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Snøføre, slapseføre, hålkeføre, vanskelige kjøreforhold, godt vinterføre, 
bare veier, glatte veier, såpeglatte veier, sporete, underkjølt regn som fry-
ser på bakken, ufremkommelig, kolonnekjøring, dårlig brøytet, ikke saltet, 
dårlig sikt, snøfokk, snødrev, tett tåke… Ja, vinter-Norges vokabular når 
det gjelder vær- og føreforhold er like mangfoldig som været er skiftende. 

Hittil i vinter har det vært mye vær, til og med rundt Oslofjorden der 
undertegnede stort sett befinner seg. Og med utfordrende kjøreforhold, 
skjer det også mange ulykker, særlig utforkjøringer. Det kan synes som om 
det er vanskelig for mange å avpasse farten etter forholdene. Er det sånn 
at man tror at man er så dyktig og erfaren bak rattet at man takler hva som 
enn måtte skje? Eller stoler man blindt på SUV’en sin og at firehjulstrek-
ket gjør jobben hvis man skulle få sleng på bilen? Eller skyldes de mange 
uhellene rett og slett for lavt kunnskapsnivå om fart og vanskelige kjørefor-
hold generelt? Svaret er nok sammensatt, men dødstallene i trafikken for 
2017 viser at gruppen som topper statistikken, er menn over 45 år. Les mer 
om dette i artikkelen på side 24.

Men om vinterstormen uler og kulda har bitt seg godt fast, kan vi jo 
drømme om vår og sommer og koselige bilturer i vakkert solskinn! En 
viktig begivenhet denne sommeren for MA sin del er landsmøtet i Trysil 8. 
– 9. juni. Jeg håper at veldig mange av dere MA-folk finner veien dit! 

Vi legger opp til et landsmøte i god og kjent stil med viktige saker som 
skal besluttes. Verdt å merke seg er at møtet avsluttes på lørdag, og fest-
middagen er på fredagskvelden. Og i år er det ekstra grunn til å feire med 
god mat og hyggelig samvær, for i år runder vi de 90! Det skal vi være 
stolte av alle sammen! Les den hyggelige invitasjonen fra vertskapet, Trysil 
avdeling, og meld dere på snarest!

Det er en vital nittiåring som har jubileum, og samfunnsoppdraget vårt er 
minst like viktig nå som i 1928. Vi holder derfor et høyt tempo i arbeids-
hverdagen. På veien kjører vi i 90 kun når det er tillatt og forholdene tilsier 
det, men for arbeidet med å redusere antall drepte i trafikken er det ingen 
fartsgrenser. Her kan vi fortsette å gi full gass – med god samvittighet.

Ha en fortsatt fin vinter, så ses vi i juni!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

MA i 90! 

UTGIVER
MA – rusfri trafikk
v/ generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen 

REDAKTØR 
Jøran Ledal 
Kontakt: +47 932 45 009 // joran@prontokom.no
ANNONSER 
Even Rise: +47 901 60 120 // even@prontokom
MEDLEMSSERVICE/ABONNEMENT
Tlf. 22 47 42 00

DESIGN OG GRAFISK PROD
Pronto Kommunikasjon AS

TRYKK
Grøset Trykk AS, Pb 134, 2261 Kirkenær 
ISSN 1504-9205

KONTORTID, MANDAG–FREDAG
15.9.–14.5.: 08.00–15.45
15.5.–14.9.: 08.00–15.00

DAGLIG LEDER MA-UNGDOM
Stig Eid Sandstad
Telefon: +47 909 64 646
Epost: post@maungdom.no
Hjemmeside: www.maungdom.no



Av Jøran Ledal

4 MOTORFØREREN  |   1  |   2018

 ...men kampen er ikke over ennå

MA – rusfri trafikk har i 2018 et godt 
rykte på seg, hos myndigheter, blant 
politikere, i bil- og transportmiljøet og 
blant folk flest. Det utrettelige arbeidet 
med å eliminere rus i trafikken har gitt 
god uttelling, og Norge regnes for å 
være et av landene i verden med høyest 
respekt for promillereglene. Å bli tatt 
for kjøring i ruspåvirket tilstand er i dag 
noe av det flaueste og simpleste du kan 
utsette deg selv for. Det er forbundet 
med skam og avsky.

Hadde tro på bilen
Slik har det ikke alltid vært. Da reise-
sekretær Nils Høgevold i Det Norske To-

talavholdsselskap (DNT) stiftet organisa-
sjonen sammen med seks andre i 1928, 
var promillekjøring temmelig utbredt. 
Forbudstiden hadde sluttet i 1923, og 
det fantes sågar dem som mente at en 
drink eller to bare skjerpet sansene bak 
rattet. Også regelverket var vagt og 
lite respektert. Selv om det allerede var 
forbudt å kjøre automobil i beruset til-
stand, var det ikke uvanlig å kombinere 
bilkjøring og alkohol. Mange kjørte for 
fort, og det ble flere alvorlige ulykker. 
Høgevold og de andre hadde stor tro 
på bilens fremtid, men både farten og 
alkoholbruken gjorde dem bekymret.
– Har vi ikke nok avholdsorganisasjoner? 

skal en av Høgevolds kollegaer ha spurt 
da ideen om MA første gang ble lansert.
– Ikke så lenge vi mangler denne. Tenk 
deg for noen arbeidsoppgaver. Nå øker 
biltallet med flere tusen hvert år, og 
minst like mange er det som løser fø-
rerkort hvert år. Jeg er overbevist om at 
det ikke vil stoppe før vi er kommet opp 
i 100 000 biler her i landet, kanskje mer 
enn det og, svarte Høgevold.

Antallet økte kraftig
Fra de første automobilene kom til lan-
det mot slutten av 1800-tallet, økte an-
tallet kjøretøy jevnt og trutt. I 1911 var 
det registrert 425 motorvogner i Norge, 

MA har vist Norge vei i 90 år

For 90 år siden trodde folk at en «dram under vesten» 
gjorde dem til bedre bilførere. MA kjempet en 
hard kamp for å få folk til å forstå hvor farlig denne 
holdningen var. I dag er alkohol og bilkjøring forbundet 
med skam og sosial utfrysing, men mye kan ennå gjøres 
for å redde liv i trafikken.
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og bare fire år senere hadde antallet 
økt til 2033, hvorav 1290 personbiler 
og busser, 191 lastebiler og 552 motor-
sykler. I MAs stiftelsesår hadde antallet 
kjøretøy kommet opp i hele 43.269, 
hvorav 18.533 var personbiler og busser.
I 2016 hadde norske myndigheter regis-
trert over 2,6 millioner personbiler, samt 
flere hundretusen varebiler, lastebiler, 
traktorer, busser, motorsykler o.l. Vi er 
faktisk blitt et av de åtte landene i ver-
den med høyest andel biler per innbyg-
ger, og ingen kan dermed beskylde MAs 
grunnleggere for ikke å ha vært forutse-
ende nok:

– Hvem vet om ikke bilen med tid og 
stunder blir vårt viktigste samferdsels-
middel her til lands. Men alle goder kan 
misbrukes, også dette. Skal trafikken 
gå trygt, kreves det en klar hjerne og et 
våkent blikk. Svikter bedømmelsen, kan 
lykken bak rattet snart forvandles til den 
bitreste sorg, sa Nils Høgevold under 
stiftelsesmøtet.

Forut for sin tid
Dagens generalsekretær i MA – rusfri 
trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, 
mener organisasjonen alltid har ligget 
foran sin egen samtid – og sett faremo-
mentene før resten av samfunnet:

– Vi har alltid drevet positiv 
påvirkning for en tryggere trafikk, 
enten rettet mot myndighetene 
eller direkte overfor trafikantene 
gjennom holdningskampanjer og god 
informasjon. Slik jobbet de i 1928, og 
slik jobber vi fremdeles. På den måten 
kan du godt si at organisasjonen ikke 
har forandret seg veldig mye, selv om 
verden rundt oss ser helt annerledes 
ut enn den gjorde for 90 år siden. Alt 
går mye raskere i dag, endringene 
skjer fort og vi må konkurrere om 
folks oppmerksomhet på en helt 
annen måte. Det er kort sagt mye mer 
krevende å nå gjennom med budskapet 

Steinar Hauge ble ansatt som MAs 
instruktør og forretningsfører i 1946. Han 
ble siden organisasjonens forste direktør, 
og var det helt til 1979.

Nils Høgevold fikk ideen om å etablere 
Motorførernes Avholdsforbund. Etter ett 
år med forberedelser og planlegging 
kunne den nye organisasjonen formelt 
stiftes i 1928.

MA har alltid lagt vekt på å være synlig i 
samfunnsdebatten – og har vunnet flere 
viktige seire i arbeidet for økt trafikk
sikkerhet.

Nils Høgevold og fru Marie på ferge over 
Bandakkanalen ved Spjotsodd i Tele
mark.
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vårt, men vi greier da fremdeles å få 
oppmerksomhet om sakene vi ønsker 
å påvirke, sier Kristoffersen, som er i 
full gang med forberedelsene til ulike 
jubileumsmarkeringer.
– Gjennomslagskraften vår har også 
sammenheng med størrelsen og aktive 
lokalavdelinger. En av de største utfor-
dringene våre i dag er derfor et lavere 
medlemstall enn hva organisasjonen 
hadde på sitt aller største. På slutten av 
1980-tallet var det over 20.000 medlem-
mer i MA, i dag ligger medlemstallet på 
rundt fire og et halvt tusen.  

Skal verve flere medlemmer
-En av de prioriterte aktivitetene våre 
er naturlig nok å verve flere medlem-
mer og givere, blant annet gjennom 
en større verveturnè som innledes på 
Østlandet, fortsetter over til Vestlandet 
og ender opp i Trysil i forbindelse med 
landsmøtet. Her er vi i full gang med 
planleggingen, forteller generalsekretæ-
ren entusiastisk, og hun tilføyer at hun 
tror det kan være mer å hente på å være 
tydelig på at organisasjonen har gått 
bort fra kravet om rusfri livsstil.
– Mange forbinder oss nok ennå med 
det gamle avholdskravet, og jeg tror 
vi gjør klokt i å appellere i større grad 
til de gode kreftene som er enige med 
oss i sak, men som ikke har personlige 
prinsipper om aldri å røre alkohol. Enten 
man liker det eller ei, så har andelen 
personer som er totalt avholdende, 

sunket kraftig i løpet av vår levetid. 
Samtidig vet vi at de aller, aller fleste 
gjerne vil ha slutt på all form for rus i tra-
fikken – og de vil mer enn gjerne støtte 
oss i sak. Nå må vi bare bli enda flinkere 
til å fortelle folk at de gjerne kan bli 
medlemmer uten å stå skolerett om sitt 
privatliv, at det holder at de støtter oss 
i kampen for færre drepte og skadde 
i trafikken. Her tror jeg vi kan bli enda 
flinkere til å fortelle om hvordan orga-
nisasjonen har forandret seg i tråd med 
samfunnsutviklingen, mener Kristoffer-
sen, som samtidig er opptatt av å holde 
fast i prinsippet om at alle aktiviteter 
og arrangementer i MAs regi skal være 
alkoholfrie.

To promille-seire
En av de aller største seirene i MAs 
historie var uten tvil vedtaket i 1936 
om å innføre den såkalte promilleloven 
med en «kjøregrense» på 0,5 i promille. 
MA hadde vært en sterk pådriver for 
lovendringen, og var det på ny da da-
gens promillegrense på 0,2 ble vedtatt 
av Stortinget i 2001. MA hadde i en 
årrekke forsøkt å overbevise politikerne 
om at selv lav promille senket reaksjons-
evnen. Blant annet sto organisasjonen 
for informasjonskampanjen «Alkoholfritt 
for meg, takk» i samarbeid med Vinmo-
nopolet, hotell- og restaurantnæringen 
og Edruskapsdirektoratet. Som en av 
sponsorene til fotballklubben Rosen-
borg, utarbeidet MA og noen av de 
mest profilerte spillerne i klubben et 

Motorføreren kunne i 1968 fortelle om fremtidsbilen som fantasifullt ble tegnet med 
tv i stedet for sladrespeil. Femti år senere er den unge gutten i ferd med å få rett.

FAKSIMILE: MOTORFØREREN

Den aller første utgave av 
Motorføreren utkom i 1939, altså 
11 år etter stiftelsen. Frem til dette 
ble informasjonen til medlemmene 
formidlet gjennom blant annet NAFs 
”Norsk Motorblad”, ”Autobladet” 
som tilhørte Auto-Riksforbundet og 
bladet ”Folket”. 
Stoffet i Motorføreren omhandlet 
de første årene først og fremst 
organisasjonsarbeidet, men etter 
hvert la redaksjonen stadig større 
vekt på politikk, edruskapsarbeidet, 
ferie, camping og bil.
Samtlige årganger er i dag trygt 
forvart ved sekretariatet i Oslo, 
og de mange tusen sidene med 
artikler speiler historien på en 
levende, lærerik og morsom måte. 
Jubileumsåret er derfor en god 
anledning til å dykke ned blant 
klippene og lete frem noen av de 
beste og mest underholdende 
historiene.
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prøveprosjekt som gikk ut på å teste 
ulike ferdigheter med inntil 0,5 i pro-
mille. Stuntet ga en del medieoppmerk-
somhet, og bidro til å holde å tempera-
turen oppe i diskusjonen om en lavere 
promillegrense.

Flere kampsaker
Organisasjonen har politisk ledet an 
i flere viktige kampsaker i tillegg til 
promillegrensene. Sammen med de 
andre bilorganisasjonene har MA mange 
ganger protestert mot det høye av-
giftsnivået som bilførere er blitt pålagt, 
samt gått i spissen for flere nye krav og 
påbud om sikkerhetsutstyr. Fra 1971 ble 
det et krav om at alle nye biler skulle 
leveres med bilbelter i forsetene, i 1975 
ble bruken påbudt i forsetene og fra 
1979 kunne unnlatt bruk medføre geby-
rer. I 1984 kom et tilsvarende krav om 
belter i baksetene, og året etter ble det 
påbudt å bruke dem. 

Alkolås og båtpromille
– Mange kamper er vunnet, men arbei-
det for økt sikkerhet tar stadig nye ven-
dinger. Nå har vi i flere år kjempet for 
krav om alkolås for kjøretøy som brukes 
til passasjertrafikk, og det er fremdeles 
et mål for oss å sørge for alkolås i alle 
nye kjøretøy. Vi ønsker også å få innført 
et tilbud om alkolåsprogram for alle 
promilletatte, noe som er gjennomført 
i en rekke andre land. På sjøen ser vi 
at mange båtførere ennå har samme 
forhold til alkohol som bilførerne hadde 

på 30-tallet – de tar ikke innover seg 
skadepotensialet som båtpromillen på-
fører alle som ferdes til sjøs. Dermed er 
det viktig for oss å overbevise et flertall 
av politikerne om at det er nødvendig å 
senke promillegrensen for båtførere fra 
dagens 0,8 til 0,2, forklarer Kristoffersen.

– Flertallet støtter oss i syn
Selv om dødstallene i trafikken peker i 
riktig retning, og flertallet av befolknin-
gen ser ut til å støtte MAs syn i mange 
sammenhenger, er generalsekretæren 
overbevist om at MA – rusfri trafikk vil 
ha en viktig rolle i mange nye år frem-
over.
– Nytt utstyr, sikre biler og bedre veier 
vil naturligvis bidra positivt, men til sju-
ende og sist er det folks holdninger som 
kommer til å være avgjørende. Tekno-
logi er vel og bra, men så lenge det er vi 
mennesker som sitter ved rattet, vil det 
alltid være en fare for sviktende døm-
mekraft, overmot og bruk av ulike typer 
rus. MA ble startet av ildsjeler som så et 
behov for en organisasjon som kunne 
opplyse om alkoholens farer på veien. 
Mye er oppnådd, men vi er ikke i mål før 
vi alle kan ferdes i trafikken uten fare for 
liv eller helse. Det er ennå mange tiltak 
som kan gjennomføres for å gjøre tilvæ-
relsen tryggere – og da er det godt å 
vite at vi har 90 års oppsamlet erfaring, 
kunnskap og historie å hjelpe oss med i 
vårt viktige samfunnsoppdrag, avslutter 
hun.

Prut aldri med vulkanisøren! Klokkeklar 
beskjed til Motorførerens lesere i 1940. 
Hva en vulkanisør gjorde? Dette var  
mannen som reparerte de slitte bildek
kene dine.

Dagens generalsekretær, Elisabeth 
Fjellvang Kristoffersen, mener organisa
sjonen trengs mer enn noensinne.

FOTO: ESPEN SOLLI

Norges landslagshelter i fotball var populære i 1994. Spillere som hadde kvali
fisert seg til VM i USA, stilte gjerne også på ulike stunt i samarbeid med MA. 
Her har noen av heltene mottatt gullplate for cd’en «We are all the winners». Fra 
venstre Kjetil Rekdal, Rune Bratseth, Petter Gurskevik (markedssjef i MA), Are 
Sigvaldsen, Jan Åge Fjørtoft og Jahn Ivar «Mini» Jacobsen.
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Hva har MA - rusfri trafikk betydd for trafikksikkerheten i 
Norge?

– Organisasjonen har vært en pådriver og betydd svært mye 
for utformingen av lovverket som gjelder trafikksikkerhet. 
Spesielt innenfor områdene rus og promille, men også på 
andre områder. MA har alltid hatt et bredt kontaktnett, og har 
vært god i arbeidet med å påvirke trafikksikkerhetsarbeidet i 
en riktig retning.
Hva bør være MAs viktigste oppgaver i fremtiden?

– Selv om det er mindre promillekjøring i dag enn for 50 år 
siden, er rus fremdeles den aller viktigste årsaken til dødsfall 
og alvorlige personskader i trafikken. Samtidig opplever vi 
at bruken av andre typer rusmidler enn alkohol er et økende 
problem i trafikken. Her kan MA ta en viktig posisjon, 
både som påvirker og som en aktør som bidrar med god 
informasjon.
Hva må gjøres for å få dødstallet i trafikken ned til null?

– Rus er som nevnt en viktig faktor å få kontroll på, men vi 
må også påvirke annen uheldig adferd i trafikken; kjøring i 
altfor høy hastighet, stygge forbikjøringer, dårlig avstandstil-
pasning til andre kjøretøy, for å nevne noe. Det er selvsagt 

ingen enkel jobb å endre folks holdninger, men innsatsen mot 
promillekjøring viser jo at det faktisk er mulig gjennom hardt 
arbeid, engasjement og mye informasjon. De aller fleste anser 
fyllekjøring som noe man absolutt ikke gjør. Det burde være 
like selvsagt at man ikke kjører for fort.
Nå ser det for øvrig ut til at det ikke blir noen nedleggelse av 
UP, og det tror jeg vi skal være glade for. Det kan sikkert dis-
kuteres hvorvidt et høyt kontrollnivå endrer folks holdninger, 
men det er i alle fall ingen tvil om at det bidrar til endret 
adferd. Dette er helt nødvendig dersom vi skal nærme oss 
nullvisjonen, som jeg synes er en god veiviser.
Hva er ditt bidrag for en tryggere trafikk?

– Vel, jeg har jo jobbet med trafikksikkerhet mer eller min-
dre kontinuerlig siden 1970, både som UP-sjef, i Autoriserte 
Trafikkskolers Landsforbund og nå senere som rådgiver. Jeg 
har alltid vært en tilhenger av bilbelte, automatiske trafikkon-
troller og alkotesting. Jobbene har medført at jeg har kom-
met mye til orde, og jeg benytter alle slags anledninger til å 
snakke og skrive om temaet. 

MA har alltid hatt 
et bredt kontaktnett, 
og har vært god i 
arbeidet med å påvirke 
trafikksikkerhetsarbeidet 
i en riktig retning.

Leif N. Olsen
Rådgiver

(tidl UP-sjef og adm. dir. i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund)
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Vurderer å kjøpe elbil?

Stadig 
flere 
nordmenn 
bytter til elbil. 
Dersom du tenker 
på det samme, er 
det en del ting det kan 
være kjekt å vite om denne 
typen bilhold: Bør du sette 
opp egen ladestasjon hjemme? 
Koster det mye? Øker du 
verdien på boligen din?

Motorføreren gir deg svarene.



– Hvis du vil kjenne trygghet og sove godt om natta, bør du ta denne lille 
ekstrainvesteringen, oppfordrer elbil-eier og elektriker Per Ola Linstad.
Han mener investeringen av en ladesta-
sjon er liten sett i forhold til det belø-
pet som vanligvis brukes på innkjøp av 
elbil – og ikke minst fordi den reduserer 
brannfare og utrygghet knyttet til ladin-
gen hjemme.

Ingen store inngrep
Elektrikeren vet at han har det ganske 
mye enklere enn mange andre når det 
kommer til det å legge opp strøm og 
nødvendig effekt akkurat der han måtte 
ønske. I garasjen har han rigget lade-
plass til familiens to elbiler.
– Ladestasjonen gjør at du kan sove 
godt om natta mens bilen får sin dose 
med strøm gjennom trygge kanaler, 
fastslår Per Ola Linstad.

Vanligvis er det ikke veldig mye spesial-
tilpasning som skal til for at sikkerheten 
knyttet til hjemmelading er ivaretatt. 
– En ny kurs på maks 10A fra sikrings-
skap og direkte til ladekontakten, pluss 
en jordfeilbryter type B. På veggen 
monteres en ladeboks der innholdet fra 
styringsenheten befinner seg. Det er alt 
som trengs. Kostnaden vil ligge på rundt 
15.000 kroner, forklarer Linstad.

Stadig flere stasjoner
Denne summen representerer fortsatt 
en liten andel av den totale investerin-
gen ved kjøp av elbil, mener elektrike-
ren. Derfor er han opptatt av at flere 
følger både sterke anbefalinger og 
forskrifter.

– Heldigvis er forsikringsbransjen også 
opptatt av at hjemmelading skal foregå 
så sikkert som mulig. I tillegg ser vi at 
enkelte i bilbransjen også velger å selge 
inn en hjemmeladestasjon sammen med 
kjøretøyet. Det er ingen tvil om at vi 
kommer til å montere mange flere av 
disse stasjonene i årene som kommer, 
sier Per Ola Linstad.
Han er en strålende fornøyd elbil-bruker, 
og synes slett ikke det er noe pes knyt-
tet til ladingen – selv med to elbiler.
– Ladestasjonen passer selv på når 
batteriet er fullt, eller den avbryter hvis 
det skulle oppstå en feil. Min jobb er jo 
bare å sørge for at støpslene er plugget 
i kontakten. Resten er det orden på, ler 
Per Ola Linstad.

Per Ola Linstad er opptatt av sikkerhet knyttet 
til hjemmelading av elbil. – Ladestasjon er en 
liten investering for din og familiens trygghet, 
mener elektrikeren og elbileieren.

FOTO: GEIR CHRISTIANSEN

– Kjøp ladestasjon straks
Av Geir Christiansen
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Ingen grunn til å utsette:



Nærmere 10.000 elbil-
eiere skifter bosted 
hvert år. En ladestasjon 
kan være den lille, 
betydningsfulle 
forskjellen.
Fem prosent av landets bilpark er elbi-
ler. Andelen er stadig på vei opp, og 
det betyr at elbil-eiere i de kommende 
årene vil være mye hyppigere på bolig-
markedet enn før.
Og er det noe elbil-eiere både liker og 
trenger, så er det gode og trygge lade-
muligheter.
– Vårt råd er å se på en hjemme-lade-
stasjon som en investering i boligen, og 
ikke en merkostnad ved kjøp av bilen, 
sier Ståle Frydenlund, seniorrådgiver i 
Norsk Elbilforening.

Han tror at boligkjøpere med elbil vil 
være interessert i om prospektet har 
ferdig opplegg for lading. En hjemme-
ladestasjon med type 2-kontakt vil være 
mest attraktivt – kanskje så verdifullt at 
det til syvende og sist kan bli utslagsgi-
vende i en budrunde.
– Dette er også et budskap skeptiske 
styreledere i borettslag og sameier 
gjerne forstår, når det kommer spørsmål 
om å få på plass ladestasjoner. Om de 
ikke forstår behovet for lading, forstår 
de vanligvis potensiell verdiøkning og 
-tap, fortsetter Frydenlund.
Norsk Elbilforening mener at man så 
snart som mulig må få inn ladepunkt 
(dedikert hjemme-ladestasjon og aktuell 
ladeeffekt) som egen variabel i boligan-
nonser på finn.no.
– På denne måten kan eiere av elbiler 
og ladbare hybrider enkelt finne ut av 
om boligen eller leiligheten er tilrette-
lagt med hjemme-ladestasjon, sier Ståle 
Frydenlund.

ORD & UTTRYKK FOR ELBIL-EIERE
Jordet husholdningskontakt
På fagspråket kalt «Schuko-kontakt». Denne har du sannsyn-
ligvis flest av hjemme. Noen er enkle, andre er doble. Egner 
seg dårlig som fast ladepunkt uten tilpasninger.

Hjemmeladestasjon mode 2
En tilpasset «Schuko-kontakt» (jordet husholdningskontakt) 
med egen kurs på maks 10A sikring med jordfeilbryter type B. 
Ladeledningen brukes på vanlig måte. Viktig med oppheng av 
ledningens ladeboks.

Bruksendring
Lading av elbil innebærer vesentlig endring i belastningsmøn-
ster og type belastning på kontakt og ledningsnett. Gjel-
dende regelverk fra DSB krever at du oppgraderer kursen, det 
samme gjør stadig flere forsikringsselskap.

Jordfeilbryter type B
En spesiell jordfeilbryter som ikke forstyrres av støyen fra 
ladesystemet.

Hjemmeladestasjon mode 3 type 2
Mode 3-stasjonen er fastmontert på vegg og har innebygde 
sikkerhetsfunksjoner (robuste materialer, effektiv lading, 
feilmelding, jordfeilbryter). Lader raskere og sikrere. Brukes 
enten med fast kabel eller bileiers egen kabel.

Industrikontakt (CEE/EN309)
Kjent som 3-fas-kontakt. Ingen strømbegrensning. Gjelder et 
fåtall elbil-produsenter.

DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Har blant 
annet ansvar for å utarbeide regler og veiledninger for bruk av 
elektriske anlegg og utstyr.

Varmgang i stikkontakt. Skjøteledninger. Ladekabel med «kladd» uten solid oppheng. 
Skadet ladekabel. Ladekabel ut gjennom vindu, langs vegger, på fortau eller veier.FY, FY!

Seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk 
Elbilforening mener hjemmeladestasjon 
er en god investering i egen bolig. –Det 
kan bli utslagsgivende i en budrunde, 
sier han.

FOTO: NORSK ELBILFORENING

-Ladestasjon øker 
verdien på boligen



I år er det jubileum! MA fyller 90, og 
det skal vi feire! Trysil avdeling setter 
stor pris på å få stå som vertskap for et 
jubileumslandsmøte. Vi vil gjøre det vi 
kan for at oppholdet skal bli så vellykket 
og trivelig som mulig både for delegater 
og gjester, som for ledsagere. Og – vi 
garanterer mindre mygg! 
Landsmøtets base og overnattingssted 
vil bli på Radisson Blu Resort hotell. Det 
ligger omtrent én km fra Trysil sentrum 
og er hovedhotellet i Turistsentret. På 
hotellet blir registreringen, møtene og 
landsmøtefesten arrangert.
Nært opp til hotellet er det klatrepark, 
minigolf, golfbane, sykkelbane og rul-
leskiløype.  På hotellet finnes bowling-

hall og badeanlegg, så for de som tar 
med familien er aktivitetstilbudet stort. 
Tur for ledsagere
På fredag formiddag arrangeres busstur 
med guide for de som ikke er dele-
gater. Turen starter fra inngangen til 
hotellet. Det blir kort besøk på Trysil 
Museum Solbakken, deretter «Kongens 
nei» - runden i Nybergsund og kaffe- 
og vaffelstopp på Knettsetra. Turen vil 
ta rundt to timer. Pris pr. deltaker 120 
kroner inklusive bevertning.
Landsmøtelotteriet
Som vanlig på landsmøtene skal vi 
ha lotteri med mange fine gevinster. 
Lodd vil bli solgt fra MA-Trysils stand i 

hotellet. Loddpris: 10 kr. Trekningen vil 
foregå etter lunsj på lørdag.
MA i 90!
I anledning jubileumsåret vil en verve-
stafett gå rundt i Sør-Norge, og ende 
opp i Trysil på landsmøtet. Mer om 
denne markeringen kommer senere.
Praktiske opplysninger
Ekspressbuss: Trysilekspressen går fra 
Oslo Bussterminal og fra Oslo Lufthavn. 
Den stopper ved hotellet. Se www.
trysilekspressen.no for rutetider.
Bussforbindelse Elverum - Trysil kjøres 
også av Hedmark Trafikk slik at det er 
flere avganger.

Velkommen til landsmøtet 2018 i Trysil 8. og 9. juni

Trysil 8. - 9. juni

Tjuefire år siden sist – nå ønsker vi MA-folket velkommen til Trysil på 
landsmøte igjen! Etter landsmøtet i 1994 skrev redaktør Inge Grøsland i 
avisa Folket med krigsoverskrift: ”Kjør til Trysil. Der var vi.” Nettopp den 
oppfordringen vil jeg gjerne at så mange som mulig tar til følge. Varmt 
velkommen skal dere være alle!

Av Ole Arild Bovolden
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Velkommen til landsmøtet 2018 i Trysil 8. og 9. juni

Tog: Det er mulig å ta toget til Elverum 
og buss videre til Trysil. Sjekk nsb.no og 
Hedmark Trafikk, www.hedmark-trafikk.
no, eller Trysilekspressen.
Parkering: Det er gratis parkering uten-
for hotellet og i garasjen. Ved parker-
ing i garasjen benyttes romkortet som 
«nøkkel».
Ladestasjon: Ladestasjoner for elbil og 
egen ladegarasje for Tesla.
Påmelding og registrering
Forhandlingene starter fredag 8. juni 
kl 10:00. Registreringen starter fredag 
morgen kl 08:30. 
Vi regner med at flere vil velge å komme 
torsdag ettermiddag / kveld, men det 

er ingen registrering før fredag. Trysil 
avdeling står for en uformell sosial sam-
ling utenfor hotellet på torsdagskvelden 
som alle tidlig-ankomne er hjertelig 
velkommen til!
Vi oppfordrer til å være ute i god tid 
med påmelding! Påmeldingsfristen er 2. 
mai. Påmeldingen skjer til MA sentralt 
på e-post ma@marusfritrafikk.no, eller 
direkte til Mona på telefon 22 47 42 06.
Eventuelle spørsmål om tur for ikke-
delegater kan rettes til Trysil avdeling v/ 
Ole Arild Bovolden på tlf 480 23 061.
Mer informasjon om landsmøtet finner 
du på www.marusfritrafikk.no
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Trysil 8. - 9. juni



Påmelding til landsmøte i MA - rusfri trafikk,
Radisson Blu Resort Trysil 8. - 9. juni 2018
Navn  ______________________________ og  ___________________________________________________ 

Adresse__________________________________  Postadresse ____________________________________ 

Telefon________________ Mobil _________________ Epost ______________________________________ 

Delegaten/-e skal representere _________________________________________ avd på forhandlingene 

Dobbeltrom
(pris pr pers)

Enkeltrom
(pris pr pers)

Sum

Hotellpakker
Hotellpakke torsdag - lørdag 2630 3180 ____________

Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke fredag - lørdag 2210 2490 ____________ 
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, landsmøtefest fredag   
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke torsdag - lørdag 1930 2480 ____________
Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke fredag - lørdag 2140 1790 ____________
Hotell 1 natt lunsj fredag og lørdag, frokost lørdag, uten landsmøtefest fredag
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke torsdag - søndag 3050 3880 ____________ 
Hotell 3 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest fredag   
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Hotellpakke fredag - søndag 2630 3180 ____________ 
Hotell 2 netter m/frokost, lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest fredag   
NOK 200 pr barn i delt rom med to voksne

Måltider for ikke-boende gjester
Pris dagpakke inkl lunsj og pauseservering kr 545 _____ pers fred _____ pers lørd ____________

Frokost, kr 145 ______ dager ______ pers ____________

Lunsj, kr 225 ______ dager ______ pers ____________

Landsmøtefest fredag (kr 700 pr person) ______ personer ____________

Andre kostnader
Tur ikke-delegater (120 pr person) ______ personer ____________

Guidet tur til Trysil Museum "Solbakken". "Kongens nei"- runden. Kaffe og vaffelstopp på Knettsetra. Varighet ca 2. timer.

Deltakeravgift til forhandlingene (delegater) kr 350 ____________

Å betale ____________

Opplysninger til hotellet

Trysil 8. - 9. juni

Trysil 8. - 9. juni

Påmeldingsskjema sendes til:
MA - rusfri trafikk, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo. Eller til mailadressen under.
Påmeldingsfrist 2. mai 2018
Henvendelser vedr Landsmøtet: ma@marusfritrafikk.no
Faktura sendes fortløpende ved påmelding.
På turer for ikke-delegater tas det forbehold om nok påmeldte.

Handicaprom: Vennligst opplys om spesielle behov som allergier, rullestolbruker m.m
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La oss snakke 
litt om været...

VINTER-VEDLIKEHOLD VINTER

Norske vinterveier er både 
krevende og farlige. Salt er blitt 
veimyndighetenes viktigste 
våpen i kampen mot snø og is, 
men stemmer det virkelig at 
sikkerheten vår er avhengig av 
231.000 tonn salt? Finnes det 
ingen bedre alternativer?

Motorføreren har sett nærmere 
på norsk vintervedlikehold.



Tekst og bilder: Geir Christiansen
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231.000 tonn salt – er det virkelig nødvendig?

Så enkelt er det: Salt gir bedre framkommelighet, økt 
sikkerhet og sikrere kjøreforhold. Derfor må det brukes.
Det er Statens vegvesens entydige og 
klare konklusjon på spørsmålet i tittelen. 
Likevel er det en sannhet med visse 
modifikasjoner. Selv ekspertene Øystein 
Larsen og Kai Rune Lysbakken i seksjon 
for drift, vedlikehold og veiteknologi 
i Statens vegvesen, er opptatt av å ta 
forbehold.
Grunnen er at saltet først og fremst har 
sine mest åpenbare fordeler når visse 

betingelser er innfridd. Det handler om 
klima og trafikkmengde.

Stor trafikk
Gjennomsnittlig ble det brukt cirka 4 
kilo salt per meter riks- og fylkesvei i 
løpet av vinteren 2016/2017. Til sammen 
ble det brukt 231.000 tonn med veisalt 
for å holde disse mest trafikkerte vinter-
veiene åpne.
Men det er likevel bare småtteri i for-

hold til mengden sand som ble strødd 
utover. Fire ganger så mye ble kjørt ut 
med strøbiler over det ganske land – 
altså den totale vekt av 943.000 tonn.
– Sand er fortsatt den mest brukte 
metoden på veier hvor det aksepteres 
vinterføre, konstaterer Øystein 
Larsen.  

Ulike kategorier
Riks- og fylkesveiene over det ganske 
land er delt inn i fem vinterdriftsklas-
ser fra A til E. Valg av vinterdriftsklasse 
gjøres med bakgrunn i blant annet tra-
fikkmengde, klimatiske forhold, veiens 

VINTER-VEDLIKEHOLD VINTER

Av Geir Christiansen

FOTO: KNUT OPEIDE (STATENS VEGVESEN)



17MOTORFØREREN  |   1  |   2018

231.000 tonn salt – er det virkelig nødvendig?

funksjon og viktighet, samt andre lokale 
forhold.
De viktigste og mest trafikkerte veiene 
er i driftsklasse A og B. Disse utgjør om-
lag 15 prosent av riks- og fylkesveinettet 
i Norge.
- For veier i disse to klassene er det et 
mål at veibanen skal være fri for snø 
og is i perioder uten snø-nedbør. Det 
benyttes salt som hjelpemiddel i vinter-
driften i tillegg til brøyting gjennom hele 
vinteren, opplyser Kai Rune Lysbakken i 
Statens vegvesen.
Med andre ord; det er her de fleste ton-

nene med salt blir lagt igjen.

Brøyting er alt
Brøyting er nøkkelordet i all vinterdrift 
av norske veier. Det er den som først og 
fremst sørger for at veiene er åpne for 
trafikk.
I tillegg brukes sand og salt, og denne 
bruken varierer naturlig nok med 
driftsklasse på veien og ikke minst hvor i 
landet man befinner seg.
Tilbake til brøyting: Det ble kjørt cirka 
20 millioner brøytekilometer vinteren 
2016/2017. Dette tilsvarer i gjennom-

snitt 180 turer fram og tilbake på en 
veistrekning.
Frekvens og mengde varierer i stor grad 
av hvor i landet man er. Det kan også 
være store variasjoner fra år til år, nett-
opp avhengig av værforholdene.

Været krever salt
Norge har ikke bare mye vær, men 
også mye trafikk i noen områder. Ifølge 
Statens vegvesen gir salt økt effekt der 
trafikken er høy, og i områder og perio-
der med vekslende temperaturforhold.
– På veier i vinterdriftsklasse C, D og 

VINTER-VEDLIKEHOLD

Kai Rune LysbakkenØystein Larsen



Vask bilen hver uke om du vil bekjempe saltet

1.
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E tillates det en snø- og is-såle, og det 
benyttes fortrinnsvis sand til friksjonsfor-
bedring. Men fortsatt gjelder kravene 
til hvor godt veigrepet skal være, og da 
kan også salt benyttes under spesielle 
forhold, sier Larsen og Lysbakken.
Noen værforhold gjør altså at salt gir 
særlig god effekt, og strøing med sand 
har liten effekt. Ifølge Statens vegve-
sens eksperter vil effekten ved salt være 
størst ved såkalte overgangsperioder 
der temperaturen veksler rundt 0 °C. 
Dermed kan altså salt dukke opp på de 
aller fleste veistrekninger, en eller annen 
gang.
Hva er det så med salt som er så unikt 
og helt avgjørende?

Lysbakken har følgende svar på lager:
– Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften 

i tillegg til brøyting for å opprettholde 
eller raskt gjenopprette bar vei. Saltet 
bidrar til å opprettholde bar vei ved 
kuldegrader og gjenopprette bar vei 
etter snøvær. Bar vei vil normalt gi bedre 
framkommelighet og sikrere kjørefor-
hold enn en vei med snø- eller isdekke.
Vegvesenet mener sand er uegnet der 
trafikken er høy – den vil rett og slett 
«blåse» av veien.

Snøen skal bort
– På rim, tynne is-hinner og på våt is har 
sanden begrenset effekt med hensyn til 
økning i veigrep og varighet. På veger 
med høy trafikk vil man ved snøvær 
oppleve rask oppbygging av snø- og 
is-såle, selv med hyppig brøyting. Trafik-
ken vil polere snø- og is-sålen og gi lav 
friksjon, fortsetter Lysbakken.
Han er tydelig på at salt vil hindre tilfry-

sing av våt veibane og dermed hindre 
dannelse av is-hinne. Ved duggfall 
vil saltet også hindre at rim gir glatt 
veibane, og ved snøvær vil saltet hindre 
oppbygging av snø-såle og gjøre snøen 
lettere å fjerne med brøyting. 

Trafikksikkerhet
Saltet brukes som hjelpemiddel i driften 
av norske vinterveier for å opprettholde 
god framkommelighet og trafikksikker-
het. Ifølge Statens vegvesen er målet 
mest mulig bar vei der trafikken er som 
størst – rett og slett fordi det gir størst 
trygghet.
– Det er svært mange faktorer som 
påvirker trafikksikkerheten langs en 
veistrekning, og derfor er det utfordr-
ende å isolere effekten av et spesifikt 
virkemiddel. Likevel er det gjort en del 
undersøkelser på saltingens effekt på 

Veiene saltes enten du vil eller ikke, og det 
påvirker alt av kjøretøy. Det betyr at du bør foreta 
vedlikeholdet deretter.
Eksperter på vask og vedlikehold av 
kjøretøy er det mange av. Det er stort 
sett detaljer i framgangsmåte og ulike 
produkters fortreffelighet de er uenige 
om. 
Alle er stort sett enige om at vedlikehol-

det er viktig hele året – og ekstra viktig 
om vinteren. Som en følge av salting på 
de mest trafikkerte veiene, bør du stikke 
innom en vaskehall hver eneste uke.
Bilen din vil takke deg, spesielt hvis du 
er oppmerksom på hjulbuer, understell, 

Det handler om været…
Mye av strøingen med sand som 
foregår på norske veier blåser 
rett og slett bort. Men det finnes 
hjelp.
– Vi benytter oss av en mer ef-
fektiv metode for sanding kalt 
«fastsand». Den gir større og mer 
langvarig friksjonsforbedring, 
men har også visse betingelser 
knyttet til seg, sier Øystein Larsen 
i Statens vegvesen.
Den viktigste forutsetningen for 
best effekt med «fastsand» er 
perioder med langvarig kulde og 
stabile forhold.
Fastsandmetoden går ut på å 
tilsette cirka 30 prosent varmt 
vann til sanden ved utstrøing. 
Ved utstrøing fryser den fuktige 
sanden fast i is-sålen og gir en 
sandpapireffekt med svært god 
friksjon. Vanntemperaturen bør 
ligge rundt 90-95 grader for å få 
best mulig effekt.
– Det er også en forutsetning at 
det er kuldegrader i lufta og på 
veien, og virkningen er best på 
hard tykk is, men det fungerer 
også på tynne is-hinner.  Fast-
sandmetoden krever spesielt 
avansert utstyr og benyttes 
når forholdene er gunstige for 
metoden, fastslår Larsen.

VINTER-VEDLIKEHOLD

Har du mulighet, så sørg for å spyle under 
bilen. Der samler det seg mye som du 
egentlig ikke vil samle på.



Vask bilen hver uke om du vil bekjempe saltet

2.
3.

4.
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Fylkeskommunen bestemmer
Kravene til vinterdrift er beskrevet i Håndbok R610 Standard for drift og 
vedlikehold av riksveger. Denne brukes også som grunnlag for vedlikehold av 
fylkesveiene, men fylkeskommunene står fritt til å avvike fra kravene i håndboka 
der de finner det nødvendig.
For riksvegene er det derfor lik strategi, men for fylkesveiene kan det være 
forskjellig avhengig av hvilke valg fylkeskommunene ønsker å gjøre.
I hovedsak følges kravene også på fylkesveiene.

VINTER-VEDLIKEHOLD

Smør inn alle gummilister med 
silikon. Men ikke for mye. Dra 
det godt utover.

Det er dette du vil til livs: salt 
som har satt seg godt fast i lakk, 
på plast og i kanaler

Et enkelt rengjøringsmiddel på 
sprayflaske og rene engangskluter 
er nødvendig i kampen mot skitne 
karmer og litt bortgjemte steder. 
Men det må tas.

trafikksikkerhet, opplyser Øystein Larsen 
og Kai Rune Lysbakken.
De henviser blant annet til en stor norsk 
undersøkelse i 1995 der det ble kon-
kludert med at slik saltingen foregikk i 
Norge den gang, så reduserte det ulyk-
kestallet på det saltede veinettet med 
20 prosent.
I en undersøkelse av svenske ulykkestall 
konkluderte professor Harald Norem 
med at klima med temperaturforhold er 
avgjørende for saltingens effekt på tra-
fikkulykker. Videre konkluderte han med 
at salt ikke bør benyttes i områder med 
lange perioder med temperaturer under 
– 8 °C. Han slo også fast at saltingen gir 
størst positiv effekt på trafikksikkerhet 
dersom vinterdriften gjennomføres slik 
at man får en stor andel av bar vei gjen-
nom vinteren.

felger og bremser.
Her er noen enkle tips når du benytter 
deg av et selvvask-anlegg på vinteren:
• Velg et anlegg som bruker varmt 

vann.
• Kjøp avfettingsmiddel (gjerne bio-

varianten med lettere nedbrytbare 
ingredienser) som tar asfalt, olje og 
salt. Sørg også for et lett rengjørings-
middel (spray) til skjulte overflater. 

Husk silikonstift til gummilister.
• Spray på avfetting på nederste del av 

karosseri, helst på tørr bil. La virke i 
2-3 minutter.

• Skyll av med varmt vann nedenfra 
og opp. Gi felger og bremser ekstra 
oppmerksomhet.

• Klarer du å komme til, så skyll gjerne 
under bilen. Der sitter det ofte salt. Ta 
der du kommer til – noe er bedre enn 
ingen ting.

• Vask hele bilen med sjampo. Ikke bruk 
for mye, bare lett vask. Både sjampo 
og avfetting tar sakte og sikkert bort 
beskyttelsen i lakken.

• Skyll godt av hele bilen med varmt 
vann.

• Åpne dører og bakluke, bruk et lett 
rengjøringsmiddel i karmer og tørk av 
med ren engangsklut.

• Sett inn alle gummilister med silikon-
stiften.

• Kan bilen stå i garasje etter vask, er 
det selvsagt best. Hvis ikke bør du 
sørge for å holde den varm en stund 
etterpå – særlig hvis vinteren byr på 
mange minusgrader.

VINTER



Med lappen 
halvveis i 

lomma
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Fra den dagen han fylte 16 år, begynte 
Erik Mathias Anderssen å øvelseskjøre. 
Det nyter han allerede godt av.

Undersøkelser, statistikk og 
eksperter er veldig enige om 
at jo mer du øvelseskjører, 
desto mindre er risikoen for 
bli utsatt for ulykker i ung 
fører-alder.
En fersk bilfører er ikke det en fersk bil-
fører engang var. For 20 år siden var det 
få som pekte på at omfattende privat 
øvelseskjøring kunne være en avgjøren-
de faktor for deg som skulle bli bilfører. 
Perioden med opplæring var gjerne 
konsentrert til det siste året før du fylte 
18 år. Enda lenger tilbake i tid, var det 
en felles forståelse om at et halvt år var 

nok til å forberede seg.
Veimyndighetene tenker ganske an-
nerledes nå.

Opplæring over flere år
Statens vegvesen vil at opplæringen 
for å kunne kjøre bil skal skje over flere 
år. Derfor har man åpnet opp for å ta 
trafikalt grunnkurs allerede som 15-åring 
(alle som skal øvelseskjøre må ha dette), 
og starte med øvelseskjøring i bil fra 
fylte 16 år.
Grunnen er åpenbar: Støttet av forsk-
ning fra både Norge og Storbritannia, 
som viser at mye øvelseskjøring gir 
lavere ulykkesrisiko, mener myndighe-
tene at ungdom bør få med seg store 
mengder erfaring før de slippes løs 

alene. Det første året som bilfører er en 
svært utsatt periode.

Mil etter mil
Her kommer mengdetreningen inn i 
bildet. Den er ikke tenkt som en avgjø-
rende faktor i løpet av det første året 
med øvelseskjøring (16-17 år), men mest 
når føreren har fått en god del rutiner 
på plass og en bredere forståelse av 
trafikkbildet. 
Når man etter hvert legger ut på økter 
med øvelseskjøring som varer lenger, og 
som strekker seg over flere mil – gjerne 
også inn i ulike utfordringer - vil den 
unge føreren ha opparbeidet seg erfa-
ring som tåler forstyrrelser og distraksjo-
ner på en mye bedre måte.

…og svaret er mengdetrening

Tekst og bilder: Geir Christiansen
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– Jeg har aldri vært redd for å kjøre bil, 
men da jeg satte meg inn i bilen og 
skulle øvelseskjøre på 16-årsdagen, var 
jeg så å si livredd. Det gikk bra, og det 
skremte meg heldigvis ikke, forklarer 
Erik Mathias om den aller første gangen 
han fikk kjøre bil på ordentlig.
Alle er på et eller annet tidspunkt fersk-
inger i trafikken. Nettopp derfor er det 
viktig å oppnå mestring så raskt som 
mulig. Det handler ofte om å begynne 
enkelt og smått – og etter hvert bygge 
ut både rekkevidde og vanskelighets-
grad.

Fordel med motorsykkel
17-åringen har fortsatt noen måneder 
igjen før han kan sitte bak rattet i en bil 
helt alene. Men han har allerede oppar-
beidet seg mye erfaring i trafikken.
Erik Mathias har i lang tid vært ivrig på å 
komme seg inn i trafikken så raskt som 
mulig. Det trafikale grunnkurset tok han 
som 15-åring, og alle forberedelser til 
mellomtung motorsykkel var i boks til 
16-årsdagen. 

– Ved å ha lappen på moped eller lett 
motorsykkel har du allerede fått fordeler 
i øvelseskjøringen. Det betyr at du leser 
noe mer av trafikkbildet og du kan en 
god del om trafikkreglene, sier han. 
Erfaringen i trafikken som motorsyklist 
eller mopedist mener han dessuten gir 
en verdifull ydmykhet overfor nettopp 
denne typen trafikanter når du selv 
kjører bil. 

Korte og lange turer
– Jeg har mast om å få kjøre mest mulig. 
I en periode nesten hver dag. Stort sett 
har jeg fått lov, men jeg har også fått 
noen nei, ler Erik Mathias.
I hverdagen har det mest gått i korte 
turer i nærområdet. Småkjøring til butikk 
eller trening. Til kjæresten eller venner. 
Når anledningen er der har han fått lov 
til å kjøre lengre turer – gjerne til hytta 
eller til Oslo.
– Det var en skikkelig utfordring å par-
kere i Oslo første gangen, røper han.
Men det gikk bra det også.

Han mener det er viktig ikke å la seg 
stresse. Det er lettere sagt enn gjort, 
men nettopp derfor bør man starte med 
å gjøre kjøringen så enkel som mulig for 
seg selv.

Utfordringene
– Hvis man har mulighet til først å 
øvelseskjøre en bil med automatgir, er 
det lurt. Du bruker ikke så mye energi 
på å håndtere bilen, og kan ha fokus 
på trafikkbildet. Etterpå, når du kjenner 
en trygghet og har trafikkbildet bedre i 
hodet, kan du hoppe over til en bil med 
manuell giring, råder Erik Mathias.
I tillegg er han en ivrig bruker av 
øvelses kjøre-appen fra Gjensidige For-
sikring. I denne appen dokumenterer du 
all øvelseskjøring.
– Ved å kjøre 2000 kilometer før jeg tar 
lappen, gir det meg en billigere forsik-
ring det første året. Det gir meg også en 
trygghet på at jeg har kjørt ganske mye, 
og jeg tror det hjelper på trafikksikker-
heten i det store og hele bildet, avslut-
ter Erik Mathias Anderssen.



Den første perioden med førerkort er 
alltid en utfordring. Mye skjer, ofte på 
kort tid, og gjerne på impuls. Den roen 
og tryggheten som føreren har etablert 
før den tid, vil være helt avgjørende for 
hvordan situasjoner med økt risiko vil 
løses.

Sett av tid
Det blir ingen øvelseskjøring uten at 
noen voksne stiller opp. Et godt ut-
gangspunkt er at ledsager og fører 
sammen får litt veiledning hos trafikk-
skolen – det kan være helt enkle tips for 
hvordan man best legger opp kjøringen. 
Noe er liksom litt viktigere enn annet, 
og det kan kjennes trygt for alle parter 
at man ikke nødvendigvis skal brøyte 
veien på nytt. Å lytte til erfarne folk blir 
som regel aldri feil.
For å øvelseskjøre mye, må man også 
rydde den tiden man trenger. Statens 

vegvesen mener det er viktig å kjøre 
jevnt – altså at det ikke blir store og 
lange opphold mellom hver gang ung-
dommen setter seg bak rattet.
Derfor er planlegging ganske viktig. 
Kanskje er det dager som passer bedre 
enn andre? Er det noen faste oppdrag 
man kan benytte seg av? Ved å gi seg 
selv noen knagger i hverdagen, vil det 
være lettere å gjennomføre øvelseskjø-
ringen jevnlig.

Hvor mye?
Statens vegvesen mener at 140 mil er en 
god basis å ha med seg inn mot fører-
prøven. Dette er selvsagt veldig indivi-
duelt, men baserer seg først og fremst 
på at eleven skal kunne kjøre både 
selvstendig og behagelig i vekslende 
trafikk. Det innebærer å ha kontroll, og 
ikke la seg stresse unødig.

Gjensidige Forsikring oppfordrer til å 
nå 200 mil. Selskapet har laget en egen 
app der man logger alle turer. På den 
måten har man kontroll på hvilke dis-
tanser som er kjørt, og om det er korte 
eller lange kjøreturer.
Flere interesseorganisasjoner (trafikksko-
ler, bilorganisasjoner, forsikringsselskap) 
har lagt lista enda høyere, og vil at de 
øvelseskjørende gjerne kan nærme seg 
både 400 og 500 mil.
Det er altså ingen fasit, bortsett fra at 
det er mengdetrening som gjelder.
Til foreldre: Ta fram det beste i 
deg
Tålmodigheten kan settes på prøve 
noen ganger, men den øvelseskjørende 
poden din trenger den beste utgaven 
av deg.
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Erik Mathias (17) kjører så mye som mulig

1. Slapp av – ikke stress. 2. Du er ny. Det handler om å lære. 3. Aksepter at du gjør feil. 
Det er derfor du har en L. 4. Velg med omhu hvem du vil/bør øvelseskjøre med. 5. Start 

8 gode råd fra Erik Mathias (17):



Har én av dere en dårlig dag, eller dere 
akkurat har hatt en diskusjon; la øvelses-
kjøringen vente.
Dere er avhengig av en kjemi mellom 
dere som fungerer i bilen. Uten den vil 
det bli vrient å skape en god og trygg 
læringsarena.
Du som forelder skal prøve å lære bort 
noe du kanskje har gjort i en årrekke, og 
som sitter i ryggmargen. Din utfordring 
blir å tenke som den som nå sitter i 
«ditt» førersete.
Hva skal jeg lære bort? Hvordan vil jeg 
forklare det? Hvor begynner vi?

Noe som ikke bør læres bort?
Tenk gjennom din egen kjørestil. Er det 
noe i den som ikke bør læres bort? Bruk 
muligheten til å være ærlig, og forklar 
hvordan det i stedet bør kjøres.

Du kjenner mest sannsynlig den som 
skal øvelseskjøre veldig godt. Det betyr 
at du også vet hvilke knapper du ikke 
bør trykke på. Gjør mer av det ungdom-
men liker. Ta deg god tid og vis at du er 
tålmodig.
Gi mer ros enn ris. Når du skal gi korri-
geringer er det viktig ikke å la seg styre 
av følelser og komme med utbrudd. 
Sørg for at det er konkret og nyttig, det 
som den ferske føreren skal forholde 
seg til.
Du er avhengig av å skape en god rela-
sjon til den som nå er fører. Nettopp 
fordi det ikke lenger er du som kjører 
bilen, trenger føreren din veiledning og 
dine råd på et tidlig tidspunkt.

Ta dere god tid
Gi innspillene på en tydelig måte, slik 
at det er størst mulighet for at de blir 

oppfattet. Still gjerne kontrollspørsmål 
underveis for å sikre deg at beskjeden er 
forstått.
Gå ikke for fort fram. Hvis dere star-
ter i god tid med øvelseskjøring har 
dere ikke hastverk. Ta det enkle først; 
pedaler, gir, ratt. Bli kjent med bilen på 
en plass uten trafikk og med romslige 
omgivelser.
Hvis du synes det å være ledsager er 
problematisk for deg, kan du gi stafett-
pinnen videre til noen andre voksne. Det 
er ikke alltid at foreldre er den beste 
partneren i bilen. Du kan også selv ta 
kontakt med en trafikkskole, og få både 
hjelp og veiledning der. 
Nok en gang; sørg for at det blir klima 
for læring i bilen. Vær positiv og forstå-
elsesfull. Det er ditt ansvar.
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Erik Mathias (17) kjører så mye som mulig

på en parkeringsplass. 6. Kjør på en søndag. Velg dager og tidspunkter med lite trafikk. 
7. Start med en lett, liten og så enkel bil som mulig. 8. Det er vanlig å lage kø.

Erik Mathias Anderssen (17) og mamma Mette 
Anderssen har allerede mange timer sammen 
i bilen – med den yngste bak rattet. – Jeg har 
mast om å få kjøre mest mulig. Det betyr at jeg 
får kjøre jevnlig, og jeg er helt sikker på at det 
hjelper meg til å bli en bedre fører, sier han.
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Historisk lave dødstall på veiene

– Men vi må jobbe minst like hardt 
for å øke trafikksikkerheten

560 drepte

452 drepte

338 drepte

De foreløpige tallene fra Statens 
vegvesen viser at 109 ble drept i 
trafikken i 2017. Det er 26 færre enn 
i 2016 og det laveste tallet på 70 år.
Det er Statistisk sentralbyrå som har 
ansvaret for den offisielle ulykkesstati-
stikken i Norge på bakgrunn av regis-
treringer fra politiet. Statens vegvesen 
publiserer foreløpige ulykkestall på sine 
nettsider vegvesen.no, ulykkesdata hver 
måned. Tallene blir ikke endelige før i 

slutten av mai året etter. Men det pleier 
ikke å være store endringer på tallene. 
Hvis en obduksjon viser at årsaken til 
ulykken er at en person har hatt et il-
lebefinnende, så blir denne tatt ut av 
statistikken. Det samme gjelder hvis det 
er helt klart bevist at det dreier seg om 

et selvmord. I 2017 ble 16 (14,6 %) tatt 
ut av statistikken. De siste årene har 
mellom 7 og 19 % blitt tatt ut av stati-
stikken på grunn av slike forhold. 
Du kan selv finne ut hvor trafikkulyk-
kene er der du bor. Disse legges også 
inn i Vegkart.no. Søk etter trafikkulykke 
i søkefeltet, og bruk kartet for å finne 
ulykkene. 

Ruspåvirkning
Hvor mange av dødsulykkene i 2017 
som skyldes rus, kan vi ikke si noe 
om før tallene fra Statens vegvesens 
ulykkes analyser er ferdige i slutten av 
april. Vi vet at i perioden 2005 – 2016 
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– Men vi må jobbe minst like hardt 
for å øke trafikksikkerheten

255 drepte

107 drepte

352 drepte

var ruspåvirkning medvirkende faktor til 
21 % av dødsulykkene. I 2016 var dette 
tallet 23 %. Statistikken forteller oss 
at selv om antallet drepte går ned, er 
rusandelen dessverre relativt stabil. 
Å kjøre for fort, og uten bilbelte, henger 
ofte sammen med ruskjøring. En under-
søkelse fra Folkehelseinstituttet viser 
at blant de omkomne førerne som var 
ruset, så hadde 85 % av de under 25 år, 
for høy fart.

Gledelig med færre unge drepte
Vegvesenets foreløpige tall viser at 77 
menn og 32 kvinner omkom i trafikken 
i 2017. Et markant trekk i 2017 er at 

det er godt voksne menn med for stor 
fart som omkommer i møte- og utfor-
kjøringsulykker. Over halvparten av alle 
omkomne, er menn over 45 år. 
Det gledelige er en nedgang i antallet 
drepte under 25 år. Denne gruppen 
har tidligere vært overrepresentert i 
statistikken. I 2017 var det 17 personer 
under 25 år som ble drept i trafikken. 14 
av disse var menn, og størsteparten av 
disse var i begynnelsen av 20-åra og ble 
drept i utforkjøringsulykker. 

Færre hardt skadde
Etter flere år med stagnasjon i antall 
hardt skadde, ser det ut til at fjoråret gir 

en nedgang. Her ligger prognosene på 
om lag 620 hardt skadde.
– Tallene for 2017 gir grunn til optimis-
me, men med det ambisiøse målet om 
maksimalt 350 drepte og hardt skadde 
for 2030 i Nasjonal transportplan (NTP), 
må trafikksikkerhetsinnsatsen fortsette 
med uforminsket styrke, sier rådgiver i 
trafikksikkerhet Anne Beate Budalen.

Rådgiver Anne Beate Budalen.



Trafikkovertredelse Bot 
2017

Bot 
2018

5 km/t for fort 750 800
10 km/t for fort 2050 2100
15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 3700 3800
20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 5350 5500
25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t 8300 8500
15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 3300 3400
20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 4600 4700
25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 6250 6400
30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 8300 8500
35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t 9950 10200
36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t 10400 10650
Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran 6650 6800
Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv. 5350 5500
Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving 4100 4200
Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.) 6650 6800
Brudd på vikeplikten 6650 6800
Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv. 2250 2600
Kjøring med «trimmet» moped 5350 5500
Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv. 1150 1200
Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år 2250 2300
Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t 2150 2200

Nå er det (enda) 
dyrere å bryte
trafikkreglene



Av Jøran Ledal
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Forsker usikker på effekten av høyere bøter:

– Vi glemmer fort at satsene har økt
Samtidig som nyttårsrakettene føk til værs, gjorde også satsene for forenklede 
forelegg et byks. Men landets fremste forsker på trafikksikkerhet er usikker på hvor 
mye økningen påvirker adferden vår bak rattet. – Risikoen for å bli tatt, betyr mye 
mer enn bøtenivået, sier forsker Rune Elvik.
Mens det før nyttår kostet 2.250 kroner 
å bruke blinklyset galt, må du nå ut med 
2.600 kroner for samme forseelse. Å 
bryte 70-grensen med 20 km/t kostet 
i fjor 4.600 kroner, nå må du ut med 
4.700 kroner. Boten for å kjøre på rødt 
lys har økt fra 6.650 kroner til 6.800 
kroner. 
– Det er vanskelig å si noe sikkert om 
hvorvidt høyere bøtesatser bidrar til å 
øke trafikksikkerheten. Sannsynligvis 
har det en viss effekt, men jeg kan ikke 
anslå hvor mye. Jeg ser ikke bort ifra at 
enkelte bilførere kanskje endrer adferd 
den første tiden etter en økning, men 
etter hvert som tiden går, glemmer jo 
de fleste av oss at satsene har økt. Uan-
sett tror jeg de færreste sitter og regner 
på hva man kan tillate seg av forseelser 
i trafikken, sier dr. philos. Rune Elvik 
ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) 
i forbindelse med de nye bøtesatsene 

som trådte i kraft fra nyttår.
– De fleste vet nok at det generelt er 
kostbart å begå overtredelser i trafik-
ken her til lands, men politikerne har 
antagelig en tanke om at det er viktig 
å opprettholde et høyt nivå. Det har i 
alle fall vært vanskelig å påvise at slike 
økninger påvirker adferden, og dermed 
også trafikksikkerheten.
Den svært erfarne forskeren peker på 
flere grunner til at det er vanskelig å 
måle effekten av denne typen økninger.
– Problemet er at vi ikke vet hva bilfø-
reren legger størst vekt på; oppdagel-
sesrisikoen eller bøtenivået. Vi gjorde 
noen undersøkelser rundt år 2000, men 
de ga oss egentlig ikke særlig entydige 
svar. Årsaken er at det gjerne blir gjort 
flere endringer samtidig. Myndighe-
tene økte disse årene bøtesatsene for 
bilbeltebruk, men trappet samtidig opp 

kontrollvirksomheten. Dermed ble det 
vanskelig å si om den økte bilbeltebru-
ken skyldtes det ene eller det andre. En 
senere studie, som ble utført for perio-
den 2004 – 2014, har imidlertid vist at 
økt sannsynlighet for å bli oppdaget, har 
mer å si for antall fartsovertredelser enn 
økte bøtesatser, forklarer Elvik.
Studien som Elvik refererer til slo fast 
at antall fartsovertredelser faller med 
3,3 prosent dersom risikoen for å bli 
oppdaget (flere kontroller) øker med ti 
prosent. En tilsvarende økning av bøte-
satsene fører til kun 0,8 prosent færre 
fartsoverskridelser.
Det ble ifølge SSB gitt 213.989 foren-
klede forelegg i 2015.  Året før var tallet 
224.900. Hele 92 prosent gjaldt veitra-
fikkforseelser, hovedsakelig på grunn 
av for høy fart, mens de resterende 8 
prosent ble gitt for mindre alvorlige 
forseelser mot tolloven.

Forsker Rune Elvik mener det er vanskelig 
å vurdere effekten av økte bøtesatser.

FOTO: FLEMMING DAHL/SAMFERDSEL



Kjære medlem i MA – rusfri trafikk
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Vi er en trafikksikkerhets-
organisasjon som arbeider 
for en rusfri trafikk!
Hver dag risikerer du og dine å møte 
en ruskjører;  på vei til og fra skolen, 
jobb, butikken, trening, søndagstur 
etc.
Alkoholen er fortsatt verstingen i 
trafikken. Folkehelseinstituttet regner 
med at det er over 14 000 turer med 
promillekjøring hver dag. Nesten 25 
prosent av alle dødsulykker i trafikken 
skjer i rus, og flest skjer med promille!
MA - rusfri trafikk har medlems-
kategorier som passer enhver. Se våre 
nettsider under medlem.
Sjekk også ut alle fordelene du har 
som medlem på våre nettsider  
www.marusfritrafikk.no

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

For verving av Ordinært og Honnørmedlem, med 
og uten autohjelp, kan du velge mellom en av følg-
ende vervepremier – sett kryss i ruten:

VERVEPREMIER

Lommebok i 
skinn

Skinnbelte 

Microfiber 
håndkle

Kjølebag m/sete 
m/MA-logo

Noen av disse artiklene er nye og er også å få kjøpt. Bestill på telefon: 22 47 42 00 eller e-post: ma@marusfritrafikk.no

VI MÅ BLI FLERE: Skal vi nå Nullvisjonen  i  trafikken, må vi bli kvitt ruskjøringen. 
Med flere medlemmer får vi utrettet mer! (FOTO: ADOBE STOCK)

MA-MEDLEMSKAP



Tips til gave

MA - rusfri trafikk har ny webadresse!
Vår webadresse er:
www.marusfritrafikk.no
E-post til alle ansatte er:
navn@marusfritrafikk.no

Gamle e-postadresser og gammel web-
adresse vil være gyldig en tid framover, 
men bruk de nye nå.

MA-MEDLEMSKAP

Ønsker du å gi medlemskap som gave til noen du er glad i ?»
Skriv mottagers navn og adresse her og send til oss på mail ma@marusfritrafikk.no. 
Det vi trenger av info:
Navn // Fødselsdato // Adresse // Postnummer // Poststed // Mobilnr. // E-post // 
Type medlemskap.
Du kan printe ut gavekort fra vår nettside: Se Medlem, velg Medlemskort i gave – 
klikk på linken for mal.

Kalender 

2018

MA_kalender_2018 v2.indd   1

15.05.17   17.47

Støtt oss ved å kjøpe MA-kalenderen 2018 eller 
lodd i MAs landslotteri!

Skattefrie 
gaver
Forutsetningen er at gave-
beløpet må være på minst 
500 kroner for at giver kan 
få skatte fradrag. Den øvre 
grense for fradrag er 40 000 
kroner. 
For eventuelt over skytende beløp 
gis ikke skattefradrag. Gaver skal 
ifølge loven gå til MAs prosjekter og 
satsning på trafikksikkerhets arbeid. 
For at  giveren skal kunne trekke 
fra på skatten, må MA ha navn og 
adresse, samt  giverens fødselsnum-
mer (11 siffer) dersom det er en 
person, eller giverens organisasjons-
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skat-
tefrie gaver kan rettes til:

Ole E. Veimodet
tlf 22 47 42 02 
ma@marusfritrakk.no.

Bestilling kan gjøres til MA – rusfri trafikk på  
telefon 22 47 42 00 eller ma@rusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2018 er til salgs. Prisen er kr 399, fritt 
tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kroner. 
I tillegg er det mange andre flotte  gevinster, og flere penge-
premier.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjekt-
arbeid for rusfri trafikk og trafikksikkerhet generelt. 

Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Takk for støtten!

Vår avtale med Skandia Energi gir deg en av landets beste strømav-
taler helt eksklusivt.
Du betaler det samme som Skandia Energi 
kjøper strømmen for + et påslag på kun 24,- 
per måned samt 4,60 øre/kWh som inkluder-
er lovpålagte El-sertifikater.

Tegner du strømavtale med 100% Grønn 
Strøm hos Skandia Energi, støtter du MA 
med 400 kroner første året, 300 kroner andre året og 200 kroner fra og med tredje året. 
Bra for MA, bra for deg og bra for miljøet!

Våre medlemmer fikk tilsendt en brosjyre fra Skandia Energi sammen med kontingent-
kravet for 2018.

Telefonnummeret i brosjyren er dessverre feil. Riktig nummer er: 38 70 16 16.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!

En av landets beste strømavtaler



MA-MEDLEMSKAP

Microfiber badehåndkle

Vi tømmer lageret vårt – her er mange fine MA-artikler til sterkt redusert pris, benytt anledningen nå!

MA-pins 0,5 cm

Mansjettknapper/ slipsnål 
forgylt, m/ eldre logo

Jubileumsbok, “Underveis”

Skinnbelte, brunt Lommebok i skinn

Kjølebag m/ sete

Vi har fremdeles MA-artikler med tidligere logo på lager!

70,-

30,- 40,-

15,- 20,-

60,-

150,-

150,-

50,- 120,-

50,- 50,-

120,-

265,-

Se alle artikler 

på våre 

hjemmesider.

Obs! Porto for forsendelse kommer i tillegg.

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen 
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg, 
har fl ere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås. 

Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS 

For mer informajon besøk www.dragernorge.no eller www.facebook.com/Drageralkolasalkotester

Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte 
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tennings system og dersom 
sjåførens utåndingspust inneholder høyere alkoholkonsentrasjon enn grensen for 
norsk lov, vil alkolåsen forhindre at motoren startes. En alkolås kan monteres på 
alle typer maskiner der det er strøm. 

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene i henhold til siste CENELEC-standard,

CENELEC EN50436-1 og -2:2014.

Politiet over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for alkohol. 



Brannvesenets 110-sentraler 
skal være mottakssentral i 
Norge for det felles europeiske 
nødmeldingssystemet eCall.
eCall er et nytt nødanropssystem for 
varsling av trafikkulykker, og skal instal-
leres i alle nye personbiler og lette 
varebiler.
– Formålet er å redde liv og redusere 
varige skader gjennom redusert tid fra 
hendelsen finner sted til nødetatene er 
på plass, uttalte justis- og beredskaps-
minister Per-Willy Amundsen (Frp) i en 
pressemelding om avgjørelsen.
Ved en ulykke vil systemet automa-
tisk overføre viktige opplysninger om 
tidspunkt, lokalisering og kjøretøyets 

posisjon til nødnummeret samtidig 
som en taleforbindelse etableres mel-
lom kjøretøyet og nødsentralen. På 
denne måten skal antall drepte og hardt 
skadde i trafikkulykker reduseres, ved at 
de involverte i ulykker får raskere hjelp 
enn i dag. eCall skal også kunne utløses 
manuelt av personer inne i kjøretøyet. 
Man regner med at tjenesten vil være 
effektiv spesielt for møte- og singelulyk-
ker utenfor tettbygd strøk i Norge. Kort 
responstid og god kvalitet på tjenesten 
vurderes som avgjørende for overlevelse 
eller reduksjon av varig trafikkskadde
På europeisk nivå er det forventet at 
eCall vil medføre en reduksjon i antall 
trafikkdrepte med 2-10 prosent og en 
reduksjon i skadenivå på 2-15 prosent.

Bilenes nødanrop skal gå til 110

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen 
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg, 
har fl ere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås. 

Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS 

For mer informajon besøk www.dragernorge.no eller www.facebook.com/Drageralkolasalkotester

Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte 
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tennings system og dersom 
sjåførens utåndingspust inneholder høyere alkoholkonsentrasjon enn grensen for 
norsk lov, vil alkolåsen forhindre at motoren startes. En alkolås kan monteres på 
alle typer maskiner der det er strøm. 

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene i henhold til siste CENELEC-standard,

CENELEC EN50436-1 og -2:2014.

Politiet over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for alkohol. 

Av Jøran Ledal



I over 30 år har VW Caravelle vært synonymt med flerbruksbil med god 
plass til både passasjerer og last. Motorføreren fikk teste en helt ny åtte-
seters Caravelle i Highlineversjon med skinnseter og god luksusfølelse. 
Man skulle nesten ønske man hadde fem-seks unger også.

Når jeg setter meg inn i nye VW Cara-
velle er det omtrent som å stige inn i 
en lastebil. Den innvendige plassen er 
kjempestor, og man sitter høyt og har 
god oversikt som i en liten lastebil. Nye 
Caravelle fås med både kort og lang ak-
selavstand og i Comfortline og Highline-
utgaver. Min testbil var toppmodellen 
Highline, med 150 hesters dieselmo-
tor og DSG-automatgirkasse. Bilen 
var av den korte typen, den med lang 
akselavstand har 40 cm bedre plass i 
lengden. Min testbil hadde åtte seter 

i eksklusivt skinn, og den skulle være 
grei å ta en langtur med. Den bakerste 
seteraden kan man felle ned slik at man 
får større bagasjerom. Bakluken har stor 
åpningsvinkel, og man kan også stå op-
preist under den i ly for regnet hvis det 
skulle være for behov det. Sidedørene 
er elektriske skyvedører, og innstignin-
gen i baksetet er veldig lett. Man kan 
dessuten åpne skyvedørene med en tast 
i førerhuset og med fjernkontrollnøk-
kelen. Med skyvedørene på sidene har 
Volkswagen noe de kaller Easy Entry. 

Setene kan skyves forover med et hånd-
tak, og dette gjør det lettere for pas-
sasjerene i tredje seterad å komme seg 
inn og ut. Alle seteryggene kan i tillegg 
slås ned. Det er veldig luftig i bilen, og 
plassfølelsen er enorm.

Highline = luksus
I forhold til Comfortline er Highline 
luksusversjonen. Min testbil koster rett 
i underkant av 900.000 kroner, så det 
merkes selvsagt at du kjører noe litt 
utover det vanlige. I tillegg til flotte 
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Allsidig og praktisk 
flerbruksbil

Av Tommy Hermanrud

Volkswagen Caravelle
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og gode skinnseter med armlene, så 
finner vi et instrumentpanel med mange 
oppbevaringsrom og et multifunksjons-
ratt i skinn hvor man styrer radioen, 
navigasjonssystemet, mobiltelefonen og 
cruisecontrolen ved hjelp av knappene 
på rattet.Rattet kan justeres vertikalt og 
horisontalt så man finner riktig kjørestill-
ing for seg selv.
Infotainment-skjermen sitter midt i 
dashbordet over girspaken, og er lett 
forståelig med de vanlige funksjonene. 
Det er også full internett-tilgang mens 
man kjører. Med DAB+ radio og åtte 
høyttalere i førerhuset og passasjerrom-
met, har man underholdning i tillegg til 
at det er mulig å koble til eksterne lyd-
kilder med en USB-kabel. Ser vi utven-
dig på bilen, så kjennetegnes Highline-
modellen ved ekstra kromlister bak, på 

33

sidene og på grillen. Det var veldig fint 
på min testbil i dyp sort perle-metallic 
lakk. 

150 hk diesel, DSG 7-trinns au-
tomat og 4MOTION
Volkswagen Caravelle Highline får man 
med tre 2,0 liters dieselmotoralterna-
tiver på 102 hk, 150 hk og 204 hk. Min 
testbil hadde 150 hk motoren med 
7-trinns DSG-automatgirkasse som 
er oppgitt til et forbruk på 0,58 liter 
på mila og et CO2-utslipp på 153 g/
km. Bensinmotorene er også på 150 
hk og 204 hk. Kombinert med DSG 
dobbelclutchgirkassen, har Caravelle 
også 4MOTION firehjulsdrift. Og som 
ekstrautstyr kan du få bakkebremseas-
sistent og mekanisk differensialsperre. 
Jeg likte DSG-kassen veldig godt og 

man merker knapt girskiftet. Bilen var 
ikke så veldig sprek synes jeg, så det 
hadde vært moro å prøve 204 hk-mo-
toren, som jeg regner med har atskillig 
mer kraft og respons. På sikkerhetssiden 
er Volkswagen langt fremme, og på 
nye Caravelle finner vi sikkerhetssys-
temer som multikollisjonsbrems, front 
assist avstandskontrollsystem med 
City-nødbremsfunksjon, ACC adaptiv 
cruisecontrol, side assist feltskifteas-
sistent, fjernlysassistent, ryggekamera, 
bakkestartassistent og bremseassistent. 
Jeg konkluderer min test av nye VW 
Caravelle med at det er en praktisk 
og romslig bil man kan få fra fire til ni 
seter, og at man føler seg litt King Of 
The Road. Prislappen er drøy for en 
slik flerbruksbil, men det må Staten ta 
skylden for.
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Av Tommy Hermanrud

Nye Subaru XV har fått et annet uttrykk 
enn den gamle modellen. Jeg tok bilen 
på en tur i skikkelig snøvær, og ønsker 
meg firehjulstrekk på min neste private 
bil.
Bilen virker mye freshere, mer robust 
og tøffere enn den gamle modellen. 
Subaru har vært ledende på firehjulsdrift 
i mange år, og med det permanente 
firehjulsdriftsystemet – Symmetrical All 
Wheel Drive og X-mode, får man ekstra 
hjelp og trygghet under vanskelige 
kjøreforhold.
Trykker du på knappen X-mode, 
aktiveres systemet som endrer styring 
av motor, girkasse, firehjulsdriften og 
bremsene. Dette for å øke veigrepet 
på glatt og ulendt underlag. Med Hill 

Descent Control blir kjøring i nedover-
bakke enda tryggere, og systemet hjel-
per føreren å holde konstant hastighet. 
Bakkeklaringen er på 22 cm, og skal 
kunne kjøre på de fleste underlag og 
kronglete hytteveier. Innsteget i bilen 
er også lett, og man setter seg rett inn 
i bilen, noe som er veldig praktisk og 
godt for ryggen. 

Helt nytt interiør
Nye XV er en helt ny bil sammenlignet 
med den gamle, og den har også fått 
et nytt og lekkert interiør. Vi merker 
oss det store displayet på toppen av 
dashbordet som viser all informasjon. 
Her finner vi navigasjon, DAB+, Android 
Auto og Apple Car Play. Du sitter veldig 
godt i skinnsetene med oransje søm-

mer, som hentes elegant inn med de 
samme sømmene på rattet og dashbor-
det. Tøft og sporty!
Føreren sitter høyt og har god oversikt. 
Instrumenter og knapper er lett leselige, 
og innen rekkevidde. Bagasjerommet er 
på 385 liter, noe som ikke er så veldig 
mye. Men legger man ned baksetet, får 
man plutselig et varerom på 1310 liter. 
Bakseteryggen som kan deles 60/40, 
gjør lastingen fleksibel og lar deg ta 
med en passasjer i baksetet. Kjøper 
du glass-soltak som ekstrautstyr, får du 
en lys og trivelig kupè som også gjør 
interiøret godt. 

EyeSight-Førerassistanse 
Subaru er opptatt av sikkerhet, og med 

Som overskriften sier så er nye Subaru XV gunstig priset: Du 
får en kompakt SUV til 400.000 kroner. Med bakkeklaring, 
firehjulsdrift og boxer bensinmotor, er Subaru XV skapt for både 
fremkommelighet og kjøreglede.
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Nye Subaru XV

Med denne bilen får du
mye SUV for pengene!



sin nye EyeSight-førerassistanse har 
Subaru fått to ekstra «øyne» på veien. 
Systemet består av to stereo-kameraer 
som fanger opp tredimensjonale farge-
bilder med utmerket bildegjenkjenning, 
nesten som det menneskelige øyet. Ved 
hjelp av bilder fra begge kameraene kan 
systemet nøyaktig bestemme formen, 
hastigheten og avstanden til objektet 
foran. Det gjelder ikke bare biler, men 
også motorsykler, sykler og fotgjengere.
Systemet varsler føreren av bilen, og 
sørger for automatisk nødbrems i 
kritiske situasjoner. Nye XV har også 
andre sikkerhetssystemer som adaptiv 
cruice control, startvarsler, autobrems 
(EyeSight), filskifte-og vinglevarsler, 
filskiftekontroll, LED hovedlys med auto-

matisk dimming og gasspedal–kontroll, i 
tilfelle man setter bilen i feil gir der bilen 
står i D (Drive) i stedet for revers når 
bilen står mot en vegg. Subaru XV har 
for øvrig veldig god kjørekomfort og fin 
støydemping. Produsentens firehjulsdrift 
har røtter tilbake til 1972, og det fikk jeg 
virkelig erfare på det voldsomme snø-
været vi hadde på testdagen. Systemet 
virket perfekt. 

Boxer bensinmotor
Siden 1966 har Subaru hatt boxer-mo-
torer, og min testbil hadde en 2,0-liters 
boxer-bensinmotor på 156 hk med CVT 
automatgirkasse. Man får også en 1,6 
liters boxer bensin på 114 hk og samme 

automatkasse. Man får ikke nye XV med 
manuell girkasse, dieselmotor eller som 
ladbar hybrid, men plattformen bilen 
bygges på skal være klargjort for hybrid-
og el-drift.
Konklusjonen på min dag med nye 
Subaru XV er at den som ønsker en 
skikkelig vinterbil, og ikke har behov for 
større plass enn det er i en Golf, kan få 
en rimelig og velutviklet bil med gode 
kjøreegenskaper, høyt utstyrsnivå, flott 
interiør og firehjulstrek. Ny XV leveres 
fra 329.000 kr (1,6 base) og opp til 
420.000 kr for Sport Premium.
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I tillegg til Huldeborg, som vi fikk lese om i forrige utgave av 
Motorføreren, ble også Jarand-Matias fra Grimstad Trialklubb sponset av 
MA-Ungdom i 2017. Her kan du lese hans oppsummering av sesongen. 
For å oppsummere 2017-sesongen med 
ett ord: Fantastisk! Den har vært fantas-
tisk på alle måter, og med MA-Ungdom 
i ryggen, har jeg fått muligheten til å 
reise hele verden rundt, få nye venner 
fra alle verdens kanter og oppnå supre 
resultater! 
Sesongen startet med EM i Nederland, 
hvor jeg kjørte inn til karrierens beste 
plassering så langt. Jeg lå på sjetteplass 
etter første runde, men en litt svak andre 
runde, skjøv meg ned på en tiendeplass 
i junior klassen.
Helgen etter, i Belgia, slo jeg til med en 
sjuendeplass første dagen. Dag 2 lå jeg 
på delt andreplass etter første runde, 
men litt ukonsentrasjon gjorde at jeg 
endte på den ”sure fjerdeplassen.” I 
begynnelsen av august var det EM-finale 
i Italia, og dermed siste mulighet til å 
kapre den etterlengtede pallplassen. Slik 
gikk det ikke. Konkurransen var preget 
av ekstrem varme og et høyt nivå på 
seksjonene. Mens jeg som den eneste 
i klassen konkurrerte med 125cc, kjørte 
konkurrentene enten 250cc eller 300cc 
– og fikk dermed en stor fordel på de 
høye kantene i seksjonene. Jeg kjørte 
bra, men ikke godt nok til pallen. Med 
en åttendeplass, så holdt det til sjette-

plass sammenlagt. 
VM-debuten min startet med et brak i 
Spania i mai. Dagen før konkurransen 
var det kvalik, som er nytt for sesongen. 
Kvaliken bestemmer hvilken rekkefølge 
utøverne starter i.  Jeg kjørte meg inn 

til en syvendeplass i kvaliken, som vil 
si at jeg starter midt i puljen. På første 
runden var det strålende vær, men på 
andre ble det stikk motsatt! Det begynte 
å regne kraftig, som slo om til hagl 
store som klinkekuler. Det var litt av en 
opp levelse! Jeg kjørte bra hele konkur-
ransen, men med to dumme feil endte 
jeg med femteplass i mitt første VM. 
Kun en måned etter VM-debuten, skulle 
jeg reise halve jordkloden til Japan for å 
kjøre andre og tredje runde av verdens-
mesterskapet. Jeg dro fem dager før 
konkurransen for å komme inn i døgn-
rytmen og gjøre meg klar. Det ble en 
fjerdeplass i kvaliken, og jeg var veldig 
fornøyd med det. Prestasjonen var ikke 
optimal denne helgen, men jeg var 
fornøyd med to sjuendeplasser. 
Neste runde var i solrike Andorra. 
Temperaturen lå på rundt 35 grader. Et 
uhell i kvaliken gjorde at jeg måtte starte 
som nummer to. Det var ikke det beste. 
Jeg fikk noen unødvendige prikker som 
følge av at underlaget var veldig løst, og 
det var ikke noen spor å få grep i. Kon-
kurransen endte med en åttendeplass. 
Helgen etter, var det duket for fjerde 
runde av VM i Frankrike. Det hadde 
regnet dagene før, og det var svært glatt 
på fjellet. Jeg kjørte inn til en femte-

Karrierens beste sesong!

FOTO: MARTIN HEMMER

JarandMatias ble Norgesmester i junior
klassen i Kristiansand. 

FOTO: MARTIN HEMMER
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Bihr Nordic sponser
MA-Ungdom trialkjørere
Det er utstyrsleverandøren Bihr 
Nordic, som sammen med MA-Ung-
dom, ønsker å være med å sponse 3 
unge, hardtarbeidende, engasjerte 
og lovende ungdommer med utstyr 
i 2018. 

Klubbene har sendt inn forslag på 
kandidater, og nå er utvelgelsen 
foretatt. 
Tre heldige MA-Ungdom trialkjører 
blir i 2018 sponset med trialutstyr 
for inntil kr. 15.000 hver.

De heldige er: 
Malin Olsen Forsetlund - Grimstad 
Trailklubb MAU 
Huldeborg Barkved – Vaulali Tri-
alklubb 
Andreas Jørgensen – Grimstad 
Trailklubb MAU 
Vi gratulerer og ser fram til å følge 
dere gjennom 2018-sesongen. 

PSSSSST
fra Stig!
Årsmelding for 2017
Rapportskjema er sendt ut til dere, 
så det er ikke noe å vente med. 
Send det inn så fort dere har det 
klart. Greit med alt som er gjort! 

Send oss stoff for å ha i 
Motorføreren.
Det er utrolig mange flotte aktivite-
ter som skjer omkring i klubben. Vi 
vil veldig gjerne at dette deles med 
flere. Send oss derfor mange bilder, 
og en stor eller liten tekst om et eller 
flere arrangementer som dere har 
gjennomført. Vi garanterer at det 
kommer i Motorføreren! Det er jo 
stas. Send det på e-post stig.sand-
stad@maungdom.no

Tips oss! Vandreutstillin-
gen skal på turne  
Vi er nå i gang med planleggingen 
av en vår / sommerturné med MA-
Ungdom sin vandreutstilling, Death 
Trip – on the road. Det er umulig for 
oss å skaffe oss en oversikt over alt 
av markedsdager, trafikksikkerhets-
dager, bygdedager, motordager, 
torvdager – og andre dager! Vi 
hadde derfor satt stor pris på om du 
kunne tipse oss dersom det er en 
slik dag i nærheten av deg. Tips sen-
des til: line.langaas@maungdom.no

Kongress 
Vi vil på neste styremøtet i MA-
Ungdom som avholdes fredag 2. og 
3. februar vedta hvor MA-ungdom 
sin kongress i 2018 skal avholdes. Vi 
vil kort tid etter dette møtet sende 
ut informasjon om sted og dato for 
kongressen. Det er bare å begynne 
å glede seg.

Sitte i MA-Ungdom sitt 
styre
I forbindelse med kongressen, 
skal det også velges nytt styre for 
MA-Ungdom. Det er viktig for oss å 
ha med ungdom som er engasjert 
i MA-Ungdom. Ønsker du å være 
med, eller kjenner du noe som du 
tror kan passe?
Ta kontakt med meg: 
stig.sandstad@maungdom.no // 
909 64 646

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

plass med like mange straffeprikker som 
fjerdeplassen. Igjen rett bak pallen. Siste 
runde av Verdensmesterskapet for 125cc 
klassen ble holdt i England. Det var en 
tøff dag på jobben. Med veldig mange 
feil og en god del uflaks, ble det en skuf-
fende tolvteplass. Jeg er fornøyd med 
syvendeplass sammenlagt i mitt første 
VM.

Sesongen i Norge har også vært helt 
fantastisk. To sjetteplasser i de to første 
rundene i seniorklassen Norges Cupen. 
Og etter fem runder ble det en åttende 
plass sammenlagt i mitt første år, og det 
er jeg veldig fornøyd med. Jeg ble også 
Norgesmester, nesten på hjemmebane, i 
Juniorklassen som ble avduket i Kristian-
sand. Jeg hadde allerede vunnet sole-
klart før finalen, og det føltes sykt bra! I 
august ble jeg også overlegen Nordisk 
juniormester som var prikken over i’en.
Jeg vil gjerne takke alle mine støtte-
spillere, samarbeidspartnere, trenere, 
mentorer, familie, venner og særlig 
MA-Ungdom, MA-Grimstad og Grimstad 
Trialklubb MAU som har hjulpet meg til 
bli en mer reflektert og ansvarsfull topp-
idrettsutøver. Uten dere alle hadde jeg 
ikke vært her i dag! 
Målet for 2018-sesongen er å bli ver-
densmester i 125cc klassen! For å kunne 
nå dette målet har jeg startet en spleis, 
altså en såkalt ”crowd founding,” som 
skal dekke kostnader rundt min VM-
satsing. Jeg håper du vil hjelpe meg å 
bli verdens beste i trial!

Teknisk kontroll av sykkelen i Japan.
FOTO: MARTIN HEMMER

Malin Olsen Forsetlund.

Huldeborg Barkved.

Andreas Jørgensen.

Sett av Kongress-helgen
MA-Ungdom kongress 2018 blir 
helgen 22 - 24 juni. 
Sett av den NÅ - slik at du er klar. 
Informasjon om sted og program 
kommer!! 
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DeathTrip – On the road

I uke 48 satte MA-Ungdom fokus på 
rus i trafikken med en kampanjeuke 
i Førde, som var den siste lokale 
kampanjeuken i 2017. I den forbin-
delse brukte vi en kampanje laget av 
medieelever ved Hafstad vgs, som 
heter «Ikkje overvurder di eiga evne». 
Denne kampanjen vant DeathTrip i 
2016.
Som i de andre byene, gikk vi rundt i 
Førde sentrum og hang opp plakater. 

Vi viste også frem DeathTrip – On the 
road på kjøpesenteret Amfi Førde, og 
hadde gladkontroll med politiet.
Gladkontrollen ble gjennomført med 
politiet ved Kronborg. Vi stoppet 34 
bilister. Politiet stoppet bilistene, og 
MA-Ungdom stilte bilistene spørsmål 
om hva de ville ha vært mest redd for 
dersom de selv hadde kjørt i rus.
Her skulle de velge tre alternativer 
som var viktigst for dem. Her svarte 

alle at det ville vært å skade andre, 
14 personer svarte å skade seg selv 
og 11 personer svarte å miste lappen. 
Andre forhold som flere nevnte, var 
at det ville vært negativt for familien, 
at de kunne få problemer på skolen/
jobben og få andre økonomiske kon-
sekvenser (utenom bot). Det var kun 
én som svarte at vedkommende var 
mest redd for boten.

Alle mest redd for å skade andre 
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Bruk vår nye aktivitetskalender 
Det er viktig å vise både medlemmer 
og andre at det er mange aktiviteter 
som drives i regi av både MA-Ung-
dom sentralt og av klubbene. Våre 
egne aktiviteter og arrangementer, 
samt andre aktuelle arrangementer, 
ønsker vi gjerne å få lagt inn i vår 
NYE aktivitetskalender som vi har fått 
laget på våre hjemmesider. Dette 
gjelder alt i fra faste treningsdager 
til arrangementer som klubben skal 
gjennomføre +++.
Men for at vi skal kunne få lagt ting 

ut, så trenger vi hjelp i fra dere klub-
bene! 
Sendt oss en epost med informasjon 
om de aktiviteter dere har planlagt i 
2018.                                            
Informasjonen sendes til post@
maungdom.no 
MA-Ungdom vil også legge inn alt av 
aktiviteter som vi skal gjennomføre / 
delta på. 
Så det er bare å følge med for å 
holde seg oppdatert...

Igjen var det tid for å trekke en ny vinner av tilbakebetaling av førerkortet. Dette er en mulighet «Ung 
på vei mot lappen»-medlemmene i MA-Ungdom har. Den heldige vinneren i år ble Rebekka Sandvik. 

Hun fikk lappen i november 2016, noe hun synes var stor stas og hadde gledet seg 
til lenge etter to år med øvelseskjøring. Rebekka er 19 år, og kommer fra 

Voss i Hordaland. Hun fikk vite om MA-Ungdom gjennom en venninne.
– Eg fekk vite om MA-ungdom gjennom ei veninne som hadde meldt 
seg inn. Me var begge veldig klare på å være avhalds fram til me 
fekk lappen uansett. Så når eg fekk høyre om MA-ungdom, passa 

dette veldig godt for meg. Det har vore kjekt å være medlem, sier 
Rebekka.

Hun ble også veldig glad da hun fikk vite at det var hun 
som hadde vunnet tilbake alle utgiftene som hun 
hadde hatt i forbindelse med førerkortet. 

- Det var ei utrulig stor overrasking når eg fekk vite at 
det var eg som vann. Det hadde eg ikkje forventa, så 

eg blei selvfølgeleg kjempeglad.   
Gjennom hele 2017 har mange sendt inn kvitteringer og 

kopi av førerkortet. Vi gratulerer alle våre medlemmer 
som har bestått førerprøven.
Det blir ny trekning igjen i slutten av 2018, så fort-
sett å sende inn til oss. Lykke til videre alle som er 
på vei mot lappen!

Rebekka fra Voss fikk 
tilbakebetalt hele 
førerkortet!
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Vi jobber for økt sikkerhet på veier og til vanns. Om 
du er opptatt av det samme: Bli medlem!

www.marusfritrafikk.no
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- ingen last er for liten eller stor!
froya-transportsenter.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport
Solheimsgata 1, 2000 LILLESTRØM

Tlf. 415 42 320 - www.aov.as
Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

V. E. Import
Slettemoen

3535 KRØDEREN
Tlf. 950 77 234

Trolltuning
 Hønengata 42, 3513 HØNEFOSS

Tlf. 907 21 945

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60 - www.vje.no Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Bakkehaug
Brødrene AS

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28

Bjørn Myhrens
Verksted AS

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

www.jarensportssenter.no

Kråkstad
Bilverksted
Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

2353 STAVSJØ
Tlf. 909 77 381

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Lyngstrand
Camping

Flubergvegen 402
2862 FLUBERG
Tlf. 995 77 875

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Nonslid
Bilservice AS

 Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 00 06 61

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

TS Bygg
Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 926 94 743

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Radonteknikk
Gammevegen 118

2750 GRAN
Tlf. 917 62 682

Per A. Øren
Transport AS
6993  HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Nidelv Invest AS
Tangen alle 23

4817 HIS
Tlf. 37 03 40 00

Terje Markussen
Transport
Skogliveien 8

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

www.kms-arkitekter.no
406 29 225

Nordre Enggate 13, Horten

Krabyskogen
Storbilsenter AS

Industrivegen 15
2850 LENA

Tlf. 61 14 30 80

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58
Mobil 474 16 693

Rolf Rognes
Dokkgata 6 A

7014 TRONDHEIM
Tlf. 915 30 000

Pedersen
Brøyting AS

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Peder Haakestad
& Sønn AS

Elvev. 142
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

Hellestad
Bil og Maskin

Brusev 10
1911  FLATEBY
Tlf. 976 50 223

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Hommersåk Bil AS
Esseveien 2, etg. 1
4311 HOMMERSÅK

Tlf. 51 97 75 50

Kiwi Mjøndalen
Arbeidergata 17

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

ANONYM
STØTTE
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Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Hasselvika
Transport

Helge Nebb Husby
Varghaugen 1

7112 HASSELVIKA
Tlf. 908 75 736

Hoff
Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Enviro Bil
Nesbru AS
Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Trafikkskolen
i Surnadal AS
Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL

Tlf. 932 32 202

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

AS Normaskin
Tana

Grenveien 2
9845 TANA

Tlf. 78 92 81 96

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

JA Rør AS
 Venneslavegen 314

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

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

www.hoptransport.no

Firda Billag Buss AS
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Sentrum
Motor AS
Øravegen 18

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 19 66

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Coop Bygg-Mix
Sætre

Nordre Sætrevei 6
3475 SÆTRE

Tlf. 993 07 010

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Hallingeventyr AS
Vold Øvre, 3539 FLÅ

Tlf. 970 89 549

HV service AS
 Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA

Tlf. 63 99 77 90

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Bilkonsulent 1 AS
Kilebusvingen 4

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 28 00

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 909 93 028

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Circle K E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Fingarsen Bygg
Nesleveien 1

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

1776 HALDEN
Tlf. 69 18 11 65

Rett-Lakk AS
Bromsveien 13
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 95 40

Joker Vallset
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Malerfirma
Lasse Gundal

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM

Tlf. 911 62 436

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 948 34 929

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

 3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Dream of Norway
Caravan AS

Bratthammarvegen 26
5541 KOLNES
Tlf. 957 58 698

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Norstrand Bil AS
Vollan

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

G Eilertsen AS
Strandg 95

6060 HAREID
Tlf. 70 09 53 00 -

    70 01 90 10

Enebakk
Maskinstasjon

Brevigveien 224
1912 ENEBAKK
Tlf. 905 72 015

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

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4

6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Sele Kalk AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

Tyrifjord Bil
 Helgelandsmoen

Næringspark, Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Psykolog
Trond Haug

Uglevegen 37
7500 STJØRDAL
Tlf. 926 86 358

MECA
Klokkergårdveien

Bilservice AS
Klokkergårdveien 6
1711 SARPSBORG

Tlf. 993 76 688

ANONYM
STØTTE

ANONYM
STØTTE
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MA-kryssord 1-2018

Navn:                                        Adresse: Frist: 31. mars 2018

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 4–2017:
Berit Synnøve Stakland, 
4140 Hafrsfjord
Wenche Sæterdal
0591 Oslo
Oddny Torheim
6792 Utvik

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Tre av fire er skeptiske til å sitte på med 
selvkjørende biler.
Mens bilbransjen, mediene og politikerne er fra seg av be-
geistring for den nye teknologien, er folk flest mer skeptiske 
til de selvkjørende kjøretøyene.
I en spørreundersøkelse YouGov har gjort for KNA, svarer 24 
prosent at de ville ha sittet på med en selvkjørende bil. 42 
prosent er usikre, og 34 prosent er motvillige.
Ungdom er mer positive enn eldre. Mens bare 18 prosent av 
de over 60 svarer at de vil sitte på med en selvkjørende bil, 
svarer 33 prosent av de under 30 det samme.
Dessuten er kvinner mer skeptiske enn menn. Bare16 prosent 
av kvinnene ville uten tvil våget å sitte på, mot 32 prosent av 
mennene som ble spurt.
Bilprodusentene jobber intenst for å utvikle biler som ikke 
trenger sjåfør. Volvo har antydet å ha en selvkjørende bil klar 
for salg i 2020. Tesla har allerede utviklet selvkjørende biler, 
men har foreløpig ventet med å oppgradere programvaren 
slik at bilens potensiale kan tas fullt i bruk.
Skepsisen til selvkjørende biler skyldes trolig ikke bare frykt 
for ulykker. Flere undersøkelser tyder på at folk også har mer 
glede av å kjøre selv enn å sitte på.
Kilde: Newswire

Frykter selvkjørende biler

DAGS ATT SÖKA PROJEKTMEDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtidens första ansökningsperiod för 2018 är 
öppen 1 mars till 31 maj.

Er organisation eller förening har möjlighet att söka projektmedel för 
främjande av en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn och 
ungdomar.

Ni hittar mer om ansökan och 
stiftelsens syfte på vår hemsida: 

www.ansvarforframtiden.se

Ønsker obligatoriske synstester
Fire av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn 
av eget eller andres dårlige syn, viser ny undersøkelse You-
Gov har gjort for Norges Optikerforbund. Forbundet ønsker 
obligatoriske synsundersøkelser for bilister.
– Det er all grunn til å anta at dårlig syn er direkte årsak eller 
medvirkende faktor til veitrafikkulykker i Norge. Synet er den 
viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken, og det 
er ikke uten grunn at det står på førerkortet om du trenger 
briller eller ikke for å kunne kjøre bil, sier Guro Ranes, trafik-
ksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.



Mange av oss har et favorittmerke blant de amerikanske bilene. Noen 
foretrekker Chevrolet eller Cadillac, andre liker Oldsmobile eller Buick. For 
Tommy Grøndahl fra Moelv er det bare et merke som gjelder: Ford. 
Etter å ha puslet med utallige Ford-va-
rianter, har Tommy nå funnet en meget 
fin 50-talls variant i sin Fairlane Victoria. 
Det er nesten så man hører Elvis snakke 
i baksetet.
Ford Fairlane ble lansert i 1955, og 
modellen fikk sitt navn etter Henry 
Fords eiendom Fair Lane nær Dearborn 
i Michigan, USA. Fairlane var Fords 
«top of the line»-modell, og den skulle 
konkurrere med Chevrolet Bel Air. I 
årene 1955-1956 fikk man Fairlane i syv 
karosserivarianter, med to eller fire dører 
samt en cabriolet-versjon som ble kalt 
Sunliner Convertible.
To andre, litt mer eksklusive modeller, 
var Crown Victoria Coupe – en to-dørs 
bil med en bred kromlist over taket. 
Enda litt tøffere var Crown Victoria Sky-
liner, hvor halve taket var laget av gjen-
nomsiktig, farget plexiglass. Tommys bil 
heter Victoria Coupe, og ble produsert i 
291.107 eksemplarer. Ford Fairlane ble 
produsert fra 1955-1970 i USA.
Som så mange andre amerikanske biler 

i Norge, ble Tommys Fairlane Victoria 
importert fra Sverige.
– Den svenske eieren tok med seg bilen 
som en del av flyttelasset til Drammen 
på 1980-tallet. Han solgte den videre 
til en kjøper fra Sylling ved Drammen, 
før jeg altså overtok den i 2014. Bilen 
ble kjøpt i den stand den er i nå, og 
det eneste jeg har gjort med den, er å 
montere en elektronisk tenning, forteller 
Tommy.
Ellers er bilen slik som forrige eier 
hadde den. Også det spesielle Conti-
nental-kit’et- bak på bilen, var der da 
Tommy kjøpte den. Det er en innret-
ning hvor reservehjulet sitter inne i en 
beholder foran koffertlokket og bakre 
støtfanger er dratt litt ut. Innvendig er 
bilen trukket opp i hvitt, både seter og 
taktrekk utenom dørsidene. Utvendig 
er bilen lakkert i kombinasjonen rød og 
svart for 13 år siden, mens all krom er 
original. Bilen har også servostyring og 
servobrems.
Motoren i bilen er en 4,8-liter 292 cid Y-

block V8 fra Thunderbird på 193 hk med 
to-trinns Ford-o-matic automatgirkasse. 
Smoothie-felger med whitewall-dekk og 
to tøffe antenner bak, hever inntrykket 
av bilen sammen med den herlige farge-
kombinasjonen og krommen i front.
Tommy Grøndahl fra Moelv har hatt 
amerikanske biler siden han var 18 år. 
Den første var en 1966 Ford Mustang.
– Selv om det ble et opphold på noen 
år med hobbybil, har Ford vært merket 
mitt.  Gløden for Amcar-hobbyen kom 
tilbake for seks år siden, da jeg kjøpte 
en 1957 Ford Fairlane 2d stolpe fra 
Texas. Så ble det en 1959 Ford Galaxie 
2d HT, som jeg igjen byttet i en 1966 
Ford Thunderbird. Jeg rakk også å bytte 
til meg en 1957 Mercury, som også til-
hører Ford-familien, før jeg altså gikk til 
anskaffelse av denne Fairlanen, forteller 
Tommy.

Av Tommy Hermanrud
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Nesten som å høre Elvis i baksetet
1956 Ford Fairlane Victoria 2d HT
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GODKJENT ALKOLÅS
MED MARKEDSLEDENDE TEKNOLOGI

Vi presenterer en ny generasjon alkolås:

• Enkel å installere og enkel å bruke
• Rask og nøyaktig måling
• Oppfyller alle krav i bilindustrien og kommersiell trafikk
• Godkjent i henhold til den strenge CENELEC 50436-1:2014 og 50436-2:2014 standarden
• Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av 

alkoholmåleteknologi
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