 år
1
100.000

Ja

Ja

Når service

Årlig

12 år

12 år

12 år

12 år

Når service

Årlig

Årlig

Nei
1
Nei

Ja

Nei
1
Ja
Nei

Nei

Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Nei
1

Nei
1

Nei
1

Nei
1

Nei
1
Årlig

Nei
1
Årlig

Nei
1
Årlig

Nei
1

12 år

12 år

12 år

12 år

12 år

12 år

12 år

12 år

Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
1
1
1
Hvert 2. år*
Årlig
Årlig
Årlig
Årlig
Nei
1
Nei

Nei
1
Nei

Nei
1
Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

2 år
0,2
Til 1. serv.

2 år
0,2
Til 1. serv.

2 år
0,2
Til 1. serv.

5 år
0,5
100.000

5,45

5,45

Audi

Skoda

5,45
Volkswagen

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Audi

Ja
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Ja
0,75

Nei
-1

Nei
-1

Nei
-1

Ja
Ja
Ja
0,75

Nei

Ingen
1
Ja
Nei
Nei
Nei

Orig/imp/m.

0,5
2 stk
Ja
Nei
Nei
Nei

5 år
3 år
2 år
3 år
1
-0,5
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
1
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
1
Årlig
Hvert 2. år Når service
Årlig
Når service
Årlig

6 år
12 år
6 år
12 år
-1
-1
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
0,75

Ja

Ja

Ja

3 år
0,3
Ubegrenset

5 år
0,5
100.000

Til 1. serv.

5,25

5,15

5,15

5,15

5,05

4,70

Citroën

Fiat

Jeep

Suzuki

Honda

Renault

Ja

5 år
0,5
Til 1. serv. Ubegrenset
0,5
4,45
4,25
Ford

Nissan

Hvert 2. år

Når service

Årlig

Når service

Årlig

Ja

Ja

Ja
Ja
0,75

Ja
Ja
0,75

Nei
1
Ja
Nei

Nei
1
Nei

Nei
1
Ja
Nei

Ja

Ja

Ja

Nei
-1

Nei
-1

5 år
0,5
100.000

3 år
Til 1. serv.
0,3
Ubegrenset Til 1. serv.

3,90

3,45

3,00

1,70

0,50

Porsche

Land Rover

Mazda

Dacia

Subaru

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Garanti
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
En garanti
er
noe
produsenten
eller
selgeren
kan
velge
å
gi
deg.
Garantien
skal
gi
deg
noe
mer
enn
det
du
allerede
har
krav
på
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
etterJaloven – Jaenten i tid
Ja eller omfang.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Ja*2
Ja*2 materialrelaterte,
Ja
Ja
Ja har innhentet,
Ja
Jamekaniske
Ja og elektriske
Ja
Ja på en bil
Ja i praksis
Ja er dekket
Ja
Svarene
Forbrukerrådet
viser at alle
feil
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
av en
nybilgaranti.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Forutsetningen
at Ja
feilen skyldes
produksjonsfeil
ord at
Ja
Ja er imidlertid
Ja
Ja
Ja
Ja eller materialsvikt,
Ja
Ja med andre
Ja
Ja ansvaret
Ja for feilen
Ja liggerJa
Ja Garantien
Ja
Ja ikke normal
Ja
Ja
Ja
Ja bremseskiver
Ja
Ja
Ja
Javil hellerJa
hos Ja
produsent.
dekker
slitasje
på slitedeler
som
og Jabremseklosser.
Eksempelvis
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ikkeJaen utslittJakløtsj dekkes
av garanti
dersom
detJakan påvises
at denne
for
utstrakt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja er utsatt
Ja for brukerfeil,
Ja
Ja eksempel
Ja
Ja sluring.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Reklamasjon
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja alltid Ja
Ja Husk at
Ja din reklamasjonsrett
Ja
Ja
Ja uavhengig
Ja av garantien.
Ja
Ja betyr Ja
Ja kan reklamere,
Ja
Ja
Du kan
reklamere.
gjelder
Det
at du alltid
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
selv Jaom selgerJa skulle avvise
dittJagarantikrav.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja av forbrukerkjøpsloven
Ja
Ja
Ja deg rett
Ja
Reklamasjonsretten
erJadine lovbestemte
klagerettigheter.
Reklamasjonsretten
som følger
gir
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
til å Ja
klage
på
mangler
ved
en
vare
innen
en
bestemt
tidsfrist.
I
utgangspunktet
har
du
to
års
reklamasjonsrett,
men
dersom
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
produktet
er Jament å vare
lenger
år, kan duJa klage i inntil
fem år.
for eksempel
TV, PC
Ja
Ja vesentlig
Ja
Ja enn to Ja
Ja
Ja Dette vil
Ja gjelde Ja
Ja
Ja og bil. Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
VolksSkoda
Citroën
Fiat
Jeep
Suzuki
Honda
Renault
Ford
Nissan
Porsche Land Rover
Mazda
Dacia
wagen

Garanti og reklamasjon

yser vi hvilke endringer de ulike importørene har gjennomført siden 2013.

Nei
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja*2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Subaru
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NYBILGA
1. Antall
Poeng
2. Kjørel
Poeng
3. Antall
Poeng
4. Gratis
Poeng
5. Gjenn
Poeng
6. Sende
Poeng
7. Garan
Poeng
8. Garan
Poeng
9. Antall
Poeng
10. Gara
11. Gara
12. Gara
13. Para
LAKKGA
14. Anta
Poen
15. Kjøre
Poen
16. Gara
Poen
17. Hypp
GJENNO
18. Anta
Poen
19. Kjøre
20. Gara
Poen
21. Hypp
LAKK- O
22. Merk
Poen
23. Merk
24. Den
Poen
VEIHJELP
25. Tilby
Poen
26. Anta
Poen
27. Kjøre
Poen
POENGS

NYBILGA
Xenon-p
LED-pær
Kløtsj/sv
Styreenh
Turbo
Dashbor
Radio/ly
Navigasj
Bremses
Hjulopph
Eksosan
Låser
Hengsle
Tetnings
Styring/s
Felger
Koblings
Motorva
Fastmon
Setevarm
Klimaan
Girkasse
Generat
Dieselpu
Nøkkelfr

ORGANISASJON

Enkelt å bli
støttemedlem

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.

MA-LOTTERIET 2015/2016

KR 40,-

t

Tre like gir gevinst

MA-LOTTERIET
2015/2016
VINN BIL
t

Tre like gir gevinst

KR 40,-

Se spilleregler
på baksiden!
KR 40,-

t

VINN BIL
EKSTRAMA-LOTTERIET
og vinn!
Skrap2015/2016

Tre like
gir gevinst

t

SJANSE
EKSTRABIL
SJANSE

Tre like
gir gevinst

t

t

VINN

Tre like
gir gevinst

EKSTRASJANSE

MÅ IKKE
SKRAPES

Tre like gir gevinst

Se spilleregler

på baksiden!
M5-0001-001

MALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTT

Skrap og vinn!

MÅ IKKE
SKRAPES

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,-.
Kontingentsatser 2016
Ordinært m/autohjelp
kr 890
Ordinært u/autohjelp
* Honnør m/autohjelp
* Honnør u/autohjelp
Familiemedlem (ektefelle/samboer)
MA støttemedlem
MA-Ungdom m/autohjelp
MA-Ungdom u/autohjelp

kr 620
kr 685
kr 415
kr 280
kr 250
kr 400
kr 200

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

Rabatt på drivstoff
MA har et samarbeid med
365Privat MasterCard.
Kredittkortet tilbyr deg
3,65 % drivstoffrabatt hos
alle bensinstasjoner. I tillegg
får du en ekstra rabatt på
30 øre hos Esso!

MALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTT

M5-0001-001
Se
spilleregler
på baksiden!

Skrap og vinn!

MÅ IKKE
SKRAPES
MALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTT

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

M5-0001-001

Der ser du også mer om fordelene ved å ha dette kortet.

MA-lotteriet:

Grip vinnersjansene
i landslotteriet for
2015/2016
Hovedgevinsten er en Opel Corsa.
I tillegg er det mange andre flotte
gevinster, og pengepremier på inntil
20 000 kroner.

Nye refleks-slapwraps
Vi har fått nye refleks-slapwraps. De kan bestilles ved kontakt til MA, eller direkte på
våre reflekssider, 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
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
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MA-UNGDOM

MA-Ungdom JUBILE
I år fyller MA-Ungdom 40 år. MAs ungdomsorganisasjon
runder en respektabel alder. 10. januar 1976 ble organisa
sjonen formelt stiftet. Dette ble starten for en aktiv og
spennende organisasjon for ungdom under 25 år.
Aktivitetene har i alle år vært mange for dem som ønsker en rusfri arena for
utfordring og mestring!

Send inn dine historier
Med så mye spreke folk og aktivitet, og masse aktivitet omkring i klubbene, er
det nesten ikke til å tro at MA-Ungdom runder 40. Dette har vi lyst å markere
i årets utgaver av Motorføreren. Denne gangen med noen faksimiler fra
Motorføreren i 1976, 1986, 1996 og 2006.
Videre utover kan vi gjerne tenke oss at det kommer bidrag i bilder og tekst
fra våre MA-Ungdom klubber. Vi håper derfor dere kan grave litt i «arkivene»
deres og sende dette til stig.sandstad@ma-norge.no. Frister for innsending av
bilder og tekst er: 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. Ser frem til at
dere vil dele litt av historien fra MA-Ungdom klubbene.
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ERER!

MA-UNGDOM

MA-Ungdom

Beachflagg

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

PSSSSSST fra Sti
g!
•

ÅRSMELDING FOR
2015.
Rapporteringsskjem
a er sendt ut til de
re, så det er ikke no
Send det inn så fo
e å vente med.
rt dere har det kla
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DEATH-TRIP

Death trip – ON
Det er med en utrolig stolt
het vi nå kan presentere
MA-Ungdom sitt nye prosjekt
«Death trip – on the road.»
Dette er en vandreutstilling som vi skal reise omkring
med i hele landet. Premieren
fant sted på MAs Trafikant
3.0-konferanse i februar.
Foto: Velour v/Laila Meyrick
I vandreutstillingen har vi samlet noe av
det aller beste som har kommet inn gjennom de 7 årene MA-Ungdom har drevet
prosjekt .

Stort utvalg
Utstillingen tar utgangspunkt i det beste av
alt det flotte vi har fått inn av produkter
gjennom de 7 årene som MA-Ungdom har
drevet Death trip. Innholdet i utstillingen
vil hele tiden være i endring, siden nye
kampanjer og flotte produkter hvert år
fremover blir utviklet av ungdom som er
med i Death trip prosjektet.
Målgruppen for utstillingen er ungdom
i aldersgruppen 16–24 år. Målsettingen
er å gi ungdom i målgruppen en større
forståelse for farene og konsekvensene av
kombinasjonen «trafikk & rusmidler».

Catharina Frostad
og Stig E. Sandstad
fra Death Trip og
MA-Ungdom har
hatt premiere på
utstillingen før
den legger ut på
veien.
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DEATH-TRIP

ON THE ROAD
Mangfoldig
Utstillingen består av filmer, plakater,
sitater, radiospotter, fakta, alkolås, musikk
video, oppgaver og aktiviteter.
Du kan komme til å treffe utstillingen
på de forskjelligste steder der utstillingen
passer inn og er ønsket. Den er tenkt brukt
for eksempel ved kulturhus, kjøpesentra,
festivaler, videregående skoler, trafikk
sikkerhetsarrangementer og egne arrangementer MA-Ungdom og MA holder.
Utstillingen er laget for at den i hovedsak skal brukes utendørs. Men med noen
enkle grep så kan den settes opp inne, og
fungere like godt.

Ta kontakt
Er det noen som ønsker ytterlige informa
sjon om utstillingen? Eller høre om mulig
heten for å få besøk av «Death trip – on
the road» til et spesielt arrangement.
Ta kontakt med Stig E. Sandstad på epost:
stig.sandstad@ma-norge.no / tlf: 909 64 646.
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Enda

LENGRE
kjørelengde

Nissan har utvidet rekke
vidden på sin nye utgave av
Leaf. Og bilprodusenten er så
fri for «rekkeviddeangst» at vi
blir sendt ut på en dugelig testrunde som inkluderer en av
rallysportens mest krevende
etapper i fjellene bak Monte
Carlo. Det fungerer utmerket
med den utvidete kjøre
lengden på inntil 250 km.

Visse forbehold
Nissan LEAF har fylt 5 år og passerer 200 000
solgte enheter. LEAF er den mestselgende
elbilen globalt og har ledet an i den store,
særnorske elbilbølgen. Den nye versjon av
LEAF er nå utstyrt med en 30 kWh batteri
pakke, opp fra 24 kWh på forrige modell.
Det skal gi mulighet for å kjøre inntil 250
km, det vil si 26 % lengre enn tidligere.
Som alltid, både hos Nissan og andre elbilprodusenter, tas det forbehold om at dette
er en maksytelse under optimale forhold.
Men uansett er Leaf fortsatt i fremste rekke
i sitt segment.

Brukervennlig
For selvsagt «koster» det strøm å komme
fra havet og opp til passet Col de Turini i
1607 meters høyde. Her er det fortsatt god
margin igjen for returen. Og i nedover
bakkene på baksiden genereres nye krefter
til batteriene, som gjør at vi er klar for nye,
ekstra mil på veien hjem.
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2016-modellen lanserer flere små endringer
av eksteriørdesignet med nye detaljer og
fargevalg. Under det veldreide og karakter
istiske ytre sitter man i en komfortabel
kupé. Og det er en fornøyelse å kjøre
Nissan Leaf. Herlig ukomplisert. Stille og
kraftfullt.
Bilen har nøyaktig de samme utvendige

 imensjonene som den eksisterende 24
d
kWh-modellen, og veier bare 21 kg mer.
Den kraftigere batteripakken går på bekostning av romsligheten og er tilgjengelig i
utstyrsversjonene Acenta og Tekna.
Nøkkelen til den økte ytelsen på det nye
batteriet er oppdatert innvendig design
og batterikjemi. Innføringen av en høy
kapasitets katode forbedrer ytelsen, mens
endringen i celleoppsettet også bidrar
til forbedringen. Nissan øker garantien
for batterikapasitet for det nye 30 kWh
batteriet til 8 år eller 160 000 km.
Akkurat som med den nåværende LEAFmodellen kan Lead-eierne like enkelt
og problemfritt som tidligere lade bilen
hjemmefra, med offentlige ladere eller
fra hurtigladenettverket (3-faset, 400 V)
som er i rask utvikling i Norge og Europa.
Det tar ca. 30 minutter å lade Nissan LEAF
med 30 kWh batteri fra 0 – 80 % med en
hurtiglader, nøyaktig den samme tiden som
for et 24 kWh batteri for å oppnå samme
ladenivå.

BILNYTT

Selvgående produksjonsbil

Den nye Mercedes-Benz E-Klasse har blitt den første produksjonsbilen i verden som har fått lisens til å kjøre selv på offentlig vei.
Nye E-Klasse introduserer en rekke avanserte nyheter. Nå er bilen godkjent for å kjøre helt
selv i amerikanske Nevada. Staten har siden 2011 åpnet for selvkjørende biler. E-klassebilene
som skal testes er like produksjonsversjonen, men det er gjort små justeringer i program
varen som tillater bilen å ta full kontroll selv. Siste generasjonen av styreassistent DRIVE
PILOT fra Mercedes-Benz lar bilen kjøre selv under en rekke omstendigheter.

Husk AC-knappen i kulda
Mer nytt
Sammen med den nye batteripakken har
Nissan gitt Leaf fornyet design, teknologi og
tekniske detaljer.
Alle Acenta og Tekna 2016-modeller av
Nissan LEAF er utstyrt med den nyeste versjonen av NissanConnect infotainment. En av
LEAFs mest nyttige funksjoner er muligheten
eieren har til å samhandle og fjernstyre via
NissanConnect: Fra kontroll av ladestatus og
bidra til rekkevidden ved at du kan søke på
tilgjengelige ladestasjoner, til å gi komfort
med forvarming av kupeen på kalde vinterdager. Eiere over hele verden har benyttet
denne avanserte telematikken via sin smarttelefon for å gjøre livet enda enklere.
Den nye generasjonen av NissanConnect
omfatter også et helt nytt navigasjonssystem
med en 7-tommers berøringsskjerm som lar
eiere zoome inn og ut av kart og sveipe mellom menyene på skjermen.
Prisen for den nye Nissan Leaf begynner
på 250 000 kroner.
Du kan lese mer om bilen på www.nissan.no

Når kulda setter inn, skrur vi
opp varmen i bilen. Men mange
glemmer at også air conditionanlegget bør brukes gjennom
vinteren. Ellers kan det tørke ut.
I nyere biler er ofte klimaanlegget auto
matisk, slik at også AC-anlegget startes når
varmeapparatet slås på. Men i eldre biler
og i noen mindre elbiler må det skrues på
manuelt.
– For at pakningene i AC-anlegget ikke
skal tørke ut, må kjøleanlegget brukes
regelmessig, helst så ofte som mulig, sier
markedssjef Hans Erik Lian i Relekta, som
leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter
til verksteder og industribedrifter.
– I et kaldt land som Norge er AC-

anlegget gjerne stillestående i lange
perioder. Elbiler er enda mer utsatt fordi
elbilsjåførene ønsker å spare strøm ved å
la anlegget være av også om sommeren.
Da kan det fort bli behov for service og
dyre reparasjoner, sier Lian.
For å redusere problemet med uttørret AC-anlegg, kan man også tilsette et
tettemiddel.
- Man bør få tilsatt dette på et verksted
med mindre man har god kunnskap om
klimaanlegg, sier distriktsansvarlig Trond
Atle Bjørlin i Relekta.
Skulle det oppstå en lekkasje som ikke
blir reparert, vil anlegget fort gå tom for
kjølevæske. Da slutter det gradvis å virke,
eller starter ikke i det hele tatt.
Kilde: Newswire
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Opel Astra:

Intelligent billys

Å se og bli sett er avgjort noe av det aller viktigste i trafikken.
Forskjellen mellom godt og dårlig lys på bilen kan være helt
avgjørende, både lyset på din egen bil og det blendende lyset
på bilene du møter. Det kan gjelde livet for en fotgjenger og
forhindre en viltpåkjørsel. Nå kommer Opel med sitt Intellilux
LED Matrix lyssystem på Astra.
Av Knut Arild Lotterud og H-E Hansen

Mer lys med årene
Menneskets øye trenger mer og mer lys
etter hvert som vi blir eldre. Faktisk er det
slik at en 40-åring trenger dobbelt så mye
lys som en 20-åring, og en 60-åring har
behov for hele seks ganger så mye lys som
en 20-åring.
Derfor har bil- og lysprodusenter i
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årenes løp brukt mye energi på å forbedre
bilers lys. Et kjempeframskritt kom når vanlige glødelamper ble erstattet av halogenpærer. Om mulig var det kanskje et enda
større framskritt når Zenon- og Bi-Zenonlys overtok førsteplassen.
Nå er det tid for enda en lysrevolusjon.
Dette siste er LED-lys, det vil si lysdioder

med lysstyrke som nesten tilsvarer dagslys.
På enkelte større og dyrere biler har dette
allerede vært tilgjengelig en tid, men nå
kommer det på vanlige familiebiler i mellomklassen. Og først ute i denne klassen er
nye Opel Astra.

Fremtiden
Opel har satt seg fore å gi bilistene
lysteknologi av ypperste klasse. Vi har
tidligere omtalt merkets Eye-Tracking, der
hovedlyset skal kunne styres direkte av
førerens øyne? Det høres ut som science
fiction, men det er langt nærmere virkeligheten enn du skulle tro. Ingeniørene hos
Opel jobber allerede med morgendagens
lysteknologi, der øynenes bevegelse regi
streres og utnyttes til å styre bilens lys.
I påvente av dette har Opel allerede hatt
suksess med sin AFL+ bi-xenon-teknologi
med 10 ulike lysfunksjoner. Dette er
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tilgjengelig på de fleste av Opels modeller.
AFL+ tilpasser lyskjeglen etter værforhold
eller hva slags veier du kjører på. Intensiteten og retningen på lyskjeglen styres
av bilens hastighet og rattets bevegelser.
I tillegg styres dimmingen av lyset når du
møter eller tar igjen andre biler.
Nå er neste steg tatt med det intelligente LED matrix-lyset, som altså er lansert
på den nye Astra-modellen.
På samme måte som AFL+ er det nye LED
matrix et lyssystem som hindrer blending av andre bilister, og som automatisk
tilpasser seg forskjellige trafikksituasjoner.
Tilpasningsevnen og nøyaktigheten er
imidlertid tatt ett skritt lenger.
Når systemet oppdager lys fra møtende
trafikk, vil enkelte soner med LED-dioder
slås av eller dimmes individuelt avhengig av
situasjonen, mens resten av veien fortsatt
er opplyst. Det hele skjer automatisk og
føreren kan konsentrere seg om kjøringen.

Avansert funksjon
LED-lys gir et skarpt og hvitt lys fra et
antall lysdioder gruppert i hovedlyktene.
I Opel Astras tilfelle er det snakk om 9 LED
elementer på hver side. Det geniale med
dette systemet i tillegg til sterkt og klart

lys, er at de 18 LED elementene styres individuelt. Et «øye» i frontruta identifiserer
blant annet lys fra møtende biler eller
baklys fra biler man tar igjen, og tilpasser
lyskilde og retning etter behov.
Det vil blant annet si at venstre lyskilde
går ned på færre dioder eller lavere intensi
tet mot møtende kjøretøy, mens lyskildene
på høyre side fortsatt lyser langs veikanten
forbi møtende bil og langt framover der det
kan befinne seg en fotgjenger.
Dette handler med andre ord om et
intelligent system som maskerer lysbildet
på en slik måte at det alltid gir maksimalt
utbytte av lyset uten å sjenere medtrafikanter. Best for deg og best for dem. Og
best for trafikksikkerheten.
Motorføreren har hatt anledning til å
prøve Opels nye Intellilux LED Matrix på
mørke, norske vinterveier. Og vi ble både
imponert og overbevist. Det fungerer som
lovet. Her kunne vi oppleve hvordan «lys
assistenten» jobbet uopphørlig for å gi oss
best mulig sikt. Fjernlys kastes inn i mørket
for så å dempes, maskes av mot møtende
trafikk, dempet i en sektor mot bakvinduet
på bilen foran.
I noen partier av testturen lå kuldedisen tett. Og som bestilt. For her fikk vi

projisert hele det raskt skiftende lysbildet
som på en skjerm. Det er lett å la seg fascinere.
Hvis du – mot formodning – ønsker å
ta over styringen selv, finnes det selvsagt
mulighet for å overstyre systemet.

Opels SOS
Den nye Opel Astra byr også på andre
smarte systemer som blindsonevarling og
frontkollisjonsvarsling med automatisk
nødbrems. Føreren av nye Astra kan også
glede seg over femstjerners «beskyttelse»
av førerkortet – Opel Eye leser nemlig de
aller fleste typer trafikkskilt og viser dem
i informasjonsdisplayet for å bidra til at
føreren ikke bryter fartsgrensene.
Et annet eksempel er innføringen av
Opel OnStar, en tjeneste som leverer en
lang rekke tjenester innenfor både komfort
og sikkerhet. Det omfatter Opels utgave
av et nødsystem. Fører og passasjerer kan
ta kontakt med OnStar 24 timer i døgnet
365 dager i året, I tillegg vil også nødetater
bli varslet automatisk dersom bilen er inn
blandet i en ulykke, og du selv ikke kan ta
kontakt. Opel OnStar er lansert i Europa og
kommer etter planen til Norge i år.
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BMWs vintereventyr
Høyfjell og vintereventyr. Snøføre og isbane. Hvert år inviterer BMW til
kjøreopplevelser utenom det vanlige for entusiastene som vil perfeksjonere
kjøreferdighetene.
Vi får oppleve to dager på Golsfjellet med
kjøreopplevelser som gjør at vi blir bedre
kjent med egne evner og bilenes ytelser. Det
er xDrive Experience med prøver av både firehjulsdrevne biler og andre BMW-modeller.

Fra skolebenken
Men all sikker og aktiv kjøring begynner med
teori. Dyktige instruktører gjør det tydelig
at allerede når du setter deg bak rattet, kan
grunnlaget være lagt for suksessen. Du må
sitte riktig. Passe langt fra rattet for å få kraft
og bevegelse til å styre.
Så følger leksjoner om kjøreteknikk,
teknologi og introduksjon av modellene før
turen går ut i løypene og øvelser av kjeglekjøring, oppbremsinger og unnamanøvrering.
Her får vi testet oss selv og bilene når
systemene for førerassistanse er slått både på
og av.

xDrive
Når det tilbys runder der store utslag og
firehjulssladd – en ballett på isen for dem som
mestrer det – må det være så lite elektronikk
inne i bildet som mulig.
Med unntak av disse øyeblikkene av
skrekkblandet fryd under kontrollerte forhold,
er det best å bruke de hjelpemidlene som
finnes, for eksempel det uovertrufne xDrive.
BMWs firehjulsdrift tenker mer logisk og
handler raskere enn et lyn for å sende kreftene
til de hjulene som til enhver tid gir deg både
fremkommelighet og sikkerhet. Helt frem til
grensene for fysikkens lover.
Men selv disse virker det som om rally
kjørerne kan heve seg over når vi får sitte på i
en avsluttende demonstrasjonsrunde i dobbel
fart og med utsikt gjennom sidevinduene…
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Rally mot Monte Carlo

Christian Veiby, Citröen DS3.

Av Knut Arild Lotterud

Andreas Mikkelsen, Volkswagen Polo.

Rally Monte Carlo er utvilsomt et av verdens mest kjente og
berømte bilsportsarrangementer. I mer enn et århundre har løpet
vært et av de desiderte høydepunktene for rallyinteresserte.
Dette er et løp som er både krevende og
beryktet, og som dessuten alltid er første
runde i Rally-VM.

Norsk seier
I våre dager starter løpet i Syd-Frankrike,
og har målgang i Monaco etter et antall
fartsprøver i alpene. Noe av det som er så
krevende og spesielt med RMC, er at deler av
løpet foregår på tilnærmet sommerføre nede
ved Middelhavet, mens flere av fartsprøvene
kjøres på snø og is oppe i fjellene. En av de
mest beryktede fartsprøvene går over fjellpasset Col de Turini.
I årets løp gjorde nordmenn seg virkelig
gjeldende. 19-årige Christian Veiby fra
Kongsvinger imponerte alle med en suveren
seier i junior WRC3-klassen for tohjulsdrevne
biler. Med sin Citröen DS3 R3T var han nesten
fire minutter foran andremann i mål.
I selve WRC-klassen ble Andreas Mikkelsen
nummer to i VM-åpningen med sin Volkswagen Polo. Etter VM-bronse to år på rad,
er det stilt store forventninger til Andreas

Mikkelsen i den spennende fortsettelsen av
2016-sesongen.

Historisk sus
Ikke før var de unge talentene hjemme i gamlelandet med pokalene sine, så var det tid for
Rally Monte Carlo Historique.
Fra gammelt av hadde Rally Monte Carlo startsteder over store deler av Europa. Etter lange
transportetapper over Kontinentet møttes
man i Monaco til det egentlige løpet. I mange
år var Oslo et av startstedene. Dette gjentas
nå årlig i den historiske utgaven av rallyet.
Mer enn 300 biler var påmeldt fra
startsteder i hele Europa, hvorav 12 norske.
Arrangørene Kongelig Norsk Automobilklub
(KNA) hadde plassert startrampen rett utenfor
ærverdige Nasjonalteateret. For å fullende
feststunden var det også invitert en rekke
andre tidsriktige løpsbiler.
Dermed ble det skikkelig stemning midt
i Oslo sentrum en januarmorgen. Her kunne
man hilse på deltakere som var tidsriktig
antrukket etter datidens kleskode.

Vinnerbilen
Norge har ikke mye RMC-historie å vise
til, selv om flertallet kjente, norske «kappkjørere» opp gjennom årene har deltatt.
Men det er et unntak, og da ble det til gjengjeld førsteplass. De som sto for den bragden var Gunnar Fadum og Per Malling. Året
var 1955 og bilen var en Sunbeam Talbot.
En tro kopi av vinnerbilen fra 1955 stilte til
start i år. Vi kunne også beskue en bil helt
identisk med den Saab 69 Eric Carlsson «på
taket» vant med i 1962. Rød! Den hadde til
og med fått samme startnummer som den
gang, 303.
Og det spares ikke på kruttet i historieklassen. Kjetil Engan og Bjørn Lie ledet lenge
sin klasse i en 1965 modell Ford Cortina.
Men de kjørte av veien, skadet forstillingen,
falt bakover i feltet og endte uten top
plassering.
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I 70 % av dødsulykkene i trafikken mangler
alkotesten. Dette er ett av de mange funnene en arbeidsgruppe har gjort i forbindelse med politiets arbeid med alvorlige
trafikkulykker. Rapporten er basert på data
fra 2012.

Rapporten viser store forbedringspotensialer
i arbeidet med strafferettsbehandlingen,
blant annet et stort behov for obduksjon
av flere av dem som dør i trafikken. MA har
tatt sterkt til orde for nettopp at alle ofre må
undersøkes.

Bedre kunnskap
Det påpekes i rapporten en god del mangler
i straffesaksbehandlingen politiet gjør i
forbindelse med alvorlige ulykker i t rafikken.
Dette gjelder på mange plan i saken;
kvaliteten på avhør, styring, kompetanse og
etterforskningen for øvrig, så som å klargjøre
om rus er med i bildet.
Arbeidsgruppen har gjennomgått
politiets håndtering av 231 alvorlige trafikk
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ulykker i 2012, året da politiet hadde fått
beskjed om å prioritere nettopp dette. Riks
advokaten har varslet at rapporten vil ligge
til grunn for arbeid med snarlige forbedringer
i samarbeid med Politiet. Det blir foreslått
tiltak som skal bedre kvaliteten på politi
arbeidet, blant annet et sterkere nasjonalt
fagmiljø for etterforskning og påtalearbeid
av de alvorligste trafikkulykkene.
Av praktiske tiltak foreslår arbeids
gruppen at det må gjennomføres avhør i
forhold til instruks og sakkyndig likundersøkelse av flere trafikkofre.
- MA mener at alle trafikkofre må obduseres
for å klarlegge omstendighetene og dermed
gi bedre data om ulykkesårsakene, for
eksempel hvilken rolle rus hadde som årsak,

sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung.
generalsekretær i MA.

Trafikksikkerhet
Bakgrunnen for arbeidet som har ledet frem
til den kritiske rapporten med tittelen «Analyse
av dødsulykker og straffesaksbehandling
i trafikksaker» er blant annet at effektiv
straffesaksbehandling med høy kvalitet er et
viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten.
Riksadvokaten har gitt en arbeidsgruppe
i oppdrag å gjennomføre en analyse av politiets etterforsking og straffesaksbehandling av
dødsulykker i trafikken, samt trafikkulykker
med betydelig personskade. Rapporten ble
formelt overlevert til Riksadvokatembetet og
Politidirektoratet før nyttår.
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Avgitt
desem
mai

2010
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2015

2012-data

Arbeidsgruppen med deltakere fra
Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt har
siden høsten 2014 gjennomgått saker fra 2012
om trafikkulykker hvor personer omkom eller
ble betydelig skadet.
Rapporten omfatter en analyse av straffesaksbehandlingen av de alvorlige ulykkene i
trafikken i 2012: 139 dødsulykker, 13 tilfeller
av selvvalgt død i trafikken, 37 saker med
betydelig personskade og et tilsvarende
antall ulykker registrert med alvorlig skade.
Totalt blir dette 231 ulykker. Både Politi
Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker / Sid
Rapport
direktoratet (POD) og Riksadvokaten har
uttrykt at alvorlige ulykker skulle prioriteres i
2012.
Arbeidsgruppen har blant annet undersøkt kvaliteten på åstedsarbeidet, etterforskinHard kost
Alkotest av mistenkte
gen og påtalearbeidet. Rapporten inneholder
Etter å ha gjennomgått sakene, er inntrykket
Undersøkelsen avdekket at det ikke var gjenogså forslag til en rekke forbedringstiltak.
til arbeidsgruppen at saksbehandlingen
nomført alkotest av gjerningsperson i 70 %
For å kartlegge i hvilken grad politidisav dødsulykkene, ulykker med betydelig
av dødsulykkene med overlevende gjernings
triktene selv mente de hadde fulgt opp de
skade og saker med selvvalgt død i trafikken
mann. Totalt 97 mistenkte/siktete ble ikke
strategiske målene og prioriteringene av
hovedsak
vitner om manglende
styring, / Side 20
Analyse
dødsulykker iog
straffesaksbehandlingen
i trafikksaker
Rapport
alkotestet. Av disse var 26 personer registrert
straffesaksbehandlingene,
ble det av
gjennomledelse, prioriteringer, kompetanse og
som hardt skadd, noe som kan være en
ført en elektronisk spørreundersøkelse der
kvalitetsmessig utførelse av arbeidet.
forklaring på at personene ikke ble rustestet.
22 politidistrikt svarte. Svarene fra politi
Det er likevel noen positive elementer,
Det ble tatt blodprøve av 12 av de 26 hardt
distriktene samsvarte til en viss grad med
står det å lese i rapporten. Politiet var raskt
skadde, slik at manglende alkotest dermed
funnene i undersøkelsen, påpeker rapporten.
på åstedet og i 80 % av trafikkulykkene var
ble «repareret».
Riksadvokaten og Politidirektoratet har
de til
på at
plass
innen 30 minutter
etterinnførte
at de fikkkrav til Totalt ble det tatt blodprøve/utåndings
kommisjonen»
(NOUhonnør
2012:14).
Det medvirket
Politidirektoratet
(POD)
gitt
Utrykningspolitiet
for initiameldingen.skjedde
Arbeidsgruppen
prøve i 38 av de 97 tilfellene der alkotest ikke
responstid
i 2015.som
Da ifølge
trafikkulykkene
i 2012, har
var dessuten
det ikke fastsatt
tivet
til rapporten,
oppdrags- i undersøkelsen
funnet
gode
enkeltprestasjoner
av
giveren
et verdifullt
bidragavgjørende at politiet ankommer raskti noen
krav til representerer
responstid. Det
er imidlertid
til åstedet
for var
å tatt. Det var med andre ord ikke foretatt
straffesakene.
De gode arbeidsprestasjonene
10: Bevisopptak blodrustesting
avmistenkt/siktet
noe slag av 59(n=136)
mistenkte/siktete
ilegge
det pågående
medetterforsking.
å styrke og Mange
til rette arbeidet
for en god
spor er forgjengelige Figur
og må
sikres raskt. Vi eller luft av
fremstår imidlertid mer som enkeltpresta
gjerningspersoner
(43
%).
I
den
grad det er
videreutvikle
etterforskingsfaget,
også
inAv de mistenkte/siktede
var det 59 personer (43 %) som verken ble alkotestet eller tat
valgte derfor å kartlegge hvor lang tid det tok fra politiet mottok melding
om trafikkulykke
sjoner enn resultat av planlagte
og ledede
praktisk
mulig
serså vidt gjelder manglende alkotest, kan
nenfor
dette
området.
Men
det
er
mye
å
sette
blodprøve/evidenzerprøve
av,
jf.
figur
11.
For
til første patrulje var på åstedet. I «Anmeldelse av vegtrafikkulykke» er det rubrikker for
prosesser.
begrunnelsen for dette ligge i at vedkommende var for skadet til at dette kunne gjenno
fingeren
på i behandlingen av trafikksaker
når meldingen ble mottatt, og når patruljen var på åstedet. Vi fant imidlertid svært mange
føres. Når det gjelder manglende blodprøve kan også begrunnelsen skyldes unnlatelse e
der det går liv tapt.

tilfeller hvor det var mangler ved utfyllingen. Derfor måtte vi søke i annen
rapportteksten
eller i
prioritering av helsepersonell, eller at patruljen eller jourhavende jurist har komm
andre politiregistre, for å beregne responstiden.
frem til at det ikke er hjemmelsgrunnlag for bevisopptak i blod eller luft. Igjen er det vi
for sakens notoritet, at slike vurderinger blir nedtegnet i rapporten.

Figur 2: Responstid (n=231)

Figur 11: Alkotest og bevisopptak blod eller luft av mistenkt/siktet (n=136)

Vi fant at politiet hadde en responstid på inntil ti minutter i 40 % av alle sakene. Innen en
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
halv time var politiet på åstedet i 80 % av sakene. Bare i 20 av sakene, eller om lag 8 %,
tok det mellom en halv til en time før politiet var på åstedet. I de tilfellene det tok mer enn
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fremkommer i saken, mener arbeidsgruppen.
I ti saker hvor det var tatt blodprøve av
fornærmede, mener arbeidsgruppen at det
er stor tvil om hjemmel for dette. I de nevnte
sakene kan ikke arbeidsgruppen se at det
forelå andre forhold som gir «grunn til å tro»
at fornærmede har overtrådt påvirknings
bestemmelsene. I disse sakene var det alle
rede på stedet kjent at vedkommende ikke
var noe å klandre i forhold til ulykken.
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Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker / Side 78

ikke a
 rbeidsgruppen grunn til unnlatelse av
alkotest (og nå etter hvert spyttprøve), da
dette kan gjøres uten tanke på hvorvidt vedkommende er skyld i ulykken eller ikke.

Blod- eller utåndingsprøve
Når det gjelder enten blodprøve eller
utåndingsprøve for å bevise ruspåvirkning,
ble dette tatt på 40 % av de siktede. I de
sakene det ikke ble tatt blodprøve, var det
ikke mulig å oppdage ruspåvirkning av andre
stoffer enn alkohol. Når det kun anmodes om
analyse for alkohol, vil en også gå glipp av

Forbedringer

evt. påvirkning av annet enn alkohol, skriver
arbeidsgruppen i sin rapport.
Politiet bruker «tegn og symptomer»
for å observere og avdekke om en person er
ruspåvirket. Det var kun to saker der det var
oppgitt at «tegn- og symptomer» ble brukt.
En mulig forklaring på det lave antallet, kan
være at tilstanden til de involverte ikke har
gjort det mulig å gjennomføre en «tegn- og
symptomer»-test, eller at den ikke er tilRapport
strekkelig dokumentert. Det er også mulig
at det er gjort en negativ vurdering for bruk
av «tegn- og symptomer»-test uten at det

Arbeidsgruppen mener at det er nødvendig å
bygge et nasjonalt fagmiljø for etterforsking
og påtalearbeid av de alvorligste trafikk
sakene. Et robust fagmiljø vil ha behov
for mengdetrening ettersom et lavt antall
saker vil gjøre det vanskelig å bygge opp
tilstrekkelig erfaring innenfor saksfeltet. I
tillegg bør et nasjonalt fagmiljø ha tett dialog
med fagmiljø innenfor rettstoksikologi, retts
medisin, syn, søvnforskning, tekniske miljøer
og bilbransjen mv.
Analyse av
og straffesaksbehandlingen i tra
Det foreslås
endødsulykker
rekke organisatoriske
tiltak, regelendring og forslag til økt kompe
tanse.

Figur 39: Sakkyndig likundersøkelse av gjerningsmann (n=95)

Figur 40: Sakkyndig likundersøkelse av gjerningsmann i dødsulykker (n=82)

Figur 37: Sakkyndig likundersøkelse av offer (n=59)

Det er likevel litt tilfeldig hvem som var klassifisert som fornærmet eller gjerningsmann.
Arbeidsgruppen har holdt seg til de føringene som allerede er gjort i straffesakene. Vi
regiIstrerte
at det kan være
vil illustrere detrapporten
med én sak.
sammendraget
avfeilregistreringer.
den 149 siderViomfattende

er det 27 hovedfunnene.

Her er et utvalg av dem:

En erfaren syklist ble funnet død på en grusveg etter et sykkelbremsespor på 12 meter. Han
ble ikke underlagt sakkyndig likundersøkelse. Ut fra opplysningene som politiet mottok på
• Responstid på 30 minutter i 80 % av alle sakene
åstedet, hadde en navngitt person med traktor som transporterte en rundballe

• Manglede alkotest i 70 % av dødsulykkene
• Blodprøver av impliserte uten lovhjemmel
• Kritisk dårlige avhør i halvparten av sakene
• Dødsulykker er henlagt uten at det er tatt avhør av gjerningsmannen
• 39 % av ulykkene med dødsfølge med overlevende gjerningsmann ble henlagt
• Ikke akseptabel kvalitet på etterforskingen i 50 % av alle henlagte dødsulykker
• Konkludert med selvvalgt død i trafikken uten at saken var etterforsket
• Manglende sakkyndig likundersøkelse i saker med betydning for påtalespørsmålet
• Manglende sakkyndig likundersøkelse av 44 % drepte antatte gjerningsmenn
• Ikke sjekket bruk av mobiltelefon i 80 % av ulykkene hvor det var relevant
Figur 38: Sakkyndig likundersøkelse av offer (n=59)
• Det var gjennomført rekonstruksjon i kun ti saker av hele utvalget, hvorav seks saker
Til tross for at det var manglende sakkyndig likundersøkelse av fornærme
som er kodet som uaktsomt drap
likevel fire av dem avgjort etter strl. § 239. De fire andre ble henlagt ette
• Kun 3 politidistrikt oppgav at de hadde en plan for reaksjoner
Først vil vi redegjøre for sakene avgjort etter strl. § 239, og deretter for d
• Ubetinget fengsel i 64 % av dødsulykkene
• Tre dødsulykker var avgjort med forelegg
Av de fire første var én sak avgjort med påtaleunnlatelse etter strl. § 239
• Ubetinget fengsel i mindre enn halvparten av sakene
med tiltale og dom etter strl. § 239. I de tre sakene med fellende dom fre
• Svikt i forhold til å ta ut trafikkfarlige førere fra trafikken
ikke opplysninger om at manglende sakkyndig likundersøkelse var et tem

forhandlingen. Det er likevel grunn til å tro at sakkyndige likundersøkelse

Kilde: Riksadvokatens publikasjoner nr. 4/2015: Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker.
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BILNYTT

Uten belte blir du
elefanten i bussen
Under halvparten av de som kjører buss der det
er montert belte, bruker beltet. Statens vegvesen tror mørketallene er store.
Foto: Knut Opeide

Kampanjen
I 2014 ble 7 drept, 7 hardt skadd og 68
lettere skadd i forbindelse med buss
ulykker. Flere av de omkomne kunne
reddet livet om de hadde brukt belte.
Derfor har S tatens Vegvesen en kampanje
som oppfordrer passasjerene til å bruke
beltene. I tillegg til i informasjonsmateriell
i bussene, ny nettside og animasjonsfilm,
som synliggjør kraften en usikret passasjer
kan få i form av «vekten til en elefant»,
ble det i høst gjennomført beltekontroller i
busser over hele landet.

Få vet
- Få vet hvor farlig det er at de andre på
bussen ikke bruker belte. Det vi ofte ser i
ulykker, er at passasjerene blir kastet rundt
i eller ut av bussen. På den måten kan
passasjerene gjøre stor skade på både seg
selv og hverandre, sier Jon Molnes i Statens
vegvesen.
Uten bilbelte har du ingenting som
fanger deg opp og holder deg på plass i
stolen hvis uhellet skulle være ute. Pass på
at bilbeltet sitter tett inntil kroppen, og at
hoftedelen av beltet ligger over hoftene og
at skulderdelen ikke ligger for langt ut mot
skulder/arm.
På nettsidene til kampanjen kan du
legger inn vekten din, og får frem hvilket
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dyr du blir i 80 km/t. Mens barnet ditt
kanskje blir en elg, kan du selv ende opp
som et langt større dyr. En elefant?
- De færreste vil vel ha en okse på nakken.
Vi ønsker å gjøre passasjerene mer bevisste
på at de ikke bare fester beltet for sin egen
del, men også for dem de reiser sammen
med. Det skjer heldigvis få ulykker med
buss, men skadepotensialet er stort om noe
skulle skje, sier Molnes.

Trenger påminnelse
Stadig flere busser har monterte belter,
og det er påbudt å bruke beltet når det er
montert. Busselskapet har plikt til å informere om at passasjerene må bruke belte,
men det er passasjerenes ansvar at det blir
brukt.
I spørreundersøkelsen svarer 1 av 2 at
de ikke bruker belte fordi det er gammel vane
og fordi de glemmer det. Busspassasjerene
oppgir selv at de har behov for å bli minnet
om at beltet må på.
Fire av 10 i alderen 15-20 år mener det
er sosialt akseptert å ikke feste beltet i
bussen, viser en ny spørreundersøkelse.
Dette er også den aldersgruppen som tar
mest buss, men er minst flinke til å huske
beltet.
I løpet av kontrolluken ble det laget

over 32 000 dyr p på kampanjesiden.
Mange av dyrene er delt og spredt i sosiale
medier, sammen med budskapet om at
beltet må på – også i bussen. Ett av kampanjens blikkfang er jo nettopp at ” Uten
belte blir du elefanten i bussen”.
- Det er særlig de yngste som har
delt, d
 iskutert og engasjert seg. Mange
er opptatt av det ansvaret man har for å
gjøre turen trygg for de man reiser sammen
med. Engasjementet gir godt håp om at
de yngste oppfatter det som mer og mer
sosialt akseptert og selvfølgelig å feste
beltet i bussen, sier Molnes.
- I bilen bruker nesten alle belte, men
det er mye som tyder på at de gode vanene
ikke blir med over i bussen. Om vi klarer å
endre vanene til alle passasjerene i busser
med belte, mener vi at mye er gjort, sier
Jon Molnes.
- Vi håper at stadig flere blir bevisste på
hvilket ansvar de har for å sikre seg selv,
nettopp for å ikke være en fare for med
passasjerene.

Les mer om kampanjen på
www.vegvesen.no/belteibuss

M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6

39

ORGANISASJON

Grensekontroll har effekt
Mens den offentlige debatten i det siste har dreid
seg mye om dem som krysser grensen til NordNorge med sykkel, har Statens vegvesen tatt tak i
den mye omtalte trafikkfaren som dårlige, utenlandske lastebiler representerer.
I løpet av de tre siste månedene i 2015 ble 3 300 lastebiler og 2 400 tilhengere i Nord-Norge kontrollert. Resultatene viser en klar forbedring
på biler og tilhengere fra Øst-Europa.

Bil og sjåfør
Blankslitte dekk, manglende kjettinger, dårlig sikret last og g
 enerelt
dårlig tilstand på mange utenlandske lastebiler og vogntog har vært et
problem for både sikkerheten og fremkommeligheten. Og sjåfører er
ofte ikke vant til å takle vinterveiene de møter.

Bedret tilstand
- Andelen kjøretøy på vegene i landsdelen fra denne delen av Europa
har økt betraktelig de siste årene, og tilstanden på noen av disse var
for en del år siden ikke tilfredsstillende. Strengere krav i Norge til
vinterutrustning på tunge kjøretøy, i kombinasjon med økt kontrollaktivitet, har ført til en bedret tilstand på de aller fleste kjøretøy fra ØstEuropa som kontrolleres i vår landsdel, sier leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord, Jørn Simonsen.
Foto: Statens vegvesen
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TRAFIKK

Unngå rustne bremser

Bremser på biler ruster. Og
bremsene på elbiler er mer
utsatt for å sette seg fast og
få rustproblemer enn vanlige
biler. Med jevnlig service og
en kraftig nedbremsing i ny
og ne, kan problemet
reduseres for oss alle.
Kilde: Newswire

Særlig i vinterhalvåret kan elbiler få problemer med bremsene. Mye kjøring på vann
og saltsørpe, sammen med lite bevegelse
på bremsene, øker risikoen for fastrustede
bremser.

Kjørestilen
– Også vanlige biler får lettere rust i bremsene om vinteren. Vanligvis vil kraftige
nedbremsinger begrense problemet. Men
elbiler kjøres som regel på en jevnere og
mer energisparende måte, hvor man rett og
slett bremser mindre og ikke så kraftig, sier
markedssjef Hans Erik Lian i Relekta. Relekta er en stor leverandør av reparasjons- og
vedlikeholdsprodukter til verksteder og
industribedrifter.
Bilister som kjører elbil blir mer bevisste på
å kjøre energieffektivt. Man sparer strøm
ved å holde avstand til bilen foran og
bremse rolig ned, eller til og med bare ved
å slippe gassen og la motoren bremse.
– Det er jo også målet med å kjøre en elbil,
at man ikke forurenser mer enn nødvendig.
Samtidig fører den defensive kjørestilen til
at særlig bremsene blir brukt for lite og for
forsiktig. En litt hardere oppbremsing fra
tid til annen er fint for å øke bevegeligheten rundt bremseklossene. Men pass på at

du ikke har en bil liggende rett bak når du
bremser, sier Lian.

Smør godt
Den økende tregheten kan unngås ved å smøre
fett rundt og på baksiden av bremseklossene
regelmessig. Særlig på vinterstid.
– Smørefettet må være laget for å tåle høye
temperatursvingninger og må ha god feste
evne slik at det ikke lar seg vaske bort. Etter
lang tid skal fettet fortsatt ha smørefilm som
sikrer bevegelse til bremseklossene, sier han.
Ifølge Lian kan bremsenes levetid forlenges
betydelig. Det er også penger å spare på godt
vedlikehold.
– Bremser som er ødelagt av rust må i verste fall
byttes. Det kan koste fra 3000 til 8000 k
 roner
dersom flere deler må byttes, anslår han.
Lian anbefaler også å spyle hele bremse
systemet hver gang du vasker bilen.
– Vær nøye når du spyler både bremseskiver
og kalippere, som er den store delen rundt
bremseskivene. Det er inne i den bremse
klossene sitter. Man ser den tydelig gjennom
åpnningen på felgene. På de fleste biler er
det mulig å komme til ved å spyle gjennom
åpningen i felgen og på innsiden bakfra. Da
slipper man at salt blir sittende fast og danne
rust, sier Lian.

Gjelder mange
Birger N. Haugs bilverksted på Rud i Bærum
får inn mange elbiler med dårlig bremsevirkning.
– Kundene klager over at bremsene ikke
tar skikkelig. Ved å demontere bremsene,
rengjøre og slipe flatene, blir vi kvitt
rusten. Så er det bare å smøre med spesialfett og skru bremsene sammen igjen, sier
teknisk leder Bent Mikkelstrup.
Han mener jobben bør gjøres på et verksted
dersom man ikke har inngående kjennskap
til bil.
– Bremser skal man ikke tulle med. Det
er viktig at de monteres og behandles av
profesjonelle, sier han.
Selv om det er flest elbiler som trenger en
overhaling av bremsesystemet, får også
vanlige biler rust i bremseskivene. Særlig
bakbremsene er utsatt.
– Bakbremsene sitter åpent, slik at de får
sprut fra forhjulene. Ettersom 60 til 70 %
av bremseeffekten kommer fra forhjulene,
aktiveres bakbremsene sjelden, særlig
når man kjører forsiktig og defensivt. Da
utvikles ingen varme som tørker opp sølet,
og ingen friksjon som fjerner rustdannelse,
sier Mikkelstrup.

M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6

41

T: 64 97 23 00

Statens vegvesen Region sør

M: post@kisif.no

4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

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

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

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

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

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Tynset
kommune
Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

loten.kommune.no

tynset.kommune.no

Teknisk Forvaltning

hamar.kommune.no

time.kommune.no
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orland.kommune.no

sarpsborg.com.no

halden.kommune.no

verran.kommune.no
vaksdal.kommune.no

froya.kommune.no

Kvalsund
kommune

Steinkjer
kommune

kvalsund.kommune.no

steinkjer.kommune.no

flesberg.kommune.no

meraker.kommune.no
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Halden
kommune

Ørland
kommune

porsgrunn.kommune.no

giske.kommune.no

Masfjorden
kommune
masfjorden.kommune.no

gaular.kommune.no

Porsgrunn
kommune

Giske
kommune

sel.kommune.no

spydeberg.kommune.no

Gaular
kommune
ostre-toten.kommune.no

Sel
kommune

05.02.2016, 10:39

Stjørdal Taxi A/S
Elveg. 5
1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00
www.steffensrud.no

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Svelvikveien 81
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

Kråkstad
Bilverksted

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Bjørn Nilssen
Serviceverksted
Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

Johan R. Sunde AS

Dombås
Bilberging AS

Classic
Auto Service

Sebu
Bil & Bensin AS

Steinkjer Bil A/S Transport Nord AS
Fjordg. 9
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554
www.mortenkran.no

Kragerø
Naturstein AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 67 21 34 39

avd. Larvik

TransportFormidlingen SA

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Moss
Bilsenter A/S

AutoXL as

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Møllers gate 3
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06

Skalleberg
Graveservice

Granhøi
Alderspensjonat
2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Northern
Miles AS

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004

Ramlo
Sandtak AS

Rose
Trafikkskole A/S

Øvre Telemark
Trafikkskule

Salten Dekk
& Bilpleie AS
Bergverksveien 5
8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Korsbakken
Auto AS

Riverdalen 1
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - asko.no

Malermestrene
Indre Østland AS
Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

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

Varanger Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Bjørnsons gate 29
5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Refsland
Transport AS
Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Oslo Bilsenter

Helnessund
Brygger AS
Helnessund
8285 LEINES
Tlf. 476 78 277

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Nordnorsk
Veisikring

Bilvarehuset
Anker AS

YX
Valestrandsfossen

Bil og Fritid AS

8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 16 704

Asko Øst AS

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Leikanger
Taxisentral

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Svinesundveien 330
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Hegrevegen 16
6783 STRYN
Tlf. 57 87 60 00

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Nedre Tyholmsv. 9 D
4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

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

Toyota Nordfjord
og Førde AS

Mosseveien 16
1640 RÅDE
Tlf. 69 37 99 99
www.northernmiles.no

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Stico AS

Drammensveien 159
0212 OSLO
Tlf. 05 464

Nettbuss
Sandtransport AS
Hallingdal Billag AS Porsgrunnsvegen 192

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

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Gokstadryggen 17
3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00
www.framhelse.no

Morten Juliussen
Krantransport AS

Lågavegen 2
3262 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

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

Tuft
Transport AS
Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Østre Rosten 8
7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S
Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Småland
5281VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Malermestrene
BMV AS

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

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

Motorsenteret
Heidal AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Holmen
Motorservice AS
Follo

Myrfaret 1, 1406 SKI
Tlf. 08 555

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Vestre Linnesv 11
3400 LIER
Tlf. 32 22 61 00

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

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

M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 6
MA 1-2016.pmd

3

05.02.2016, 10:39

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 verveartiklene, eller du kan velge å få kr 250 for
ordinært medlem og kr 100 for støttemedlem, som summeres og utbetales ved årets slutt.
Verver du flere, stiger jo beløpet. ☺

KONTINGENT 2016
Ordinært m/autohjelp
Ordinært u/autohjelp
* Honnør m/autohjelp
* Honnør u/autohjelp
Familiemedlem (ektefelle/samboer)
MA støttemedlem
MA-Ungdom m/autohjelp
MA-Ungdom u/autohjelp

INNMELDING!
kr 890
kr 620
kr 685
kr 415
kr 280
kr 250
kr 400
kr 200

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

