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Byråkratiets kvern maler sakte
Som ideell organisasjon ønsker MA – rusfri trafikk alltid at trafikksikkerhetstiltak som vi vet virker, skal iverksettes hurtigst mulig. Men i et demokrati
tar det tid å vinne gehør for ideer og å få iverksatt ting. Departementene
gjør utredninger og det bestilles rapporter fra allerede overarbeidede
etater og byråkrater. Måneder og år går før rapporten foreligger. Så skal
den ut på høring. Det tar sin tid. Så må det gjerne et nytt Stortingsvedtak
til før eventuelle tiltak kan virkeliggjøres.
Det er betryggende at saksbehandlingen er grundig og at mange instanser blir oppfordret til å uttale seg. Og for MA og vårt samfunnsoppdrag, er
det essensielt å være en del av dette. Skal vi lykkes med å nå vårt mål om
en rusfri trafikk, er langsiktighet og utholdenhet viktige nøkkelord.
Nå ser det heldigivs ut til at vi er i mål med første skritt for alkolås i offentlig persontransport på vei. Den 1. januar 2019 trer nemlig påbudet
om montert alkolås i alle nye busser og minibusser i kraft. Kjøretøy som
allerede er registrert, må installere alkolås før 2024, eller tas ut av drift.
Det har da tatt ni år siden dette første gang var omtalt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Da var ett av tiltakene at man skulle
arbeide for krav om at alkolås ble tatt inn i alle avtaler om transport av
skoleelever.
Neste skritt for oss i denne saken blir å arbeide for at taxi blir implementert i påbudet hurtigst mulig.
For flere kan det være interessant å merke seg at Samferdselsdepartementet har bedt om en utredning rundt avskaffelse av obligatorisk helseattest
for bilførere over 75 år. Nyere forskning viser at en slik attest ikke nødvendigvis er et effektivt trafikksikkerhetstiltak. Dette er et krav som medfører
mye tidsbruk og byråkrati, og da er det greit å vurdere alternative løsninger. MA oppfordrer dessuten alle bilførere, eldre som yngre, som skal
bytte bil, til å kjøpe en med gode førerstøttesystemer!
Med dette ønskes alle lesere en god og trafikksikker sommer, og et ekstra
VELKOMMEN TIL LANDSMØTET til MAs delegater, ledsagere og gjester!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
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Ann-Cathrin gir seg som leder etter seks år:

– En erfaring jeg aldri
ville vært foruten
Etter seks år som leder for MA – rusfri trafikk har Ann-Cathrin Becken
(52) takket nei til gjenvalg. Den engasjerte, humørfylte østfoldingen er
klar til å gi fra seg roret under landsmøtet i Trysil, men innrømmer at det
kommer til å føles vemodig.
Av Jøran Ledal

– Etter seks år med samme leder kan
det være bra å få nye, friske øyne inn i
ledelsen. MA – rusfri trafikk må hele tiden drives og utvikles videre, det er ikke
rom for å slappe av og hvile på laurbær
ene. Enhver organisasjon må utvikles
videre, stillstand er ikke et alternativ.
Jeg føler selv at jeg har involvert meg
i organisasjonen med engasjement og
entusiasme, og det håper jeg at en ny
leder også vil gjøre.
Ann-Cathrin gnistrer av energi og
vinner-vilje når hun snakker om organisasjonen som ligger hennes hjerte så nært.
– Det blir nok litt vemodig å takke for

seg, og jeg har i hvert fall ingen følelse
av lettelse. Ledervervet har ikke vært
noens slags byrde. Tvert imot har det
vært en oppgave som jeg har ønsket
meg, og en erfaring som jeg ikke ville
vært foruten. Jeg har fått bruke mange
sider av meg selv, og det har vært
meningsfylt å få jobbe for rusfri trafikk.
På mange måter kunne jeg godt tenke
meg å fortsette, men det er flere grunner til at tidspunktet nå er riktig for å tre
tilbake.

bestemt seg for å forlate jobben som
personal og administrasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe til fordel
for en stilling som administrasjonssjef i
en helt nyopprettet etat, Norsk Nuclear
Dekommisjonering, underlagt Nær
ings- og fiskeridepartementet. Sammen
med den nye direktøren vil hun altså få
ansvaret for å bygge opp en helt ny etat
som skal ha som oppgave å håndtere
nukleært avfall fra de to forskningsreaktorene som finnes i Norge.

Bytter jobb i sommer

– Det blir en spennende og krevende
periode for meg fremover, og jeg tror
det ville blitt vanskelig å opprettholde

En av disse grunnene er at hun skal
skifte jobb i løpet av sommeren. Hun har

fokuset som en MA-leder bør ha, sier
hun fra det velorganiserte kontoret sitt i
Arbeiderpartiets fløy på Stortinget.

Endret organisasjonen

Ann-Cathrin ble første gang valgt som
leder for MA – rusfri trafikk på landsmøtet i Stjørdal i 2012. Eller rettere sagt,
det som ennå het MA - rusfri trafikk og
livsstil. Det er nemlig i løpet av hennes
lederperiode at organisasjonen har vedtatt å legge bort livsstilselementet, og i
stedet åpnet opp for alle, uavhengig av
om man er avholdsperson eller ikke.
– Vedtaket som vi gjorde på landsmøtet for to år siden er veldig viktig for
fremtiden vår. Ved å åpne organisasjonen for alle som ønsker å jobbe for rusfri
trafikk, sikret vi oss et bredere grunnlag
for vekst. Skal vi lykkes med å nå målet
om en rusfri trafikk, er vi rett og slett
nødt til å bli flere – og da må vi naturlig
nok også akseptere at vi tar med oss
alle som har et annet forhold til alkohol
enn hva vi har vært vant til. Jo flere vi
er, desto mer gjennomslagskraft får vi,
blant annet overfor myndighetene, sier
Ann-Cathrin ivrig, og fortsetter:

Fremdeles alkoholfritt

– Jeg er imidlertid glad for at vi forankret at MA fremdeles skal være en rusfri
organisasjon i alt vi gjør, at alle våre
arrangementer og møter skal være alkoholfrie. Naturlig nok var det en del motstand mot å endre et prinsipp som har
vært så grunnleggende siden opprinnelsen – og endringen kostet litt for meg
som avholdsperson også – men formålet
vårt må tross alt være det aller viktigste,
nemlig ønsket om en rusfri trafikk. Det
veier tyngre enn hva jeg personlig måtte
føle og mene.

Sovnet litt i timen

På spørsmål om hva som har skjedd
med organisasjonen siden hun overtok
ledervervet i 2012, blir hun brått litt mer
søkende når hun skal ordlegge seg:
– Altså, jeg har ikke noe ønske om å
kritisere noen. For ting var som de var,
og daværende ledelse hadde i grunnen
ikke særlig valg. De måtte bruke enormt
med tid og krefter på å få den økonomiske situasjonen under kontroll. En del
av «prisen» vi betalte for denne interne
snuoperasjonen, var at det ble mindre
oppmerksomhet rundt det opprinnelige
oppdraget vårt, som etter min mening
er å jobbe for rusfri trafikk. Sagt litt
enkelt, så hadde vi sovnet litt i timen
når det gjaldt å være synlig og aktiv i
samfunnsdebatten. MA har alltid vært
den friskeste og mest fremtidsrettede
avholdsorganisasjonen. Litt forut for

sin tid, alltid med spenstige prosjekter.
Noe av denne friskheten forsvant i den
tunge økonomiske fasen vi var gjennom.
Prioriteringen var helt riktig for å unngå
å kjøre organisasjonen i grøfta, men for
meg har det hele tiden vært et poeng å
forsøke å få tilbake noe av den tydeligheten og spenstigheten som vi hadde
mistet.
– Har dere lyktes? Er det blitt mer
fokus på innhold og budskap?
– Ja, det synes jeg faktisk. Arbeidet som
mine forgjengere hadde lagt ned for
å snu økonomien, ga oss et litt større
handlingsrom. Vi har fremdeles ikke
veldig god råd, men det har i det minste
vært mulig å få utrettet noe. Under
landsmøtet på Stjørdal nevnte jeg tre
punkter som var viktige for meg. Det
første var å få frem budskapet og politikken vår, det andre var en mer profesjonalisert organisasjon og det tredje var
flere medlemmer. Dette siste punktet
sliter vi litt mer med, men så er dette
heller ikke noe som løses over natten.
Når vi lykkes med å være mer i media
og oppnå mer omtale, så blir også folk
mer oppmerksomme på oss.
– Dette har vært en bevisst og ønsket
utvikling fra styrets side. Stadig flere
instanser ser til oss når temaet er rusfri
trafikk, og dette er igjen et bevis på at vi
gjør mye riktig. Generalsekretæren vår
har dessuten vært suveren til å ta denne
plassen på de tilgjengelige arenaene,
og det er også viktig at hun tar på seg
denne jobben med å gjøre oss synlige.
Det har også vært utrolig bra å få Anne
Beate ombord, som er en av Norges
fremste eksperter på trafikksikkerhet. Vi
har også fått på plass en ny kommunikasjonsrådgiver med Mari, og snart kommer også en kommunikasjonsplattform
som skal legge grunnlaget for enda mer
synlighet. Ole har som alltid full oversikt
over økonomien, mens Mona og Brita
tar hånd om medlemmene og sørger
for at hjulene glir smidig rundt. I tillegg
har vi fått en rekke positive tilbakemeldinger på moderniseringen av Motorføreren med mange gode saker og ny
layout. Vi må være med i tiden, forstå
viktigheten av å være på sosiale medier,
ha freshe blader og gode artikler med
mennesker som folk ønsker å lese om.
Sakte, men sikkert har vi altså greid å
bygge en organisasjon som er godt
rustet til å ta oss videre.
– Om vi forstår deg rett, så har dere
lyktes med to av de tre punktene du
trakk frem som viktige i 2012. Hva
med det siste, det synkende medlemstallet?

snu utviklingen. Men skal vi få til dette,
tror jeg vi er helt avhengige av at medlemmene blir med på en dugnadsjobb.
Vi trenger hjelp fra alle i MA. Hver og
en må kjenne på engasjementet og
ansvaret for at vi skal bli flere. MA tok
på seg et viktig samfunnsoppdrag for 90
år siden, og dette må vi sørge for å videreføre. Jeg har så lyst til at vi skal vise
at vi er begeistret, stolte og engasjerte.
En slik innstilling smitter. Vi får gode
møter med mennesker, og engasjementet blir spredd i organisasjonen. Kanskje
blir det også «artigære», sier hun på sitt
karakteristiske østfold-vis.

– Spenstig organisasjon

Ifølge den avtroppende lederen er altså
MA – rusfri trafikk i dag en spenstig
organisasjon som har alle muligheter til
å dyrke et spesifikt samfunnsoppdrag.
– Vi skal jobbe for trafikksikkerhet
generelt og rusfri trafikk spesielt. Dette
er noe alle kan være enige om. Du skal
være rimelig spesiell for å være uenig
i formålet vårt. Det er et tema hvor vi
kan skape entusiasme og engasjement
blant de aller fleste som bor i dette
landet. Og det er da også dette som er
drivkraften min: Jeg ønsker så sterkt at
vi må nå ut enda mer, få med oss enda
flere. Få folk til å forstå at det faktisk
ikke er så mye som skal til for å gjøre
trafikken vår tryggere for alle – barn,
unge, voksne, besteforeldre.. Til skolen,
til barnehagen, til jobb, på ferie.. Nær
sagt alt vi driver med har på et eller annet vis noe med rusfri trafikk å gjøre. Å
få til dette, vil bety så enormt mye for så
utrolig mange mennesker. Ingen av oss
har noen å miste, så enkelt er det bare.
På dette området ønsker jeg at vi skal
bli enda tøffere fremover...
Selv om Ann-Cathrin nå gir seg som
øverste tillitsvalgte i organisasjonen, har
hun ingen planer om å kutte alle bånd
til MA-bevegelsen som hun har tilhørt
siden 1985.
– Det stemmer. Det gjelder å holde
seg ung så lenge en kan... Neida, det
er selvsagt ikke poenget. Når jeg har
sagt ja til å fortsette som leder for
MA-Ungdom en stund til, skyldes det
utelukkende at jeg ikke har lyst til å
slippe taket uten å ha noen som står klar
til å overta. Så snart det kommer noen
som vil overta, skal jeg etter beste evne
hjelpe til med det jeg har om erfaring
fra organisasjonsdrift.

– Jeg håper inderlig at vi skal greie å
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Han elsker amerikanske biler, er lidenskapelig
opptatt av trafikk og rører ikke alkohol. Landets
samferdselsminister kunne ha vært et typisk MAmedlem, men innrømmer at han bare kjenner
organisasjonen fra utsiden.
– Om det er noen trøst, så er jeg ikke NAFmedlem, heller. Bare Amcar-foreningen for
meg, sier Ketil Solvik-Olsen, og sender sine
gratulasjoner til 90-årsjubilanten.

Av Jøran Ledal

– MA er den tydeligste organ
– Ettersom jeg har vært interessert i alt
som har med trafikk å gjøre siden jeg
var liten, og praktisk talte vokste opp på
en bensinstasjon, har jeg naturligvis lagt
merke til arbeidet som MA har gjort for
å bekjempe rus i trafikken. Organisasjonen har bidratt til mye oppmerksomhet
og refleksjon rundt problemene som
rus kan medføre. NAF er jo på en måte
storebroren som får mest oppmerksomhet, men i mitt hode har MA vært den
organisasjonen som har markert seg aller sterkest når det gjelder trafikksikkerhet og rus. De andre bilorganisasjonene
fokuserer mye på å holde trafikantene
på veien, mens det aller viktigste tross
alt er å ta vare på trafikksikkerheten. Og
rus er som kjent svært utslagsgivende
på ulykkesstatistikken, sier Solvik-Olsen,
og trekker frem at han flere ganger har
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møtt representanter fra MA-Ungdom i
ulike sammenhenger.

viser til en påfallende holdningsforskjell
mellom nasjonene:

Og ministeren er imponert over arbeidet som legges ned, særlig med å skape
gode holdninger til rus og trafikk blant
de unge.

– Jeg har bodd en del år i USA, og der
opplevde jeg en helt annen toleranse og
aksept for at det var ok å ta seg et par
øl uten at du behøvde parkere bilen. Slik
var det bare. Selv om dette begynner å
bli 25 år siden, var dette allerede en helt
uakseptabel holdning i Norge – i alle fall
i de miljøene jeg tilhørte.

– Overordnet sett har vi hatt en veldig
god utvikling i flere tiår. Ulykkestoppen
opplevde vi på tidlig 70-tallet, og så har
vi etterpå sett en gradvis og humpete
nedgang. I dag er Norge det landet i
verden hvor det er tryggest å bevege
seg i trafikken, om vi tar hensyn til antall
innbyggere og kjørte kilometer. Utviklingen viser heldigvis at trafikksikkerhetsarbeid virker, både hvordan vi utformer
veiene våre, adferden blant bilførere og
fotgjengere og ikke minst folks holdninger til rus i trafikken, sier statsråden, og

– Den generelle holdningen i Norge er
at du ikke drikker om du skal kjøre bil.
Dette tror jeg vi skal takke blant annet
MA for, som altså har drevet påvirkningsarbeid gjennom mange tiår, sier
Solvik-Olsen, og understreker at arbeid
et på ingen måte er over.
– Fremdeles har 25-40 prosent av ulykkene en eller annen sammenheng med

Samferdselsministeren gratulerer med 90-årsjubileet:

nisasjonen om rus i trafikken
rus, og de som er villige til å ta denne
risikoen, er mye mer utsatt. Vi må jobbe
for at stadig færre vil være villige til å ta
den risikoen, men kan selvsagt ikke bare
fokusere på folks holdninger. Ettersom
det alltids vil være noen som har en annen risikovurdering enn de fleste av oss,
er vi nødt til å opprettholde kontrollene.
Folk må oppleve at det er en risiko for
å bli tatt, og dessuten at det blir en
reaksjon dersom du blir tatt. Den andelen som kjører i ruset tilstand, setter
ikke bare seg selv i fare, men også alle
andre.
Samferdselsministeren virker imidlertid
optimistisk på vegne av oppvoksende
generasjoner.
– Da jeg nylig var med på et arrangement i regi av MA-Ungdom, hørte jeg

en erfaren trafikkskolelærer fortelle at
han merket en markant forskjell i holdninger blant dagens unge sammenlignet
med hva han opplevde for 30 år siden.
De har andre grenser for seg selv og hva
som er akseptabelt.
– Jeg ser bare på mine egne barn: Jeg
får ikke engang starte bilen før de har
festet setebeltet. «Pappa, ikke start
bilen – jeg har ikke klikket beltet ennå».
Slik tenkte ikke jeg da jeg var ni år. Dette viser at resultatene kan nås ved hjelp
av gjentagende budskap og holdningsskapende arbeid, mener Frp-statsråden,
og fortsetter:
– De sosiale normene gjør at det ikke er
«kult» å kjøre i ruset tilstand, og dermed
blir det også enklere for mange å si nei.
Det blir lettere å si ifra i vennegjengen

om hva som er greit eller ikke. Slik sett
har vi kommet ganske langt i det viktige
arbeidet med folks holdninger. Man kan
alltids etterlyse mer politi på veiene og
flere kampanjer fra samferdselsministeren, men til syvende og sist handler
jo dette om folks frie valg. Vi har ikke
mulighet til å være overalt, passe på og
være barnevakt for folk. Vi må heller
jobbe med å skape de rette holdningene.
– Heller holdningsskapende arbeid
enn tiltak?
– Dette er ikke et enten eller. Men hvis
du bare kunne velge én ting, så er jo det
aller beste å ha selvstendige trafikanter
som selv tar de riktige valgene. Det er
bedre at folk lar være kjøre i fylla fordi
de synes det er galt, enn at folk spekuleM OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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rer i om det kan være kontroll eller ikke.
Men det må naturligvis også være makt
bak de kravene man stiller i samfunnet,
og derfor er politikontroller rettet mot
rus et av våre viktigste fokusområder. I
tillegg har det vært viktig å stramme inn
regelverket overfor alle typer rus, samt
å gi politiet bedre verktøy til å måle og
avsløre kjøring i ruset tilstand som følge
av narkotika og piller. Kontroller er med
andre ord viktige, men det som gir aller
best resultat. er altså at folk selv innser
at det er galt å kjøre i ruset tilstand.
– Men hva med de som av ulike grunner ikke har de samme sperrene mot
å kjøre i ruset tilstand, for eksempel
på grunn av alkoholisme. Hva gjør du
konkret for å stanse disse, som tross
alt utgjør den aller største risikoen
i trafikken? MA har tidligere tatt til
orde for et alkolåsprogram for promilledømte. Kunne du tenke deg å
foreslå dette?
– Nå har vi fått vedtatt alkolås for busser
og minibusser, altså der konsekvensene
er størst dersom ulykken skjer, både
fordi kjøretøyene er store og fordi de
transporterer folk som stoler på at sjåføren tar deg dit du skal. Basert på erfaringene vi høster, vil vi vurdere nye målrettede tiltak etter hvert. Jeg kan bekrefte
at jeg har diskutert alkolåsprogram for
promilledømte med stortingsgruppen
vår, og vi er som sagt positive til tiltak
som er målrettede og gjennomførbare.
Nå tar vi offentlig transport først, men
det er også naturlig å se nærmere på
andre målrettede tiltak, for eksempel
overfor promilledømte. Jeg liker tanken
på et tiltak som vil gi en økt sikkerhet for
oss andre, men samtidig opprettholder
muligheten til å fungere yrkesmessig og
sosialt for den som har gjort et dårlig
valg. Så lenge det praktisk lar seg gjennomføre, og lovverket også åpner for
det, er jeg positiv til å se i den retningen.
– Hvilke andre trafikksikkerhetstiltak
har du som samferdselsminister fått
gjennomført?
– Jeg mener vi har gjort veldig mye. Jeg
har mistet flere venner og bekjente i trafikkulykker, og vet veldig godt hvordan
dødsulykker rammer i et lokalsamfunn.
De omkomne er ofte i sin beste alder,
og i motsetning til dødsfall som kommer som følge av langvarig sykdom eller
alderdom, får man ikke anledning til å
si farvel. Det er kort og godt noe av det
verste man kan oppleve, sier SolvikOlsen ettertenksomt, før han beskriver
hovedpunktene i trafikksikkerhetsarbeidet:
– For det første skjer det veldig mye
spennende med nye biler som bidrar til
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IMPONERT: Samferdselsministeren er imponert over innsatsen som MA-Ungdom
legger ned for å gi unge gode holdninger i trafikken. Her sammen med daglig leder
Stig Eid Sandstad og prosjektleder Line Langaas.
økt trafikksikkerhet. Dette skal selvsagt
ikke vi ta æren for, men jeg vil likevel
nevne at vi har gjort en del på avgiftssiden, som gjør at man må 20-30 år tilbake for å finne et like stort salg av nye
biler. Dette er med på å gjøre de norske
veiene tryggere.

som gjennomføres av kommuner eller
fylkeskommuner. Alt i alt jobbes det
bredt med alt fra regelverk, kontroller, holdningsskapende aktiviteter og
bevilgninger. Vi er på ingen måte i mål,
men jeg synes altså at vi gjør en del bra
for økt trafikksikkerhet.

– Dernest har vi gjort mye på veiutforming og vedlikehold – og dette kan vi ta
æren for. Eksempelvis har vi doblet bevilgningene til veivedlikehold, som igjen
betyr at vi har flere veier i den stand de
bør være. Vi har allerede doblet, og skal
igjen doble, antall kilometer motorvei
som bygges ut – fra 50 kilometer for fire
år siden til 200 kilometer i den kommende fireårsperioden.

– Hva med deg personlig? Hvordan
bidrar du selv til bedre trafikksikkerhet?

Et tredje punkt statsråden trekker frem
er nytt og strengere regelverk for tunge
kjøretøy. Ifølge Solvik-Olsen viser tungbilstatistikken, uavhengig av skyldforhold, at ulykker blir mye mer alvorlige
når lastebiler er involvert.
– Derfor har vi blant annet innført krav
om vinterdekk på alle hjul. For få år
siden var det ikke noe slikt krav overhodet, så kom det et krav om vinterhjul
på trekkvogner. Nå har vi altså innført
et krav for alle hjul, og i tillegg har vi
firedoblet kontrollen av de tunge kjøretøyene og tatt i bruk hjullås for å kunne
holde kjøretøy tilbake. Uten at jeg har
forskningsmessig belegg for at nettopp
disse tiltakene er årsaken, har vi de siste
årene sett en markert nedgang i antall
ulykker med involverte lastebiler. Det er
viktig å få tatt ut de som utgjør den største risikoen.
– Det fjerde punktet jeg vil trekke frem,
er at vi har økt støtten til trafikksikker
hetsorganisasjoner og lokale tiltak
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– Er vi ikke alle bedre enn gjennomsnittet da..? He he, neida, men jeg mener
jo selv at jeg er en trygg bilfører som
greier å ha et godt overblikk og holde
fartsgrensene. Så kan det jo naturligvis
tenkes at man blir litt ekstra bevisst i
den rollen som jeg har... Men uansett;
jeg bruker alltid belte, og som avholdsmann er det heller aldri noe problem i
promillekontroller.
– Hva med fartsbøter?
– Der har jeg en innrømmelse, jeg
mistet lappen en gang i 1998. Til mitt
forsvar vil jeg si at politiet innså ganske
raskt at jeg ikke hadde gjort noe kriminelt. Jeg fikk nemlig førerkortet tilbake
etter mindre enn én måned, i stedet
for tre måneder som skulle ha vært
det normale. Jeg hadde ligget bak en
svært saktegående lastebil i 20 minutter, da den i starten på en lang slette
blinket seg til side og ga meg muligheten til å kjøre forbi i en 80-sone. Problemet var imidlertid at jeg i løpet av
forbikjøringen passerte et 60-skilt, og
dermed ble hastigheten min målt til 86
kilometer i timen i en 60-sone – akkurat
nok til å miste lappen. Politibetjenten
sa til meg at han forsto situasjonen min,
men at jeg dessverre hadde kjørt for
fort da jeg ble målt. Etter at jeg fikk

Ketil Solvik-Olsen gjestet MAs landsmøte
i 2014. Her sammen med leder AnnCathrin Becken.
forklart meg for politijuristen, endte saken med at jeg måtte betale boten, men
fikk tilbake førerkortet, sier jærbuen,
som privat aller helst kjører sin Cadillac
Sevilla 1985-modell. Som bruksbil for
seg og familien har han også en Dodge
Journey 2010-modell – en fornuftsbil
som ifølge ham selv «er laget i riktig
land».
– Helt til slutt: Når MA – rusfri trafikk
nå runder 90 år – hvilke tanker har du
om fremtiden for organisasjonen?
– Jeg tror det er viktig at MA opprettholder fokuset på rus i trafikken, men
samtidig husker at rus handler om mer
enn den ølen man tar på pub. Vi har
også et økende problem med narkotika, pillebruk og medisiner som sløver
sansene.
– Utover dette håper jeg MA vil fortsette å informere og påvirke i kampen
for økt trafikksikkerhet, og kanskje også
bli enda tydeligere på at organisasjonen
ikke bare er for avholdsfolk. Vi skal ha
respekt for at folk velger annerledes,
og selv om mitt valg er å være avholdsmann, har jeg ingen problemer med at
andre drikker vin eller øl til maten. Det
som er viktig å fokusere på, er hva du
må si nei til dersom du sier ja til alkohol.
Hvis MA greier å få frem dette poenget,
tror jeg også at appellen vil være enda
bredere i befolkningen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
inspiserer dekk under tungbilkontroll på
Svinesund. Til høyre kontrollør Roger
Gulvik fra Statens vegvesen.
Foto: Samferdselsdepartementet

Les alt om årets
DeathTrip-finale
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Elvebakken vant årets DeathTrip-finale:

– Et øyeblikk kan endre li
Et øyeblikk kan endre
livet ditt for alltid.
Hadde du klart å leve
med deg selv dersom
du drepte noen du er
glad i? Fortellingen om
storebroren som kjører
over lillesøsteren sin i
fylla, er kåret til Norges
beste kampanje mot
ruskjøring.
Av Mari Nyberget

Tirsdag 15. mai ble årets finale i Death
Trip arrangert på Saga kino i Oslo. Om
lag 140 publikummere og deltakere
hadde funnet veien til sal 2, der 10 finalister fra videregående skoler over hele
Norge konkurrerte om å lage den beste
holdningskampanjen mot rus i trafikken.
I tillegg skulle 10-årsjubileet for Death
Trip i Norge feires.
– Dette handler om vår hverdag og våre
liv. Ikke bli en av dem som opplever sorg
og smerte fordi noen tok et enkelt, men
feil valg én gang, sa samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen i sin åpningstale på
finalen.
Han roste ungdommen og arbeidet de
har gjort med de holdningsskapende
kampanjene.
– Jeg ser på bidragene som en stor inspirasjon. Arbeidet elevene har lagt ned
har en effekt og en betydning. Norge
er det landet i verden der risikoen for å
bli drept i trafikken er aller lavest, sammenlignet med hvor mange som bor her
og hvor mye vi kjører, likevel trenger vi
en påminnelse om hvor fort det kan gå
galt, sa samferdselsministeren.

Sterkt budskap

Det var Ruben Anda fra Elvebakken videregående skole i Oslo som laget årets
vinnerbidrag «Dødelige konsekvenser»,

VINNER: Ruben Anda stakk av med seieren og 30.000 kroner under tirsdagens
DeathTrip-finale. Her med konferansier Maria Stavang, bedre kjent som Piateed.
som viser hvor galt det kan gå hvis en
velger feil én gang.
– Jeg har forsøkt å fortelle en historie
som veldig mange kan kjenne seg igjen
i, samtidig som den spiller på sterke
grafiske virkemidler, forteller den glade
vinneren.
I filmen og de syv tilhørende plakatene
ser vi et sterkt bånd mellom søster og
bror, der lillesøsteren løper mot bilen til
broren med en tegning hun har laget av
dem. Broren kjører i fylla, og registrerer
ikke den lille jenta som kommer løpende. Dette ender fryktelig galt.
– Veldig mange har søsken, og jeg tror

derfor de vil kjenne seg igjen i søskenforholdet jeg viser i filmen. Håpet er at
kampanjen skal bidra til at folk tenker
seg om en ekstra gang før de setter seg
bak rattet i ruset tilstand, sier Anda.

Bidrag fra hele landet

Det er medieelever på videregående
skoler over hele landet som står bak de
mange holdningskampanjene som har
konkurrert.
På andreplass i år kom Hanne Randulff
Stein, Henriette Hagen og Ingvild
Nystein fra Hetland vgs. i Stavanger,
med kampanjen «I live».

ivet ditt for alltid
DØDELIGE
KONSEKVENSER:
Slik ser én av
plakatene til
vinnerkampanjen ut.
ANDREPLASS: Hanne Randulff Stein (til
venstre) og Ingvild Netland Nystein fra
Hetland vgs. kom på andreplass med
kampanjen «I live».

JURYEN: Her er juryen for årets finale i
DeathTrip.

TREDJEPLASS: Aslak Kolding, Max A.A. Martinez, Leonard Sepehri og Dennis Grønlund fra Hjalmar Johansen vgs. i Skien, kom på tredjeplass med kampanjen «Unge og
dumme».
Tredjeplassen gikk til Aslak Kolding,
Max A.A. Martinez, Leonard Sepehri og
Dennis Grønlund fra Hjalmar Johansen
vgs. i Skien, med kampanjen «Unge og
dumme».
– Jeg er kjempefornøyd med årets
finale, og er veldig glad for alle de
gode bidragene vi har fått inn. Arbeidet
ungdommen gjør, er med på å redde liv,
sier Line Langaas, som er prosjektleder
for DeathTrip og kampanjeansvarlig i
MA-Ungdom.
Årets finalister var i tillegg til Elvebakken, Hjalmar Johansen og Hetland, fra
Nesbru, Hafstad, Sørumsand, Melsom

og Lillestrøm vgs.
I fjor var det 106 som ble drept i trafikken i Norge. Dette er det laveste antallet siden før andre verdenskrig.
– Antallet drepte barn og ungdom
under 25 år gikk også kraftig ned, fra 27
drepte i trafikken i 2016 til 17 drepte i
2017. Det er fortsatt sånn at det er flest
menn som dør, kjører ruspåvirket, holder
høy fart og kjører uten bilbelte. Å gi
ungdom gode holdninger gjennom for
eksempel kampanjer er derfor fortsatt
viktig, sier rådgiver Anne Beate Budalen, i MA – rusfri trafikk.

VINNERBIDRAGET: Ruben Anda fra
Oslo laget årets vinnerbidrag, «Dødelige
konsekvenser».

Motorføreren 2008

år med ungt
engasjement
Av Mari Nyberget

I år er det akkurat 10 år siden prosjektet
DeathTrip startet opp i Norge. Konkurransen er for videregåendeelever over
hele landet, der målet er å lage den
beste holdningskampanjen mot rus i
trafikken. Over 100 bidrag vurderes
hvert år, og den beste kampanjen vinner
30.000 kroner.
Flere tusen ungdommer jobber hardt
gjennom skoleåret for å levere inn sine
beste holdningskampanjer mot rus i
trafikken. Skolene som deltar er spredt
utover landet, alt fra Karasjok i nord til
Risør i sør.

Prosjektet DeathTrip startet opp i Sverige i 2006, men har siden 2008 vært
et fast prosjekt i Norge i regi av MAUngdom. Sverige deltok de første årene,
men siden 2010 er det kun Norge som
har gjennomført prosjektet.
Det er flere driftige mennesker som har
bidratt til at DeathTrip har blitt den suksessen prosjektet er i dag, blant annet
Veslemøy Sandvik, Unn Lilleaas, Henriette Skretteberg, Marte Borkenhagen,
Catharina Frostad og Line Langaas.
Gjennom årene har det blitt laget alt fra

Motorføreren 2018
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Motorføreren 2017

musikaler, kampanjer mot å fyllekjøre på
sykkel, plakater, klistremerker, radioreklamer, musikkvideoer, bøker, øl-brikker,
T-skjorter, dataspill og lignende.
Alle bidragene vi har fått inn gjennom
årene utgjør virkelig en stor skattekiste,
og hvert år blir det beste fra kampanjene
brukt gjennom utstillingen DeathTrip –
On the road. Her vises filmer, plakater
og andre elementer elevene har laget
gjennom prosjektet.
DeathTrip er støttet av Helsedirektoratet.

Motorføreren 2016

Motorføreren 2009
Motorføreren 2010

Motorføreren 2013
Motorføreren 2012

Funfacts om DeathTrip

Motorføreren 2014

Motorføreren 2015

• Alle fylker har vært representert i
DeathTrip.
• Nesbru vgs har deltatt i
konkurransen to ganger og
vunnet begge gangene.
• DeathTrip startet opprinnelig
opp i Sverige i 2006, men har
siden 2008 vært et fast prosjekt i
Norge.
• Nannestad vgs var med i den
svenske utgaven i 2006 og 2007.
• 68 forskjellige skoler har deltatt
gjennom de 10 årene.
• Over 1000 kampanjer har
kommet inn i løpet av årene.
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Dette er en biodrivstoff-stasjon

Her fyller
du allerede
biologisk
Denne bensinstasjonen er helt lik alle andre i
Norge. Den fyller opp bilen din med biodrivstoff
– helt uten at du ofrer det én tanke.
Av Geir Christiansen

De fleste har neppe fått med seg at
alle bensinstasjoner i dette landet tilbyr
akkurat det samme i sine pumper. Både
bensinen og dieselen som du fyller opp
tanken din med, inneholder nemlig en
andel biodrivstoff.
-De ulike selskapene kan ha ulik andel
innblanding av biokomponenter, men
kvaliteten på bensinen og dieselen oppfyller uansett den europeiske produktstandarden. Det er trygt å fylle, lover
generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i
Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt).

Diesel står for 75 pst

For å ta det helt korrekt: I 2017 utgjorde
fornybart drivstoff 16 prosent av alt
drivstoff til veitrafikken i Norge. I bensinen var det 6,5 prosent, mens diesel
hadde 19 prosent fornybart innhold – i
gjennomsnitt. Diesel står for om lag 75
prosent av drivstoffet som omsettes til
veitrafikken i dette landet.
Det er klimagassutslippene som er den
store utfordringen. Og utfordringen
kan ikke isoleres til enkelte områder på
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kloden – den eksisterer over alt.
Både norske og utenlandske myndigheter mener at fornybart drivstoff – også
kalt biodrivstoff – er én av mange
viktige løsninger i denne utfordringen.
Utslippene fra biler, busser, lastebiler og
vogntog må ned.
-Det vil være en overvekt av biler med
forbrenningsmotor på norske veier i
lang tid framover, og disse bilene må ha
et så lavt klimagassutslipp som mulig.
Selv om elbil-andelen øker i Norge,
hadde 80 prosent av alle nye biler i 2017
en forbrenningsmotor, opplyser IngerLise M. Nøstvik.

Det handler om E

henholdsvis 5 og 10 prosent etanol
(biodrivstoff). E5-bensinen er pålagt som
produkt på alle bensinstasjoner i Norge.
Regjeringen ble altså bedt om å innføre
en ny standard allerede i 2018 (E10 – 10
prosent etanol), men dette blir neppe
en realitet i inneværende år. Saken har
vært til høring, og ligger for tiden i
Klima- og miljødepartementet for vurdering og behandling.
E10 er imidlertid ikke noe nytt. Produktet har vært benyttet i mange år
allerede i blant annet USA, Tyskland,
Frankrike, Nederland, Belgia og Finland.

Over til omsetning

Myndighetene bruker ulike metoder for
å få drivstoff-selskapene til å bidra med
nye produkter inn i kampen mot klimagassutslippene.

En annen type metode er å ha et omsetningskrav. Da er det opp til drivstoffselskapene å sørge for at gjennomsnittet inneholder en høy nok andel med
biodrivstoff.

Allerede i desember 2016 bestemte
Stortinget at regjeringen skulle tilrettelegge for en ny bransjestandard. Den
nye standarden skulle tillate produktene E5 og E10 – det vil si bensin med

Det er mest trolig dette som blir en
rettesnor for bransjen – og i siste ledd
forbrukerne – i årene som kommer. Fra
1. januar i år økte omsetningskravet i
Norge fra 7,25 til 10 prosent. Det er

«I løpet av 2018 innføre E10 som en bransjestandard for bensin.
Regjeringen bes komme
tilbake i statsbudsjettet
for 2018 med en konkret
plan for arbeidet.»
Stortinget, desember 2016

lagt opp til en liten økning i 2019, mens
det i 2020 skal være 20 prosent andel
biodrivstoff i omsetningen drivstoff.
Dersom biodrivstoffet er basert på
råstoff som faller inn under EUs bærekraftskriterier (avansert biodrivstoff:
avfall, rester, cellulose og lignocellulose),
kan man nemlig få telle dobbelt. For
hver liter har man da altså bidratt med
to liter – i regnskapet, vel og merke.
Ifølge Drivkraft Norge er det er krav
om at alt biodrivstoff som benyttes for
å oppfylle omsetningskravet skal være
i henhold til EUs bærekraftskriterier. I
2017 var så godt som alt biodrivstoff i
henhold til disse kriteriene.

sammenliknet med konvensjonelt bio
drivstoff.
- Det er delte oppfatninger om kjøp
av biodrivstoff laget av palmeolje i
bransjen. Enkelte av våre medlemmer
har bevisst valgt å ikke kjøpe dette.
De av våre medlemmer som har kjøpt
biodrivstoff basert på palmeolje, har i
innrapporteringen til Miljødirektoratet
vist at drivstoffet oppfyller EUs bærekraftskriterier. Biodrivstoff som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier er sporbar,
og kommer fra plantasjer som, ifølge
disse bærekraftskriteriene, ikke bidrar til
avskoging, sier Nøstvik.

Dobbelttellingen er et insitament på
lik linje med elbilens fordeler når det
gjelder avgifter både ved kjøp og bruk.
Det gis for å endre vaner, og det vil ikke
vare evig.

Bransjen er pålagt en omfattende og
viktig jobb med å dokumentere og
rapportere hva slags biodrivstoff som
brukes for å oppfylle omsetningskravet.
Allerede før man sender drivstoffet
ut på markedet har Miljødirektoratet
vurdere om råstoffet klassifiserer til dobbelttelling.

Norske myndigheter mener det er viktig
å fremme bruk av avansert biodrivstoff,
fordi dette gir en bedre klimaeffekt,

I 2018 må minst 3,5 prosent av biodrivstoffet være avansert for at det skal telle
dobbelt.

Tall med innhold

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i
Drivkraft Norge.

Hva er egentlig
biodrivstoff? Les mer
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Dette bør du vite om...
BIODRIVSTOFF

vis fra skogbruk, landbruk og næringsmiddelindustri.

Biodrivstoff er bensin og diesel som er framstilt av biologisk
materiale. Det lages ved hjelp av ulike råvarer og prosesser, derfor blir det mange forskjellige typer biodrivstoff på
markedet. De vanligste råvarene som ble brukt i biodrivstoffet
i Norge i fjor var palmeolje (46 prosent), raps, palmeolje, sukkerrør og diverse avfall (slakteavfall, brukt frityrolje, mais).

TALLENE

659 millioner liter biodrivstoff ble omsatt i det norske markedet i 2017. Det er en enorm økning fra 2016 da tallet var 423
millioner liter, nærmere bestemt er økningen på 56 prosent. I
2015 var omsetningen på knappe 200 millioner liter.

BIOETANOL

REDUKSJONEN

BIODIESEL

GENERASJONENE

Fornybar etanol som kan blandes inn i vanlig bensin. Framstilles av planter som inneholder sukker og stivelse, eksempelvis
mais, sukkerrør, korn og poteter.
Produseres av oljerike planter. To typer biodiesel på det norske markedet: FAME og HVO, der sistnevnte har mer avansert
produksjonsmetode og ligner med på fossilt diesel. Det er
likevel FAME som er mest utbredt, dette framstilles av plantefett og oljer.

KATEGORIENE

Andelen med biodrivstoff bidro i 2017 til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge med cirka 1,8 millioner
tonn CO2. Dette er en reduksjon på nærmere 16 prosent fra
året før.
1.generasjons biodrivstoff er den vi er inne i. Produksjonsmetoden er enklere og litt utdatert, og råvarene er stort sett
olje-, sukker eller stivelsesrike jordbruksvekster.
2.generasjons biodrivstoff har dyrere og mer komplekse
produksjoner. Baseres mye på lignocellulose biomasse – som
trevirke eller treavfall, halm og ulike gressvekster.

Biodrivstoffet kommer fra så mange forskjellige deler av verden, og produseres med så ulikt råstoff, at det må deles inn i
to hovedkategorier.

3.generasjons biodrivstoff kan være basert på biomasse fra
havet (alger) eller genmodifiserte råstoffer som forbedrer
råvaren.

Konvensjonelt biodrivstoff er basert på råstoffer som også
kunne vært brukt til matproduksjon eller dyrefôr.

4.generasjons biodrivstoff handler om genetisk modifisert
råstoff. Dette skal lage karbonnegativ brensel, altså brensel
som binder karbon fra lufta.

Avansert biodrivstoff er framstilt av rester og avfall, eksempel-

Slik er målene
8pst

10pst

12pst

20pst

40pst

Omsetningskravet defineres av norske myndigheter, og ligger på alle dem som omsetter drivstoff i Norge. Det innebærer at den som selger drivstoff må gjøre dette med enn viss andel biodrivstoff.
16

MOTORFØR E R E N | 3 | 2018

– Trygt å
fylle på
tanken

– Utfordringen med biler som ikke
tåler en ny bransjestandard (E10)
er allerede liten, og den kommer
til å bli mindre.
Av Geir Christiansen

D

enne tydelige beskjeden til alle
bensinbil-eiere i det ganske land
kommer fra Kari Asheim, fagansvarlig transport i miljøstiftelsen ZERO.
Stortinget ønsket seg en ny bransjestandard for bensin allerede i år, men
forslaget har sørget for mye tvil om
eventuelle konsekvenser, og om verdien
er stor nok til å innføre en helt ny standard. Foreløpig venter altså forslaget på
en konklusjon i Klima- og miljødepartementet etter en høringsrunde.
Ifølge bilorganisasjoner i flere land kan
mange biler få problemer dersom E10
blir standard drivstoff – også nye biler.
Dette tilbakeviser ZERO.
-Stort sett er alle nye biler kompatible
med E10. En vanlig regel er å estimere
at alle biler produsert etter 2002 tåler
overgangen, selv om det finnes noen
unntak. Samtidig finnes det flere modeller produsert før 2002 som også er
kompatible, fortsetter Asheim.

Mange på bensin

Selv om dieselbilen har hatt sin gullalder og forsynt seg med en stor del av
nybilsalget de siste 10 årene, er det
fortsatt mange bensinbiler igjen i Norge.
Av totalt 3 millioner kjøretøy som går på
forbrenningsmotor, anslår SSB at det er
1,2 millioner som bruker bensin.

-Legger man til grunn at 15 prosent av
bilene ikke er kompatible med E10, så
kommer man fram til om lag 180.000
biler. Dette antallet vil reduseres i takt
med at eldre biler vrakes. Snittalderen
for vraking av personbiler er ifølge SSB
cirka 18 år, og allerede i 2020 vil derfor
bilparken fra før 2002 nå snittalderen for
vraking. Utfordringen er derfor allerede
liten, og den synker, sier fagansvarlig
Kari Asheim i ZERO.

med 5 prosent etanol (95 E5 – som nå),
98-oktan med 5 prosent etanol (98 E5 –
som nå), og 98-oktan uten etanol (98 E0)
på større steder.
Det er altså her mye av tvilen ligger,
og det er derfor knyttet stor spenning
til regjeringens videre behandling av
forslaget.

Info og ansvar

Drivkraft Norge mener det er avgjørende viktig ved en eventuell innføring
av E10 at forbrukerne får den informasjonen de trenger. For til syvende og sist
har du selv det hele og fulle ansvar for
det du fyller på tanken.

Du kan være trygg

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik
i Drivkraft Norge mener norske forbrukere går en helt trygg framtid i møte når
det gjelder økende andel biodrivstoff fra
bensinpumpene.
-Det stilles strenge krav til hva slags
kvalitet bensin og diesel skal ha, og hvor
mye biodrivstoff som kan blandes inn.
Våre medlemmers produkter overholder
alltid de europeiske produktstandardene
til drivstoff, og du kan være trygg på
at deres produkter ikke er skadelig for
kjøretøyet ditt, sier hun.
Selv med innføring av E10-bensin vil det
fortsatt være mulig å fylle opp tanken
med noe annet – dersom din bil ikke
tåler etanolen. Alle stasjoner vil trolig
ikke tilby alle bensinvarianter, men du
vil mest sannsynlig kunne finne 95-oktan

-Det blir viktig at bileiere med sikkerhet
vet om motoren er godkjent for E10.
Derfor må bilbransjen, drivstoffbransjen
og myndighetene sammen sørge for å
opplyse forbrukerne om dette, fortsetter
Inger-Lise M. Nøstvik i Drivkraft Norge.
Hun peker på at lett tilgang på riktig
informasjon blir viktig dersom produktet
E10 kommer på markedet.
-Du har ansvaret for din bil, men stasjonen har ansvar for å merke drivstoffpumpene slik at det kommer tydelig fram
hvilket drivstoff man fyller, sier generalsekretæren.
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Her er potensialet stort

Den norske skogen kan få en helt sentral plass i produksjonen av
biodrivstoff i årene som kommer.
Av Geir Christiansen
Mindre enn èn prosent av det totalet volumet av etanol
som produseres i Europa kommer fra cellulose-baserte
prosesser (som eksempelvis trevirke og treavfall).
– Potensialet er stort, og her har Norge og Skandinavia
en spesielt viktig posisjon som pådriver for teknologiutviklingen, mener Kari Asheim, fagleder transport i
miljøstiftelsen ZERO.
Etanol kan framstilles på mange ulike måter og med mye
forskjellig råstoff. Derfor ligger også store muligheter
ubrukt – ikke minst må man vurdere dette i lys av at etanol i volum er det største biodrivstoffet globalt.

Produksjon flere steder
Norge er likevel ikke helt på bærtur. Det er gjort noen
investeringer av aktører (gamle og nye) som ser at dette
kan bli en potensiell inntektskilde på sikt.
– Borregaard har allerede produksjon av etanol fra cellulose. ST1 (som har kjøpt opp alle Shell-stasjonene i
Norge) planlegger å investere i et større anlegg på Hønefoss, i tillegg finnes det prosesser i gang på Åmli og Tofte
(Hurum), opplyser Kari Asheim.
Utfordringene med å produsere etanol på en bedre og
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mer effektiv måte, ligger i kostnader og logistikk knyttet til investeringen. Råvaren må finnes i nærheten av
produksjonen, og den må være jevnt tilgjengelig over tid.
Hvis ikke blir det lite bærekraftig innsats.

Skogeierne kan vinne
Når myndighetene legger opp til et omsetningskrav av
biodrivstoff på 20 prosent i 2020, mener blant annet
Miljødirektoratet at dette kan bety økt etterspørsel i
markedet. Stipulert kan det dreie seg om nærmere 600
millioner liter – en mengde som Norge selv kan være
med på å fylle.
Skogen lanseres som den naturlige kilden til råstoffet.
Det hogges mellom 10 og 12 millioner kubikkmeter skog
hvert år, og direktoratet anslår at nivået vil øke som en
følge av både hogstmoden og lett tilgjengelig skog.
Dette vil igjen øke mengden med restprodukter som kan
gå til produksjon av biodrivstoff.
Prisen på trelast vil ha stor betydning for om skogeierne
ser det som lønnsomt å ta ut mer hogstmoden skog. I
tillegg må teknologien utvikles slik at produksjonen blir
effektiv og at sluttproduktet er konkurransedyktig på pris.

Stadig flere vil kjøpe hybridbil
Nesten like mange vil kjøpe hybridbil som bensinbil neste gang de bytter
kjøretøy, viser en ny undersøkelse.
31 prosent svarer “hybrid”, mens 35
prosent svarer at de foretrekker en
tradisjonell diesel- eller bensinbil, ifølge
en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført.
Hvis trenden fortsetter, vil hybridalternativet ta over for biler med kun diesel- eller bensinmotor.
– Med hybridbil kan nye brukere bli
bedre kjent med elbilens egenskaper,
uten rekkeviddeangst eller å måtte
gi helt slipp på den fossile motoren.
Mange kvier seg faktisk for det, sier
markedsdirektør Christian Stenbo i
Hyundai Norge i en kommentar til undersøkelsen.
Elbilforeningen er skuffet over at bare
15 prosent oppgir at deres neste bil blir

en ren elbil.
– Tradisjonelle hybrider uten ladbart
batteri, er ikke et godt nok svar på biltrafikkens utslippsutfordringer. Vi mener
at det kun er ladbare hybrider med stort
nok batteri til å kjøre utslippsfritt i hverdagen som fortjener miljørabatt, sier
kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.
Han mener målet må være at alle biler
skal bli helelektriske, og da må elbilfordelene opprettholdes og styrkes på
enkelte områder.
– Vi ser gjerne at det blir en høyere andel elbiler, men fremdeles er det mange
som ikke er fortrolige med denne type
motor, og derfor er hybrid og ladehybrid et utmerket alternativ for å bli

bedre kjent med elmotorens egenskaper, sier Christian Stenbo i Hyundai.

Flere menn enn kvinner

Litt flere menn enn kvinner ønsker seg
hybridbil. Geografisk er interessen størst
i Oslo og Akershus (36 prosent) og lavest fra og med Trøndelag og nordover
(27 prosent).
Undersøkelsen er gjort i januar blant
1003 respondenter over hele Norge.
YouGov-undersøkelsen skiller ikke mellom tradisjonelle hybrider og ladbare
hybrider.
Newswire

Ut på tur –
med Norges mest kjøpte bilforsikring?
Gjensidige er det forsikringsselskapet som forsikrer flest biler
i Norge. Kanskje fordi vi har en svært god bilbonusordning
og kan gi hele 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett
årsak? Dette gir deg en ekstra trygghet på veien.
Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private forsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner

A13_0389/04.2018

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 915 03100 hvis det er noe du lurer på.
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Klar til å henge på

– Det er viktig å huske
Av Geir Christiansen

Snekker Gunnar Øverby har gjennom et langt
yrkesliv lært seg å laste tilhengeren riktig. For
han vet at det fort kan gå galt.
– Joda, jeg har sett en del rart. Noen
har overlesset den stakkars hengeren,
og andre har sikret dårlig. Så det er
veldig greit med regler, sier Gunnar,
mens han tømmer sin egen tilhenger på
gjenvinningsstasjonen.

Erfaring er viktig

Hengeren gjør akkurat den nytten som
den er innkjøpt for. Frakte små og litt
større partier med varer, materialer,
søppel eller annet flyttbart på en enkel
måte.
– Jeg bruker tilhengeren mye i jobben
som snekker, men da er det selvfølgelig
viktig at den ikke blir for tungt lastet.
Det er vel mest erfaring som har gjort
at jeg føler meg ganske trygg på hvor
grensa for overvekt går, fortsetter han.
Gunnar valgte enakslet tilhenger fordi
den er enkel å manøvrere – og ikke
minst flytte på når den ikke er koblet til
en bil.
Det går fint å kjøre med tilhenger for

alle som har førerkort klasse B. Du må
bare passe på at bil og henger passer
sammen, og at den totale vekta ikke
overstiger 3500 kilo – inkludert hengerlast.

Kan kjøre lastebil

– Jeg har vel egentlig aldri tenkt så nøye
over de nye reglene. Hovedgrunnen er
at jeg har vært yrkessjåfør på lastebil
med henger i mange år, og kan kjøre
det meste på mitt førerkort. En vanlig
bil med henger ble liksom ganske greit
i forhold, sier Gunnar og smiler i den
varme sola.
Når han ikke drar rundt med kassebil og
henger, setter han seg gjerne bak rattet
i sin gamle Mercedes-Benz med campingvogn på slep.
– Et godt eksempel på at man må finne
riktig bil til riktig last. Campingvogn er
tungt og til tider litt ustabilt. Så her må
det en god trekkvogn til, mener snekker
Gunnar Øverby.

HUSK MAKSHASTIGHETEN

Henger med last
under 300 kilo
Henger med brems
20
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Henger uten brems

e på vekta

-Det er all grunn til å passe på vekta når du fyller opp tilhengeren,
sier snekker Gunnar Øverby. Selv er han påpasselig med å unngå
overlast og dårlig sikring – det kan fort få store konsekvenser.
FOTO: GEIR CHRISTIANSEN

Slik er reglene
Lastingen
• Legg tung last i bunnen, gjerne over akslingen.
• Fest tyngre last med stropper, tau eller lignende. Bruk hengerens festepunkter utvendig eller innvendig.
• Lett last kan holdes på plass med presenning, nett, tau,
stropper eller strikker.

Kjøringen
• Tenk gjennom kjøreruten på forhånd. Planlegg slik at det
blir minst mulig rygging.
• Kjør rolig og defensivt, på denne måten unngår du brå
akselerasjon og oppbremsing.
• Pass på i krappe svinger og rundkjøringer.

• Bruk noe å blokkere lasten med slik at den ikke vandrer
sidelengs.

• Plasser bilen og hengeren riktig i veibanen – spesielt hvis
hengeren er bredere enn bilen.

• Hvis lasten stikker utenfor hengeren bak, bør du markere
enden med noe bevegelig (flagg, tape, tøystykke). I mørket
kan du feste en refleks, eller helst et rødt lys.

• Sørg for å se ofte i speilene. Sjekk både trafikken rundt deg
og din egen last.
• Bremselengder øker ved kjøring med henger – spesielt
henger uten egne bremser.
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Statens Vegvesen om hengere:

– Veldig mye kan gå ga
Av Geir Christiansen

Dårlige bremser, feil
vekt, elendig sikring,
nedslitte dekk og
løse gjenstander.
Anders Haavi i Statens
vegvesen har sett det
meste på en tilhenger.
-Det er nok bremsene jeg må trekke
fram aller først. Vi ser at det er et generelt problem med dårlig vedlikehold
på hengerens bremser. Mange kjører
dessverre rundt med dårlig eller ingen
bremsevirkning, og det bør man gjøre
noe med. Bremsene bør sjekkes jevnlig,
sier Anders Haavi i Statens vegvesen
region øst.
Motorføreren har bedt henger-eksperten om å liste opp sine viktigste tips til
deg som skal kjøre med en henger – det
være seg en lastehenger, båthenger eller campingvogn.

LASTEHENGEREN
Vektfordeling: feil vekt på kula kan få
store konsekvenser for sikkerheten. Det
kan gi sleng på hengeren, forverrede
kjøreegenskaper spesielt når det gjelder
styring og bremsing.

Gunnar Øverby valgte enakslet tilhenger
fordi den er enkel å manøvrere – og ikke
minst flytte på når den ikke er koblet til
en bil.

Sikringsutstyr: du må huske på å sikre
lastens egenvekt 100 prosent framover,
og 50 prosent til sidene og bakover.
Lastsikring: stropper festes nede i hengeren, ikke i festene til presenningen på
utsiden av lemmene. Sjekk at krokene
sitter godt fast, og at de tåler vekten av
lasten.
Hageavfall: bruk lastenett.
Merking: hvis lasten stikker inntil 15 cm
utenfor hengeren på sidene skal den
merkes.
Sikt: hengeren skal uansett last være
synlig i minst ett speil. Man skal ha
så god sikt at man kan se et punkt 10
meter bak sidespeilene, 2,5 meter ut på
siden i venstre speil og 2 meter ut på
siden i høyre speil.
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BÅTHENGEREN

CAMPINGVOGNEN

Sikring: viktig med tilstrekkelig sikring
– heller for mye enn for lite. Pass på at
plasseringen er riktig i forhold til akslingen, og at vektfordelingen gjennom
justering av krybbe.

Innvendig: sjekk vogn for løse gjenstander. Gå over alle vinduer og takluker slik
at disse er lukket godt igjen.

Bredde: transport av båt med bredde
inntil 2,55 meter er tillatt, selv om båten
stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider.

MOTORFØR E R E N | 3 | 2018

Hastighet: lengde og ustabilitet gjør
at vognen kan begynne å vandre eller
slenge. Husk hastighet og tilpassing av
fart, pluss vekten og plasseringen av
nyttelasten.

alt - følg disse rådene

Du må alltid sjekke at draget går ordentlig i lås, at sikkerhetslenken er på,
at strømmen er koblet til og at lysene
virker.

Appen fra Statens Vegvesen er tilgjengelig for iPhone, Android og
Windows-telefoner.

Hjelpen er nær
«Bil og henger» fra Statens vegvesen kan lastes ned gratis – og gir
deg hjelpen akkurat når du trenger
den.
Anders Haavi, tilhenger-ekspert i Statens
vegvesen region øst.
Dette kan du aldri gjøre for ofte – uansett hva slags henger du trekker etter
deg:
Kontroll av lys
Sikkerhetslenke/wire
Drag som går ordentlig i lås
Parkeringsbremsen (at den virker)
Sikring av all last
Varmgang i bremser/nav
Riktig dekk på vinterføre

Tenk deg at du har lånt naboens
henger, og du er lite klar over hvor
tung den er i seg selv og hvor mye
du kan fylle den med.
I vegvesenets app «Bil og henger»
kan du legge inn registreringsnummeret på både bil og henger – og
vips har du fått alle nødvendige
opplysninger for ferden videre:

Hvor mye kan du laste i bilen, og
hvor mye i hengeren?
Hvor fort kan jeg kjøre med denne
hengeren?
Hva er maksvekt på tilhengerkoblingen?
Hva er tillatt totalvekt for bil og
henger med last?
Utgangspunktet for appen er
«Tilhengerkalkulatoren» som ligger
på vegvesen.no. Appen finnes for
IPhone, Android og Windows.

Har jeg lov til å trekke denne hengeren?
Hvor mye veier bilen og hengeren
uten last?

M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 8
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Snart kan du tegne abo

Øystein Herland, administrerende direktør i
Volvo Car Norway tilbyr bilabonnement.

Abonnere på bil omtrent som du gjør med mobiltelefonen?
En uvant tanke for de fleste av oss. Ennå.
Av Frede Y. Eriksen

Det eneste du trenger å gjøre selv, er
å fylle tanken og vaske bilen. Alt annet
er inkludert i bilabonnementet ditt. En
uvant tanke, sikkert, men like godt å
venne seg til. Det er nemlig allerede
fullt mulig, og ventes å bli vanligere i
framtida.
Tanken er å gjøre bilholdet like oversiktlig og enkelt som med en smarttelefon.
Du slipper å forholde deg til noe annet
enn en ferdigforhandlet månedspris,
og kan ta ut en ny bil annet hvert år, akkurat som på noen mobilabonnementer.
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Null innskudd, bare fyll tanken og kjør,
og vask bilen av og til.

bilteknologi og restriksjoner i storbyene,
har stadig flere valgt å lease bilen sin.

I endring

Tenker nytt

Nordmenns forhold til bil og bilhold er
i rask endring. Særlig i de større byene
er det utfordringer med tradisjonelt
bileierskap. Leasing har økt mye de siste
årene, men nå kommer andre løsninger
som gir bilbrukere flere valgmuligheter.
Nordmenn flest er vant til å eie sin egen
bil, men leasing av privatbiler øker
stadig. Med større usikkerhet rundt

Endringer i samfunnet har ført til at
bilbransjen tenker nytt. Leasing har eksistert i flere år, men nå tenker man mer
i retning av abonnement. To av de større
bilmerkene i Norge lanserer løsninger
som gir en pekepinn, og en bilorganisasjon har en løsning for elbil som er en
mellomting mellom tradisjonell leasing
og abonnement.

onnement på bilen din
”Nordmenns forhold til
bileierskap endrer seg
både mye og raskt…
Enkelhet, forutsigbarhet
og fleksibilitet er klare
kundepreferanser”
Øystein Herland
Volvo Car Norway
Det er ikke umiddelbart lett å se
forskjellen mellom leasing og abonnement. De viktigste forskjellene er at ved
leasing må du betale en startleie og du
har vedlikeholdsplikt på bilen. Ved et
abonnement betaler du en månedspris,
og alt er inkludert unntatt drivstoff.
Blant dem som har lansert bilabonnement og løsninger som ligner i Norge
er Care by Volvo, Møller Mobility Group
og NAF.

Under press

- Vi ser at nordmenns forhold til bileierskap endrer seg både mye og raskt.
Dette ser vi gjennom en markant vekst i
privatleasing. Vi ser også sterkt voksende interesse for Volvos bilabonnement
Care by Volvo, der enkelhet, forutsigbarhet og fleksibilitet er klare kundepreferanser. Vi tror denne formen for mobilitetsløsninger bare vil øke i årene som
kommer, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.
– Vi har 80 års historie med eiermodellen, men nå er eierskapsmodellen under
press. Vi vil gjøre store investeringer i

nye tjenester, og vår Hyre er en av disse.
Digitalisering, urbanisering, krav til bærekraft og kunders behov for smarte mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av
produkter og tjenester, sier konsernsjef
Terje Male i Møller Mobility Group.

Bare begynnelsen

De nye bildelings- og abonnementsordningene vi ser konturene av nå, er sannsynligvis bare starten på en stor endring
i bileierskap. Særlig i store byer vil det
ikke lenger være avgjørende å eie bilen
selv. Og den utviklingen kan gå raskere
enn vi aner.
De nevnte ordningene er varianter av
det som med et fint ord kalles for mobilitetstjenester. Det betyr at du kjøper et
abonnement; enten med en bil du har
til disposisjon hele tiden, en bil du tar ut
når du trenger det, eller snart kanskje en
selvkjørende bil…

Volvos løsning. Møller Mobility Group
forbereder seg på å erstatte mer enn
30 prosent av dagens inntekter fra nye
mobilitetstjenester innen 2030.
NAF: Norsk automobilforbund har med
sin Swap Lease et leasingprodukt for
elbiler som minner om et abonnement.
Du kan lease en elbil, og etter halvannet
år kan du bytte i en annen elbil. I stedet
for den tradisjonelle startleien betaler
du et depositum som tilsvarer to måneders leie. Prisen per måned bestemmes
av hvilken elbil du velger. Det blir for
eksempel billigere å leie en Nissan Leaf
enn en Tesla.

Slik vil de gjøre det:

Care by Volvo: Du kan abonnere på
deres nye XC40 til en fast ferdigforhandlet månedspris. Dessuten kan du
med denne avtalen låne en større bil et
visst antall dager i året. Det eneste du
trenger å tenke på, er å fylle drivstoff
og vaske bilen. I avtalen ligger også
en digital bildelings-funksjon som gjør
det enkelt å dele bilen med venner og
familie.
Møller Mobility Group møter nye tider
med bildelingstjenesten Hyre. Den er
litt annerledes enn et egentlig bilabonnement. Hovedtrekkene er at du kan
leie bil ved behov, og blir fakturert for
bruken. Med mobilen kan du få tilgang til bil når du trenger det, men du
binder deg ikke til én bil, slik som med

Konsernsjef Terje Male i Møller Mobility
Group opplyser at de ønsker å satse på
delingstjenesten Hyre.

tilbyr funksjonsleie av godkjent alkolås!*
*pris avhenger av antall.

Vi forstår at det for mange kan være lite ønskelig å binde opp mye kapital i
kjøp av alkolås. Hvorfor eie når du kan leie?

Kontakt Dignita på 55 100 700
eller norge@dignita.com

Dignita garanterer en godkjent og fungerende alkolås under hele leieperioden.
Dignita er et heleid datterselskap av Smart Start LLC USA. Smart Start er verdensledende innen alkolås og omsatte i 2016 for 2 mrd.
Selskapet er privateid, og har sitt hovedkontor i Dallas, Texas. Samtlige av Dignitas produkter er godkjent etter seneste EU standard.
Les mer om oss på Dignita.com

– En
Billakkerer Ole Daniel Strandseter oppfordrer alle til å vaske bilen sin minst en
gang i uka, og sier det også vil være fordelaktig med polering vår og høst.

Av Even Rise

Fugleskitt og insekter er ikke bare irriterende å få på bilen, men
uhumskhetene kan også forringe lakken. Derfor er regelmessig
renhold, med skikkelig utstyr og mye vann viktig hvis bilen skal skinne
også i årene som kommer.
Fugleskitt og insekter som er klistret til
fronten på bilen er umulig å unngå. Og
gjør du ikke noe med det, vil det kunne
prege kjøretøyet ditt for evig tid.
Enkelte påstår at syre og annet innhold
i fugleskitten etser bort klarlakken eller
bidrar til at den slår sprekker. Andre
hevder at blod fra insektene kan påføre
tilsvarende skade. Spesielt i varmt vær
mener noen at fugleskitt og insekter
gjør ekstra store skader.
– Når du oppdager skitt på bilen,
uansett hva det er, er det viktig å fjerne
det med en gang. Ikke vent, oppfordrer
Ole Daniel Strandseter. Han er daglig leder ved Kongsvinger Bilskade AS
og vet hvordan slett bilhold forringer
utseendet, og dermed også verdien på
et kjøretøy.

Ren svamp og mye vann

Regelmessighet er et avgjørende
begrep i det Strandseter karakteriserer
som godt bilhold. Han mener at ukent-

lig vask er den minste omsorg en bil
fortjener. Ved behov; kanskje også enda
oftere.
– Slett bilhold gir slitt bil. Det er generelt viktig å holde den ren. På den måten forblir overflaten glatt og pen over
tid, noe som gjør det enklere å få av
møkk og skitt. En bil som ikke er vasket
på lenge vil ha en grov overflate som
møkka sitter hardere fast i, sier han.
Ren svamp, mye såpevann og rennende
vann til spyling er tre ting Strandseter
ikke klarer seg uten når han skal vaske
sin egen bil. Han mener dette er et
minimum av utstyr som trengs til en
utvendig bilvask.

Nedenfra og opp

– Bruk gjerne også høytrykkspyler, helst
nedenfra og oppover. Det er viktig å
spyle av så mye skitt som mulig, før man
tar svamp og såpevann fatt. Svampen
må være helt ren, og den må skylles
jevnlig i vann. Det minste sandkorn som

sitter i svampen vil lage riper i lakken,
sier Strandseter.
– Også i fugleskitten kan det blant
annet være sandkorn, noe som understreker viktigheten av skikkelig spyling i
forkant av sjamponeringen med svamp.
Det er generelt viktig at det ikke er
igjen skitt på bilen som blir dratt med
rundt under svampen. Mellom bruk av
svamp og den første spylingen, er det
ved behov lurt å bruke avfetting og produkter som fjerner asfalt og piggstøv.
Dette må selvsagt skylles av før man
går løs på bilen med svamp. Om det er
behov for disse kjemikaliene, kjenner du
hvis du drar hånda forsiktig over bilens
flater, understreker han.
Til å tørke bilen bruker billakkereren en
klut fremfor det gode gamle pusseskinnet. Denne kjøper han der bilpleieprodukter selges.
– Det er veldig viktig at kluten er ordentlig ren. Tenk på hvordan du oppbe-

n vask i uka er den
minste omsorgen
bilen din
fortjener
varer den mellom hver
gang den brukes, og
sørg for skylle jevnlig
under bruk slik at
det ikke er igjen noe
i kluten som kan lage
riper i bilen. Har du først
mistet enten tørkekluten
eller svampen på bakken,
er det påkrevd med skikkelig rengjøring
før videre bruk, sier han.

Blekner av sola
Strandseter anbefaler såpe som er
tilsatt poleringsmiddel. Dette forsterker
overflaten sammenlignet med bruk av
vanlig såpe.
– Uansett er det viktig å rubbe og polere bilen med jevne mellomrom. Alt går
ikke bort i vask. Skal man opprettholde
glatte flater som ikke skitten fester
seg til så lett, er det nødvendig med
grundig polering. Etter mitt syn minst to
ganger i året; vår og høst. Sørg for at bi-

len er skikkelig ren før du starter, og følg
bruksanvisningen på poleringsmiddelet.
Aller helst anbefaler vi at slike jobber
settes bort til profesjonelle, sier han.
I tillegg til fugleskitt, insekter og annen
møkk, er også det sterke sollyset om
sommeren noe som utfordrer lakken.
– Dette var et større problem tidligere
enn det er i dag, men det kjører fortsatt
en del biler langs norske veier som ble
produsert før beskyttende klarlakk ble
standard hos de fleste produsentene.
Uten denne klarlakken kan det oppstå
pigmentforandringer, spesielt i sterke
farger som for eksempel rød og gul.
Resultatet er at disse bilene mer eller
mindre mister sin opprinnelige farge.
For å unngå og forebygge dette, er
også regelmessig polering nødvendig,
sier Ole Daniel Strandseter.

MYE VANN: Sørg for å ha rikelig med
vann, ren svamp og såpe med poleringsmiddel når du vasker bilen din.
– Og gjør det ofte, det er fagfolkenes
klare råd til deg som bileier.
Foto: Adobe Stock
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Terje fant sin første veteran på finn.no:

Falt for en lekker italiener
Av Tommy Hermanrud

– Dette er min første
veteranbil, forteller Terje
Larsen fra Moelv. Mens
mange foretrekker Volvo,
Volkswagen eller en
amerikaner som sin første
veteranbil, valgte Terje en
spesiell og sjelden 1967
Fiat 1100R.
– Det er nok ikke mange slike å se på
veiene, nei. Jeg har i alle fall ennå til
gode møte noen med maken bil, sier
veteraneieren fornøyd.
Terje Larsen kikket på finn.no etter en
rimelig veteranbil da han fikk se sin Fiat
1100R til salgs i Elverum. Bilen skulle selges av datter av den første eller andre
eieren, dette er fremdeles litt usikkert,
og den hadde bare har gått 139.000
kilometer.
– Bilen ble pusset opp i 1999 med ny
lakk, og jeg syntes den var pen både
utvendig og innvendig, sier Terje, som
er godt fornøyd med at de opprinnelige
D-skiltene sitter på bilen. Bilen er første
gang registrert den 5. august 1967,
mens Terje altså overtok den 8. april i
2015.
Siden da har han bare kjørt og kost seg
med den:

Bergtunvegen 1
4120 TAU
Tlf. 51 74 95 00

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S
Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60
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Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

– Bilen er helt komplett med originale
hjulkapsler og alle lister intakte. Det
eneste uoriginale på bilen, er speilet,
som det står Volvo på. Det får bare sitte
til jeg finner et originalt en gang.

Bilen er firkantet i designen, og bagasjeromsplassen er også bra i Fiat 1100R.
Baklyktene kommer fra Fiat 850-modellen og skilte seg ut fra forrige modell
1100D som hadde stående baklykter.

Siste 1100-varianten

Fiat og Neckar

Fiat 1100R (R står for Rinnovato) ble
lansert i 1966, og var den siste 1100-varianten før den ble avløst av den nye
Fiat 128 i 1969. Motoren er firesylindret
på 1089 ccm, og den yter 48 hk. Motoren må ha vært ganske gammeldags,
for den kom allerede i 1932 i Fiat Balilla.
Girkassen er fire-trinns med gulvgir, og
setene er i skinn. Det er ganske god
plass i bilen, og med sine fire dører er
den lett å komme inn og ut av. Interiøret
er temmelig minimalistisk, men Terje
finner likevel alt han trenger av brytere
og knapper. Her har heller ingen falt for
fristelsen å montere radio eller stereoanlegg, så bilen er hel og fin innvendig.

Økernv 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Oslo Bilsenter

Valldal
Bilsenter A/S

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00
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H. Hannevold
Transport AS

Mobile Bø AS

Gvarvvegen 83
3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Fiat har som kjent sin fabrikk i Torino i
Italia, men modellene deres ble også
produsert hos tyske Neckar-Automobilwerke i Heilbronn. Her ble bilen kalt
Neckar 1100 Millecento, med bare mindre avvik fra Fiat 1100R. Navnet Fiat står
for Fabbrica Italiana Automobili Torino,
og ble grunnlagt av Giovanni Agnelli i
1899. Fra 1970-tallet og frem til i dag
har Fiat hatt mange spennende modeller. Vi husker Mirafiori, Uno ie Turbo,
Croma ie Turbo, Fiat 128 Rally, Ritmo
Abarth og 600 Abarth – for å nevne
noen.

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Kiwi Trøgstad
Kirkeveien
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 70 80

Hvittingfossv. 420
3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 78 83

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Nettbuss AS
Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg,
har ﬂere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås.
Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tenningssystem 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.
Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

For mer informajon besøk www.dragernorge.no
Meller
OTwww.facebook.com/Drageralkolasalkotester
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Utvid rekkevidden
med riktig dekktrykk

Riktig dekktrykk er avgjørende – både for elbilens rekkevidde og
kjøreegenskaper.
– Hvis dekkene er for harde blir rullemotstanden lav, men
du får samtidig økt slitasje midt på dekkene. Veigrepet blir
dermed langt dårligere, sier elbilekspert Ståle Frydenlund i
Elbilforeningen.
Han legger i samme pressemelding til at for lavt dekktrykk gir
følgende konsekvens:
– Dekkene ruller tungt hvis de er for bløte. Det fører til
vesentlig økt energiforbruk og potensielt sterkt redusert rekkevidde på en elbil. I tillegg vrir dekkene seg.
– Med elbil kan konsekvensen av lavt dekktrykk bli stor dersom du har begrenset rekkevidde. Det første du bør gjøre er
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å finne frem instruksjonsboka eller sjekke på nettet hva som
er riktig trykk for akkurat din bilmodell og ditt dekkoppsett,
legger han til.
Han minner om tommelfingerregelen som sier at hjul med
større rulleomkrets og rulleflate ofte gir høyere energiforbruk
enn normalt. Det gjelder for eksempel om du går opp et par
tommer fra originalstørrelsen på felgene og setter på bredere
dekk.
– Joda, det ser bra ut; men du bør tenke over om du har råd
til å sløse med rekkevidden før du bestemmer deg for å velge
noe annet enn original-dimensjon, oppfordrer Frydenlund.

Museet har mange forseggjorte,
morsomme innslag.

Rolls-Royce 20 fra 1927.

Lekebiler. Også
til salgs.

Skjult perle for svenskehandlere
Av Jøran Ledal

Er du en av mange titalls
tusen nordmenn som drar til
Charlottenberg for å svenskehandle? Bare 3,7 mil innenfor grensen kan du finne en
ukjent museumsperle som
garantert løfter turen deres til
en enestående opplevelse.

I utkanten av den vesle, koselige småbyen Arvika – som i seg selv er verdt et
besøk – ligger Arvika Fordonsmuseum
nesten litt bortgjemt bak et boligfelt.
Fra utsiden ser ikke dette museet spesielt imponerende ut, men ikke la deg
lure. Innenfor dørene finner du en svært
variert og tankevekkende utstilling av biler, motorsykler, hestevogner, sykler og
tekniske apparater fra hele 1900-tallet.
Er du bare bittelitt interessert i historie,
vil du helt sikkert finne noe å kose deg
med her.

Arvika ligger bare 3,7 mil sør for det
enorme shoppingsenteret på Charlottenberg, og ønsker du et avbrekk fra
kjøtt- og godis-handelen blant tusenvis
av nordmenn, kan Arvika Fordonsmuseum være en perfekt frisone med
en avslappet og hyggelig atmosfære.
Stedet er godt skiltet når du kommer
til Arvika sentrum, og det er åpent alle
dager. Billettprisene er også av det særdeles hyggelige slaget: gratis for barn
og 80 kroner for voksne.

Dyna Veritas fra 1952. Tysk perle
med 32 hestekrefter.

Sykkelbilen Fantom fra 1993.

Norsk innslag:
Mustad Folkscooter fra 1954.

Legenden Per Eklunds hylles med
en helt egen stand.

Aero Minor fra 1950. Tosylindret
vannskylt totakter med 19,5 hestekrefter.

MG PB Midget fra 1936.
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MA-MEDLEMSKAP

Kjære medlem i MA – rusfri trafikk
Vi er trafikksikkerhets
organisasjonen som kjemper for en rusfri trafikk!

Hver dag risikerer du og dine å møte
en ruskjører; på vei til og fra skolen,
jobb, butikken, trening eller på søndagstur.
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

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)

VERVEPREMIER
For verving av Støttemedlem kan du få 1 kinobillett fra
Norgesbilletten som vervepremie.

Ja takk, jeg vil gjerne motta 1 stk. kinobillett for verving av ett støttemedlem

For verving av Ordinært og Honnørmedlem med og uten MA
Autohjelp kan du få 2 kinobilletter via Norgesbilletten som
vervepremie.

Ja takk, jeg vil gjerne motta 2 stk. kinobilletter for verving av ett ordinært- eller
honnørmedlem.

Billettene kan brukes på alle kinoer i Norge. Koder for billettene, veiledning og tidsfrist for bruk av billettene blir
sendt deg via SMS eller epost.
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MA-MEDLEMSKAP

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

Kalender

2018

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!

En av landets beste strømavtaler

Vår avtale med Skandia Energi gir deg en av landets beste strømavtaler 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 inkluderer 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 kontingentkravet for 2018.
Telefonnummeret i brosjyren er dessverre feil. Riktig nummer er: 38 70 16 16.

MA-artikler for salg:
Vi tømmer lageret vårt
– og du kan få bl.a.
lommebok og belte
med gamme logo for en
rimelig penge. Se også
våre nettsider for flere
artikler.

120,-

40,-

120,-

60,-

Skattefrie gaver
Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst
500 kroner for at giver kan
få skattefradrag. Den øvre
grense for fradrag er 40 000
kroner.

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

Gavetips
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.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å
betale kontingenten med Avtalegiro!

Volvo V90 T8 AWD ladbar hybrid:

Familiebil med krutt i!

Av Tommy Hermanrud

Nordmenn elsker stasjonsvogner, og
særlig har Volvo alltid vært en populær
familiebil. Helt fra klassiske 240, via 940,
850 og V70, har vi nå kommet til nye
V90 – som ser ut til å bli like populær
som sine forgjengere.
Min testbil stod blank og fin og ventet
på meg, og det var ikke fritt for at jeg
gledet meg. Jeg testet XC60 T8 for en
stund siden, som var super, men det
er ikke tvil om at kjøreegenskapene på
en stasjonsvogn er noe bedre enn på
en SUV. Derfor var det spennende å
sammenligne disse to bestselgerne fra
Volvo.

Interiøret oser kvalitet

Interiøret i nye V90 ble vi først kjent
med i XC90 og er veldig luksuriøst.
Det oser kvalitet i alle materialer. Volvo
har lykkes med å utvikle et stilrent og
praktisk interiør med den store stående
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touchskjermen på dashbordet. Midtkonsollen er høy, og foruten koppholder, så
er det den lekre girspaken i krystall som
fanger oppmerksomheten.
Start/stopp-knappen er typen man vrir
på i stedet for å trykke, noe som er litt
annerledes enn konkurrentene. Og det
er nettopp slikt som skal til for å skille
seg noe ut fra de argeste tyske konkurrentene, som har tilbudt premium-interiør i flere år.

Suverene på seter

Det er imidlertid en ting som Volvo,
kanskje sammen med Saab i sin tid, er
suverene på; nemlig seter! Man sitter utrolig godt og komfortabelt i de
brede skinnsetene med lårstøtte, og
du kan kjøre milevis uten å bli sliten i
rumpa. Bakseteplassen er meget god
med tilstrekkelig plass til barneseter.
Benplassen til voksne er også meget

bra. Imidlertid kunne plassen i bagasjerommet med fordel vært større. Gulvet
er ganske høyt, og under platen ligger
ladekabelen, så den bør man passe på å
ta opp før man fullpakker for ferieturen
og har tenkt å lade underveis. Bagasjerommet måler 560 liter, og såpass bør
det være i en stor stasjonsvogn, gjerne
større.

Grei elektrisk rekkevidde

Det som er gøy når det står T8 bak på
en Volvo, er at den har ordentlig med
krefter. Med firehjulsdrift og 407 hestekrefter, skal du være forsiktig med å
tråkke for hardt på gasspedalen. Det er
ikke alle familiestasjonsvogner som gjør
0-100 km/t på 5 sekunder.
Motoren er en 2,0-liters bensinmotor på
320 hk som i kombinasjon med elmotoren på 87 hk gir en systemeffekt på 407
hk. Driftsøkonomien henger sammen

Motorføreren har testet den ultimate familiebilen som både har god
plass og sprek motor, V90 T8 med 407 hk!

med kjøreforholdene og den enkelte
brukers kjøremønster, men er bilen
toppladet skal den greie 35-38 kilometer på strøm ved vanlig kjøring. V90 T8
har tre kjøremoduser å velge mellom.
«Pure modus» gir ren elektrisk kraft om
du ikke er for hard på gassfoten, for da
kommer bensinmotoren inn. I «hybrid
modus» velger bilen den mest effektive
kombinasjonen av, og den morsomste er
selvfølgelig «power», da begge motorer gir maksimal kraft. Med 55-liters
bensintank har du godt med drivstoff.
En ladbar hybrid har også lavere avgifter
enn biler med rene bensinmotorer. Du
kan faktisk spare rundt 130.000 kroner
på å velge en T8 hybrid med 87 hk mer
enn en T6 med en ren bensinmotor på
320 hk.

Nydelig design

At Volvo V90 er en pen bil tror jeg de
fleste er enig i. Jeg synes spesielt den

rette fronten i en slags haikjeft med de
tøffe lyktene, som Volvo kaller Tors hammer, gjør bilen både tøff og lekker. Bilen
er veldig god å kjøre og lydisoleringen
er bra.
Den er ganske tung på grunn av batterier og elmotor, men føles likevel veldig
stabil.

City Safety

Sikkerheten i en Volvo er som alltid godt
ivaretatt. Modellen har alt av adaptive systemer – og mer til. Blant annet
ønsker Volvo med systemet City Safety
å beskytte mennesker både inne i og
utenfor bilen, ved å holde utkikk etter
risikosituasjoner og om nødvendig reagere på dem. Radar- og kamerateknologi registrerer mulige farer, for eksempel
andre kjøretøyer, syklister, fotgjengere
og store dyr foran bilen – dag og natt.
Dersom City Safety oppdager en nært

forestående kollisjon, blir føreren advart
av systemet. Hvis du ikke reagerer i tide,
aktiverer det bremsene automatisk for
å unngå eller redusere konsekvensene
av kollisjonen. City Safety inkluderer
dessuten styrehjelp, som hjelper deg å
styre unna farer så effektivt og trygt som
mulig. Bilen har fått, nær sagt naturligvis, fem stjerner i kollisjonstestprogrammet Euro NCAP.
Fra 655.000 kroner får du altså en ypperlig familiebil med masse plass og
krefter. I tillegg er den et mer miljøvennlig valg, som igjen medfører et hyggeligere avgiftsnivå. Nordmenn elsker
som nevnt stasjonsvogner, og med V90
sitter Volvo fremdeles i førersetet når
det handler om stasjonsvogner, slik de
har vært det siden lanseringen av Volvo
Duett i 1953.
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Opel Grandland X:

Vellykket utfordrer
i SUV-klassen
Etter noen tidligere tafatte forsøk på å lage gode biler i SUVsegmentet med Frontera, Monterey og Antara, har Opel
omsider festet sin posisjon i crossover og SUV-verdenen. Nå
kan de skryte av ikke mindre enn tre fine modeller; Crossland
X, Mokka X og Grandland X, som vi har testet til denne
utgaven av Motorføreren.
Av Tommy Hermanrud

Opel har de siste årene kun hatt Mokka
i SUV-segmentet, men det siste året
har både den mindre Crossland X og
nå den større Grandland X komplettert
modellutvalget.
Grandland X blir i første omgang levert
med forhjulstrekk og bensin- og dieselmotor, men jeg både håper og regner
med at den snart kommer som ladbar
hybrid med firehjulsdrift. Da blir bilen
virkelig spennende.
Ettersom Opel er blitt overtatt av
franske PSA (Peugeot og Citroën), så
er det teknologiske samarbeidet på
plass. Opel Grandland X deler mye med
søstermodellen Peugeot 3008, men
designet sier helt tydelig at dette er en
Opel.
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Bilen har sporty linjer, og SUV-detaljene
som skliplater og plastdekor, gjør bilen
både fin og tøff å se på. Den nye grillen
med Opel-vingene som går over i frontlysene, gjør at bilen virker bredere. Og
effekten er meget bra. Kontrastfarge på
taket gjør at du kan bestille Grandland
X i mange fine fargekombinasjoner.
Opels AGR-seter er kjent for å være
veldig gode å sitte i, og min testbil var
intet unntak. Gode skinnseter med lårstøtte, gjorde at jeg satt som støpt bak
rattet. Dashbordet ser ut som det er i
skinn, men det er det ikke. Interiøret gir
likevel inntrykk av å være premium, og
den store infotainmentskjermen er lett å
bruke med lett tilgjengelige knapper og
brytere. Min testbil hadde oppvarmet

frontrute, oppvarmet ratt og et stort panoramasoltak som gjorde kupeen ekstra
lys og trivelig.

Diesel eller bensin

I baksetet sitter man også behagelig
med god plass til bena. Baksetet er
oppvarmet, og det er også mulig å få
et 220V-uttak som er kjekt for lading.
Bagasjerommet er på 514 liter, og legger man ned ryggen, har man 1652 liter
til rådighet. Baksetet er delt 60/40 med
skiluke, og bakluken kan åpnes ved å
sparke under støtfangeren. Kjekt om du
har handleposer i hver hånd.
Min testbil var utstyrt med en firesylindret 1,6 liters dieselmotor på 120 hk
(300 Nm) og 6 trinns automatgir. Du kan

også velge en tresylindret bensinmotor
på 1,2 liter og 130 hk (230 Nm) med 6
trinns manuell girkasse, eller 6-trinns
automatgir som på dieselmotoren.
Dieselforbruket på min testbil er oppgitt
til 0,43 liter per mil, noe som må sies å
være veldig bra. Som nevnt regner jeg
med at denne bilen etter hvert også
kommer som ladbar hybrid.
Bilens mangel på firehjulsdrift kan
kompenseres noe ved å velge hjelpesystemet Grip Contro. I kombinasjon med
modusene «mud», «snow» og «sand» i
tillegg til «normal» og «ESP off» blir det
enklere å utnytte bilens bakkeklaring på
vanskelige underlag. Bilen oppleves meget stabil, og kjørekomforten er i premiumklassen – sett i forhold til prislappen.

Støydempingen er også svært god, og
quickshift-girkassen girer smidig.

Sikkerhet og pris

Opel satser hardt på sikkerhet i sine
biler, og Opels OnStar er i likhet med
for eksempel Volvos OnCall en tjeneste
som setter deg i kontakt med rådgivere
som kan assistere ved ulike behov.
Det kan være automatisk ulykkesvarsling og øyeblikkelig hjelp dersom du
ikke føler deg vel og trykker på den
røde knappen. Blir bilen stjålet, blokkeres tenningen og politiet får tilsendt
GPS-data. Smart også til veihjelp eller
assistanse ved punktering eller lignende.
Du får også automatisk nødbrems med
fotgjengeroppdagelse, aktiv kant- og

midtlinjevarsler, adaptiv cruise control,
fullt LED adaptivt frontlyssystem og
360-graders ryggekamera. Bilen har
oppnådd fem stjerner i Euro NCAP sin
kollisjonstest.
Med høy sittestilling og god bakkeklaring, får du alt i alt en meget velutstyrt
og komfortabel crossover-SUV for under
400.000 kroner. Dermed ser jeg ingen
grunn til at denne bilen ikke skal være et
godt alternativ til modeller som Peugeot 3008, Ford Kuga og Toyota RAV4.
Prisene starter på kr. 328.900 for en 1,2
liters bensinmotor i Innovation utgave,
og toppmodellen Premium med 1,6
liters dieselmotor, starter fra kr. 374.900.
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Over 70 russ

testet promillen
på Lillehammer

Helgen 4. til 6. mai deltok MA-Ungdom
på Landstreffet Lillehammer, og over 70
russ testet promillen hos oss før de kjørte hjem søndag.
– Det har vært en veldig bra helg, er
daglig leder Stig Eid Sandstad og prosjektleder Line Langaas enige om.
De hadde med seg utstillingen DeathTrip – On the road til Landstreffet, og
hadde mange russ innom standen i løpet
av helga.
– Vi opplever at russen er opptatt av temaet rusfri trafikk, og mange var innom
og prøvde promillebrillene og cannabisbrillene vi hadde med oss. Vi la opp
til fotball og hinderløype, og flere ble
overrasket over hvor vanskelig det for
eksempel er å treffe ballen med brillene
på, forklarer Line.
MA-Ungdom delte også ut klistremerker
med budskap om edru sjåfør, som russen
festet på bilene og klærne sine.
– I tillegg delte vi ut nett med vann,
faktabrosjyrer og annet materiell til de
som testet promillen på søndag, sier
prosjektlederen.
Hun er glad for at mange valgte å teste
promillen sin før de kjørte hjem.
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#EDRU SJÅFØR: MA-Ungdom delte ut mange klistremerker i
løpet av helga.

VANSKELIG: Med promillebriller er det vanskeligere å treffe
fotballen enn det kanskje ser ut som.

FIN HELG: Daglig leder Stig Eid Sandstad og prosjektleder
Line Langaas representerte MA-Ungdom på Lillehammer.

FIN HELG: Daglig leder Stig Eid Sandstad og prosjektleder Line
Langaas representerte MA-Ungdom på Lillehammer.

Populære strykemerker fra MA-U

I år har MA-Ungdom delt ut 3000 strykemerker til russen med teksten «Vi drikker
kanskje mye, men sjåføren vår er alltid edru». Nå er vi helt tomme for strykemerker,
og har måttet si nei til flere henvendelser.
– Jeg er veldig glad for at så mange russ har tatt et klart standpunkt mot fyllekjøring, og at de viser dette ved å bruke strykemerkene på buksa eller dressen, sier
MA-Ungdoms daglige leder Stig Eid Sandstad.
For å få strykemerke har russen selv tatt kontakt med MA-Ungdom gjennom facebooksiden «Jeg har ingen venner å miste – ikke kjør i fylla», som i dag har godt over
300.000 følgere.
– Vi var veldig spente da vi først la ut innlegget om strykemerker, men ble helt overveldet av all responsen. Det viser at russen har tatt et aktivt valg ved å sende en oss
melding, sier den daglige lederen.
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MA-Ungdom
på russens
trafikksikkerhetsdag

Torsdag 19. april deltok MA-Ungdom
på Telemarks-russens trafikksikkerhetsdag i Skien. Vi hadde med oss
vandreutstillingen DeathTrip-on the
road, som er en omreisende holdningskampanje mot rus i trafikken.
Trafikksikkerhetsdagen ble arrangert
av Statens vegvesen og fant sted ved
Skien trafikkstasjon, hvor blant annet
NAF, brannvesen, AMK og politi deltok. I alt var 13 forskjellige stands fra
ulike bransjer og organisasjoner med
på arrangementet. Standene fungerte
som en aktivitetsløype for russen,
som fikk stempel fra alle standene de
var innom.
Sola strålte hele dagen, og russen var
interessert i både materiellet vi hadde
med oss og aktivitetene på standen.
Testing av promillebriller og cannabisbriller var som vanlig veldig populært.
Trafikkquizen falt også i smak.
Alt i alt en vellykket og flott dag i
Skien.
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Den 9. til 11. mai ble årets Trialweekend arangert i Grimstad.
I år var det akkurat 25 år siden det tradisjonsrike arrangementet startet opp, og trialsjef Liss Thomassen var strålende
fornøyd med årets arrangement.
– Det har gått kjempefint! Over halvparten av tiden hadde vi
strålende vær, og det har vært flere påmeldte i år enn det har
vært de siste to-tre årene, smiler hun.
I alt var 43 utøvere fordelt på fem forskjellige klasser i aksjon
på området til Grimstad Trialklubb. Sammen med foreldre og
trenere var det over 90 personer som deltok på årets Trialweekend.
– Til sammen deltok sju klubber på arrangementet i år. Det var
Vaulali, Grimstad, Gjerstad, Kristiansand, Herefoss, Holum og
Sogndalen, forteller Thomassen.

Selve seksjonstreningen foregikk fredag 11. mai, og bestod av
fem seksjoner hvor deltakerne kjørte fire runder på hver.
– Det har vært veldig mange nye deltakere i år, og det synes
vi er kjempebra, forteller arrangøren.
Hun tror de fleste har lært veldig mye på de tre dagene Trialweekend ble arrangert.
– Jeg vil rette en stor takk til alle utøvere, foresatte, publikum
og sponsorer som var med og gjorde årets arrangement mulig, roser Thomassen.
Den årlige samlingen for klubbene som er tilknyttet MA-Ungdom bidrar til at barn og unge som brenner for sporten sin
møtes. De lærer seg nye ferdigheter, får brynt seg på hverandre, og har masse moro med grilling og sosialt samvær.
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Dieselmotor med 48V mild-hybrid drivlinje
Kia Motors introduserer i løpet av kort tid en dieselmotor med
48V mild hybrid drivlinje. Den nye EcoDynamics+drivlinjen
reduserer ifølge en pressemelding CO2-utslipp fra forbrenningsmotoren ved å bidra med elektrisk kraft fra et 48 volts
batteri under akselerasjon. Den gir også en mil-hybrid startgenerator mulighet til å forlenge tiden som forbrenningsmotoren kan være avslått under kjøring.

Kia Sportage vil være den første modellen som kommer drivlinjen. Tre generasjoner Kia Ceed vil få den fra 2019.
Drivlinjen er den første som lanseres som en del av Kias
strategi innen elektrifisering. Den er kompatibel med både
manuell- og automatgear, og forhjuls, bakhjuls og firehjulsdrift. Drivlinjen vil ifølge Kia Bil Norge AS også bli tilpasset
bensinmotorer.

Johan R. Sunde AS
6037 Eidsnes

Tlf: 70 19 07 03
Vi trekker ut tre vinnere med

LYD

ADV.

Ruth Torheim
Jan Veiby

Vi gratulerer!

A

V

L

GODT
Å HA

Adresse:

A

BAKKENF. ART

L

L

FISK "SVAR"

LIKE

LIKE

LENGTE

NULL

FUGL I OSLO

ALTSÅ

DIKT

J,-NAVN

FE

ÆRES

B

Y D
G
D A
Ø L
N
V A
I K

TALL

"HENTER"

ORDNE

TOPP B.KJ.T

ROT

TRE

RETN.

R
E
A
D
Y

RYKTE

STOLT

BYDEL

STANGTIDSROM

FIBER

PT

MYNT

K

S

K
Y
L
L

FUGLER

PLAGG ART.

I E
K A S

GLI!

FINS

PLAN

B R
R
I L
L U
G E
R

I GOLF

BISTROER

R
T I
A N K E
N N L
T TU E
A S K
B U S S
U E R P
K R Y E
T R Å D
A R I
O J S
E E I E
R I N G

SKUR TALL FJAS
OSLO-

PRON.

Frist: 30. september 2018

VOKALER

EN BEHN

NULL MÅL

RESPEKT
FE

E

OM
S
R S
E
E E A F
T
F O
N N E R
Å E E Ø
J D R Y
O D
A
A E K K
R U T
I G E E
F O R S

HA

B.-DEL

E
K
K
A
B

FINS

XKONTR.
ORG

BIL

D

O

R

HOLME

ADV.

O

ELV

Y

GÅ

G R

VILSKE

K

LIKE

BRA

B
Ø
T
E T
R E
E R
T S
I
E K
E H
H
K O

I KIRKEN ULIKE

DRØY

PØSER BØLING

BLEIER

NEKT.OMV.

STAFETTEN

Og her er løsningen:

1-18

SPIRE

SYSTEM

BÅT

VÅPEN

3181 Horten

1-18 LØS

REKKEKONJ.
UTROP

ÅLE SYMBOL

GUD

PÅ FOT

DANS

3647 Hvittingfoss

NAB.

ALE

I SKO LØPE
BONDE

B.MERKE

MØRKE

6797 Utvik

LIKE

BIB.KAR

MODERNE

LIKE

MA-kryssord nr. 1–2018:

DAG

LIKE

G.NAVN

Vinnere av

Hans Martin Brekke,

PREP.

ASKE

GLI

VIFTE

TALL

GÅ

GLO

KOPE

VED
SOLA
FINT

INSTR.

DØMM
E

Navn:

FUGL

YRKE

PRON.

DRIKK BOMMEN CA

MAT

OM-

METTE

KROK

EL.MÅLET

KAMINENE

AMBOLT

ROG
Wa

TIGDE

TONE

ARD

tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

BYRÅ

SKRØNTE

LYD

PEST

GRIPE PÅ FOT

3-18

MYSE

3-18

riktige løsninger, som hver får

ROM TRAPPSVERTEB.DELER FØ POLITI KONJ.
ANEN BRA KAR

BULK

"HODET"

STAFETTEN

MA-kryssord 3-2018

PREP.

PRON.

Goderstad
Transportforretning
Goderstadveien 36
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 913 18 064

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Hommersåk Bil AS
Esseveien 2, etg. 1
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

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

Buskerudveien 117
3027 DRAMMEN
Tlf. 401 61 602

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

NK Elektriske AS

Car Craft
Bilverksted AS

Jessheim Proff
Bilpleie AS

Lastebiltransport
Olav Holdal

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

Ringveien 4
2050 JESSHEIM
Tlf. 479 20 605

Bekom AS

Automester
Karosseri
Spesialisten AS
Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 23 21 09 90

Bygdøy allé 119
0273 OSLO
Tlf. 406 32 627

Aesthetic
Iceracing

Kirkeveien 7
0260 OSLO
Tlf. 932 73 626

Drammen
Auto 7 AS

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Den Nye Skøyen
Bilpleie AS

Åssiden Bilvask og
bilpleie no.1 Saeed
Ingeniør Rybergs gate 101

3027 DRAMMEN
Tlf. 912 52 311

Skrautvålsvegen 721
2917 SKRAUTVÅL
Tlf. 992 25 762

Borgenvegen 311
1923 SØRUM
Tlf. 934 03 414

Klokkergårdveien
Bilservice AS

VIC Kjemprud

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

1711 SARPSBORG
Tlf. 993 76 688

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 26 00

Coop Extra Sætre
3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 10 06

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Kristiansen AS

Utne
Transport AS

Øvre Damsted 2
3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Mirawa
Restaurant

Lin Hu Zhang

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Turbopower AS
Trollveien 3
3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Kiwi Askim

Haugomgata 19
1811 ASKIM
Tlf. 69 88 80 63

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY
Tlf. 64 95 06 01

BILU Kjøreskole
Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Brustad
Busstrafikk A/S

Enviro Bil
Nesbru AS

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

Abc Trafikkskole
Lise Skauge

Toyota Drammen
avd Lier

Handz On
Lambertseter
Senter

John Haugerud

Hagegata 36
0653 OSLO
Tlf. 22 19 56 34

Cecilie Thoresens vei 17
1153 OSLO

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Sankt Hallvards vei 10
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 22 95 95

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Sola Auto AS
Arabergvegen 2
4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET

www.kms-arkitekter.no
406 29 225
Nordre Enggate 13, Horten

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Prøven Bil
Oppdal AS

Høyanger Bil A/S

AS Normaskin
Tana

Grimstad Bil as

Vikavegen 2
7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 04 20

Grenveien 2
9845 TANA
Tlf. 78 92 81 96

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

Bergemoen 28
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 09 09 80

Tlf. 922 63 434

Toten
Dekksenter

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

ANONYM
STØTTE

Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND
Tlf. 35 97 35 46

Borgedal
Bilservice AS
Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Snap Drive Lørenskog

Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 03 010 / 977 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO
Tlf. 63 94 80 50 - www.scania.no
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
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Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av
alkoholmåleteknologi

Foxguard markedsføres i Norge av RSA
Tlf 32 21 89 15 - info@foxguard.no - www.foxguard.no
Foxguard markedsføres i Norge av RSA

