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Gulvlegger

Øyvind Nystein
1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Bogøy
Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Karma
Marit Meløy AS

Automek AS

Utne
Transport AS

Joker Vallset

Kongegata 22
3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

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

Åsen Servicesenter AS
5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

ST Motorsport

Hagan 5, 1482 NITTEDAL
Tlf. 932 73 626

Stasjonsvegen 5, 7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Turbopower AS

Trollveien 3, 3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

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

Nedre Hagavei 724, 2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 68 89
Velkommen til vårt lokale i Vormsund

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

Blakervegen 141, 2150 ÅRNES - Tlf. 928 77 766

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Car Craft
Bilverksted AS
www.kms-arkitekter.no
406 29 225
Nordre Enggate 13, Horten

Prøven Bil
Oppdal AS
Vikavegen 2
7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 04 20

Automobilhallen AS
Nes Antirust AS

Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Øvermarka 2
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000
www.westrum.no

Elverum
Anleggservice AS
Knippegrenda 43
2410 HERNES
Tlf. 926 55 030

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

Bilform AS

Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND
Tlf. 52 71 55 14

RPTProductionAS

Tomtegata 6, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00 - www.eet.as

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.pkfblr.no

Graving Drenering

Ole Kristian Moen
Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG
ole.moen@gmail.com
Ole Kristian Moen
415 42 220
Liss Forsberg
415 04 647

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

Bjørndalsvollen 1, 2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848 - www.btsg.no

Guri Kunna
videregående skole

Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

Solheim og Hjelleflat Transport AS
Bjørkanveien, 6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Unelsrudlina 82, 3039 DRAMMEN
Tlf. 917 58 000 - www.drammenvvs.no

Flovegen 4
6800 FØRDE

Bil & Maskin-service Vuku AS
Bredingsberg 4, 7660 VUKU
Tlf. 453 91 050
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Tlf. 57 72 55 90
firmapost@dale-ror.no
www.comfort.no

Region sør
4808 ARENDAL
Tlf. 22 07 30 00

firmapost-sor@vegvesen.no

MA-hjørnet

Nr. 4 - 201

8

Legg en
a
under ju lkomåler
leetreet
SIDE 6

Møt vår
SIDE 4

nye lede

r

Gjør bile
n
vinterkl
ar
SID
E 20

MA-Ungd
Ung i tr om blir
afikken

SIDE 38

Inn i sitt enognittiende år med stødig
kurs og tillatt hastighet
Juletid – høytid, fest og glede, og for mange også tida for tilbakeblikk og for å gjøre
opp status. Hvor er jeg i livet, har jeg nådd de målene jeg satte meg, har jeg rett kurs
videre? Hva blir viktig for meg framover?
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42 Kryssord
43 Motorførerens julenøtter

For organisasjoner og bedrifter er dette en livsviktig øvelse. For MA – Rusfri Trafikk,
som har feiret 90 års-jubileum i år, er det dessuten en morsom øvelse, en vemodig
øvelse og en øvelse som gjør en stolt. Da MA ble stiftet 26. oktober 1928 var det
nettopp med det formål å «arbeide for aa oplyse folk om den store fare alkoholen er
for trafikksikkerheten, samt ivareta medlemmenes interesser, bl.a. paa forsikringsomraadet.»
Vi kan trygt si at MA har vært tro mot formålet gjennom disse årene, og det er
morsomt å bla i gamle Motorføreren, se på bilder, lese innlegg og konstatere at det
manglet ikke verken på kreativitet eller mot til å stå for hva vi mente. Litt vemodig
er det å se tilbake på det som jo må sies å ha vært bilismens pionertid. I MA var det
mange bilentusiaster, og i MAs Trafikkløp, som handlet om presisjonskjøring, ble det
avholdt norgesmesterskap i rundt femti år. På 60-tallet arrangerte vi sogar Damenes
Trafikkløp – det var viktig at også damene tok styringen - og ble gode på det!
Ja, vi har all grunn til å være stolt over hva vi har fått til opp gjennom årene! Den senere tid har vi spisset vårt kjerneområde ytterligere, for MA skal være toneangivende
når det gjelder rus i trafikken, og vi skal fortsette å gi uttrykk for hva vi mener, på et
velfundert grunnlag.
I jubileumsåret har vi spredt budskapet om at innsats mot rus i trafikken er viktig. Det
har vi bl.a. gjort gjennom et team som har reist land og strand rundt, fortalt om MA
og hvorfor vi er til, og vervet givere til arbeidet vårt. Det er svært oppmuntrende å
konstatere at budskapet har blitt tatt godt imot!
Vi har fått gjennomslag for flere saker i vårt politiske pådriverarbeid, mens for andre
forsterker vi innsatsen ytterligere i 2019.
Til slutt en oppfordring! Bruk hjemmesiden vår! Der står det mye god informasjon
om alt som omhandler rus i trafikken og annen trafikksikkerhet. Er du medlem i MA
bør du sette deg inn i det nye medlemstilbudet; rabatt på kjøreskoletimer hos Wright
Trafikkskole. Et godt tilbud som du kan gi videre til den du måtte ønske! Kanskje en
julegaveidé?
Jeg ønsker alle lesere en riktig God Jul!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
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Han ble medlem gjennom ungdomsklubben
hjemme på Jæren allerede som 15-åring. I vår sa
Kjell Einar ja til å bli ny leder i MA – Rusfri Trafikk.

– Kall meg gjerne en skap-politiker
med engasjement for frivilligheten

K

jell Einar Årsland (57) brukte god
tid på å tenke seg om da han før
sommerens landsmøte fikk spørsmålet om å bli ny leder for MA – Rusfri
Trafikk. Ann-Cathrin Becken hadde varslet valgkomiteen om at hun, etter seks
år i lederrollen, ikke ønsket gjenvalg,
og nå skulle Kjell Einar vurdere om han
hadde lyst og kapasitet til å overta.
– Jeg måtte gå noen runder i tenkeboksen. Ikke fordi jeg manglet lyst,
men fordi jeg var usikker på om jeg
hadde det rette nettverket, blant annet overfor sentrale myndigheter og
media. Når jeg til slutt takket ja, var det
med visshet om at vi har svært dyktige
medarbeidere i sekretariatet. Folk med
erfaring og kompetanse på områder
som ikke er min sterkeste side. Jeg er

Av Jøran Ledal

veldig engasjert og har mange ideer og
meninger, og dermed må vi bare finne
de samarbeidsformene som er mest
effektive, sier den nye lederen, som selv
har tilhørt MA-bevegelsen helt siden
han som 15-åring fattet interesse for
sporstyrt miniracing.

Startet i ungdomsklubben

– Vi var en stor gjeng som likte å samles
på ungdomsklubben hjemme på Vigrestad. Miljøet var utrolig bra, og blant
annet konkurrerte vi i det som heter
sporstyrt miniracing. Enkelt forklart kan
du si at det dreier som om litt avanserte, forstørrede bilbaner. Ungdomsklubben ble drevet av MA-Ungdom, og
etter hvert som jeg ble større, og fikk
moped og bil, var det naturlig å bli med
i MA. Siden har det nå blitt naturlig for

meg å engasjere meg i arbeidet mot rus
i trafikken, sier han og legger entusiastisk til:
– Du må forresten få med at jeg har veldig stor sans for arbeidet som utføres
av de dyktige folkene i MA-Ungdom,
som nå har skiftet navn til Ung i Trafikken. Fra nyttår blir jeg observatør i
styret deres, og det er noe jeg virkelig
ser frem til å få være med på!

Jobber som økonomisjef

Til daglig er Kjell Einar økonomisjef for
hotellkjeden Classic Norway Hotels,
som har hovedkontor og base i Molde.
Det er også her Kjell Einar er bosatt
sammen kona, Ann Tove Visnes.
– Jeg møtte henne for 12 år siden, og
ettersom hun hadde tre barn, var det

På talerstolen under landsmøtet i Trysil.

naturlig at det ble jeg som tok med
meg flyttelasset fra Rogaland og opp
langs kysten til Molde. Det har jeg ikke
angret på. Det er fint her i Romsdalen,
også, sier jærbuen tilfreds.
Som fersk leder i organisasjonen har
han brukt de første månedene til å sette
seg nærmere inn i både store og små
utfordringer. En av de aller første oppgavene han har lyst til å ta fatt på, blir å
knytte tettere kontakt med lokalavdelingene.

– Mange ressurspersoner lokalt

– Det er i lokalavdelingene aktiviteten
skjer og vi får best kontakt med potensielle nye medlemmer. Vi har mange
ressurspersoner rundt om i organisasjonen vår, og vi må rett og slett bli enda
flinkere til å utnytte mulighetene som
ligger i det å ha tett kontakt med hverandre, mener han.
I motsetning til sin forgjenger, som i
mange år har vært en engasjert Appolitiker, bedyrer Kjell Einar at han har
et blankt politisk rulleblad.

Samarbeid med alle partier

– Kall meg gjerne en skap-politiker. Jeg
har alltid vært opptatt av samfunn og
politikk, men altså ikke vært medlem av
noe politisk parti. Mye av det vi driver
med i MA handler om politikk, og jeg
ser for meg at vi må kunne samarbeide
med alle politiske partier som deler våre
synspunkter og som er villige til å lytte
til oss, sier han diplomatisk, og fortsetter:
– Jeg har et ønske om at MA – Rusfri
Trafikk skal bli enda mer synlig og hørt
i samfunnsdebatten. Vi har kommet
et stykke på vei, men det er mer

På konferanse med generalsekretæren.

å gå på. Jeg håper vi kan komme
dit at vi blir de første journalistene
kontakter når de trenger kilder
med kunnskap og synspunkter i
debatten om trafikksikkerhet og rus i
trafikken. På samme måte håper jeg
vi kan oppnå kontakt og samarbeid
med pårørende og personer som
er rammet av fyllekjørere, og
som ønsker å være med å påvirke
myndighetene. Jeg tror presset på
politikerne blir mer virkningsfullt om
vi står sammen med dem som er blitt
rammet av unnfallenheten til ulike
samferdselsminstre, sier Kjell Einar, og
viser til at ingen ansvarlige politikere
for eksempel har våget å foreslå
obligatorisk alkolås på alle biler.

Råd til mange alkolåser

– De skylder på at et slikt krav vil bli for
dyrt og omstendelig, men hva med de
enorme samfunnsomkostningene som
følger i kjølvannet av ulykker på grunn
av ruskjøring. Vi kunne ha kostet på
oss mange alkolåser for beløpene som
samfunnet hvert år blir påført i form av
utgifter til helsevesen, tapte arbeidsinntekter og så videre. Vi skal naturligvis
glede oss over at vi har vunnet fram
med kravet om alkolås i kjøretøy som
brukes til persontransport mot vederlag, men mye gjenstår. Blant annet
burde drosjenæringen vært pålagt de
samme kravene som busselskapene, og
jeg tror også det ville være en fordel
med lignende løsninger for anleggsbransjen, sier jærbuen og peker på at
mange i dag føler utrygghet på norske
arbeidsplasser.
– Jeg har vært i kontakt med flere i
anleggsbransjen som forteller at folk
er bekymret for å gå på jobb så lenge

Klar for å ta rattet i MA - Rusfri Trafikk.

store maskiner håndteres uten alkolåser.
Også blant førere av store maskiner kan
det bli konsumert alkohol på fritiden,
og det hadde vært betryggende å vite
at de som setter seg bak spakene er
edru. Skadepotensialet kan være stort,
maskinene opererer tross alt på trange
anleggsområder med mange mennesker og et høyt aktivitetsnivå. Kanskje vi
i MA – Rusfri Trafikk kan ta et initiativ
overfor de største virksomhetene i
anleggsbransjen for å se på muligheten
for frivillige løsninger, sier Kjell Einar og
nevner Forsvaret som en viktig aktør i
samme gaten:
– Tenk hvor mye tryggere det ville føles
for foreldre dersom de visste at ungdommen deres kom til et sted hvor det
ikke er mulig å håndtere maskinene og
kjøretøyene uten først å blåse grønt i en
alkomåler...

Nøkkelen til flere medlemmer

Selv om den nye lederen i MA – Rusfri
Trafikk var redd for at han skulle mangle
politisk erfaring og nettverk, står det
åpenbart ikke på engasjementet og
ideene. Tankene om nye fremstøt og
mulige aktiviteter kommer på løpende
bånd, før han til slutt runder av selv:
– Du må altså ikke glemme å få med
viktigheten av å løfte opp det som
skjer i lokalavdelingene. Jeg tror det
er her nøkkelen til økt medlemsmasse
ligger. Når vi sier at det er et mål å få
med flere engasjerte medlemmer, må vi
begynne lokalt. Og skal vi få flere til å
engasjere seg, må det finnes personer
i miljøet som de føler tilhørighet med.
Det var slik det startet for meg i 1976,
og slik tror jeg det fungerer for de aller
fleste.
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populært å gi bort en alkomåler i julegave:

– Velg målere som er godkjent
og som kan kalibreres i Norge!
Av Jøran Ledal / Anne Beate Budalen

Sliter du med å finne de smarte julegavene? En godkjent alkomåler kan
være en ypperlig julegave til den som har alt. Og det beste av alt? Du kan
kjøpe kalibrering som en alternativ julegave i flere år fremover.
– Mange av oss opplever at det er
vrient å pønske ut smarte og gode julegaver. Kanskje løsningen kan være en
alkomåler? foreslår rådgiver for trafikksikkerhet, Anne Beate Budalen.
Vi er midt i den perioden av året med
flest festligheter og sosiale sammenkomster. Ikke alle er klar over hvor
lenge alkoholen kan henge igjen – og
MA - Rusfri Trafikk anbefaler alle å være
på den helt sikre siden.
– Er du usikker på om du er edru, så lar
du selvsagt bilen stå. Men for å være
helt sikker på at promillen er ute av
kroppen, kan det være greit å forsikre
deg ved å ta en test med en alkomåler,
sier Budalen, og understreker viktigheten av å bruke en måler som viser riktig
resultat.
For å hjelpe Motorførerens lesere til å
finne frem til de beste produktene, har
hun gjennomgått alkomålere som er
tilgjengelige på det norske markedet.
På de neste to sidene kan du lese om
seks målere som du trygt kan kjøpe for
å måle promillen. Kartleggingen er gjort
i samarbeid med sin svenske søsterorganisasjon MHF.
– Du skal være trygg på at målingen er
til å stole på, slik at du ikke blir en fyllekjører. Vi anbefaler derfor kun målere
som er godkjent etter den europeiske
standarden EN 16280:2012. I tillegg
skal det være lett å få tak i alkomåleren
i Norge, og du skal kunne få kalibrert
måleren enkelt, forklarer hun.

Et raskt søk på internett viser at du kan
få kjøpt alkomålere fra 100-lappen og
opp til 10 000 kr. De dyreste målerne
er ment for profesjonell bruk, og er
ikke beregnet på den vanlige private
forbruker. Vi har derfor utelatt disse fra
oversikten.
Et flertall av målerne som selges i Norge, tilfredsstiller ikke den europeiske
standarden eller oppgir ikke mulighet
for å kalibrere måleren. Kjøper du en alkomåler som ikke er godkjent, risikerer
du å få grønt lys på alkomåleren til tross
for at du har promille. Husk også at
du bør la bilen stå dersom den fysiske
formen er dårlig, selv om alkomåleren
viser at du er edru.

Kjøp målere som er testet

Vi vil oppdatere nettsidene våre dersom
det kommer alkomålere som tilfredsstiller de kravene vi mener en alkomåler
skal tilfredsstille. Du finner oppdatert
informasjon om godkjente alkomålere
på marusfritrafikk.no.
Kjøp kun alkomålere som er testet
i henhold til den europeiske CENstandarden EN 16280:2012. Det skal
stå på selve alkolåsen hvilken standard
den oppfyller. En alkomåler for privat
bruk som er testet og som oppfyller
kravene i standarden, har gjenomgått
omfattende testing som også inkluderer
langtidstester.
Etter at man har drukket, spist eller
røyket, skal man vente 15-30 minutter
før man måler promillen. Sjekk bruksan-

visningen til den enkelte måler.
Men en alkomåler skal ikke bare være
godkjent etter gjeldende standard, den
må også være kalibrert for at du skal
kunne stole på måleresultatene. Bruk
uten jevnlig kalibrering kan nemlig føre
til uriktige resultater. Brukes utstyret
hardt eller ofte, kan dette påvirke eller
forkorte tiden mellom nødvendig kalibrering ettersom nullpunktet flyttes.
På samme måte er tiden fra siste kalibrering også viktig. Uansett om måleren
brukes eller ikke, minsker følsomheten
på sensoren over tid.
– Ikke kjøp en alkomåler hvis det ikke
er etablert et system slik at du kan
kalibrere den, råder Budalen. Hun viser
til at flere leverandører tilbyr løsninger
som innebærer at du sender inn alkolåsen til kalibrering. I tillegg kan du også
levere den inn i butikken du kjøpte den
for kalibrering. Alle alkomålerne som
MA – Rusfri Trafikk anbefaler kan enkelt
kalibreres i Norge.
Hvor ofte en alkomåler skal kalibreres
varierer fra merke til merke. De fleste
skal kalibreres årlig eller etter antall
ganger du har blåst, alt ettersom hva
som kommer først. Flere av alkomålerne
har en innebygget timer i displayet som
forteller når kalibrering nærmer seg.
Andre leveres med en kalibreringsetikett på måleren. Ellers må du senest
kalibrere den 12 måneder etter at du
kjøpte den.
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Dignita AM-7000

Dignita AM-8000

FCA 45

Dignita AM-7000 er alkomåler med god
presisjon som gir tydelige instruksjoner
i displayet og ved hjelp av lyd. Måleren
har brenselcelleteknologi og viser den
aktuelle alkoholmengden i promille.

Dignita AM-8000 er en alkomåler med
god presisjon som gir tydelige instruksjoner i displayet og ved hjelp av lyd.
Målerne har brenselcelleteknologi og
viser den aktuelle alkoholmengden i
promille.

FCA 45 er en alkoholmåler som er produsert for privat bruk. Måleren er testet
og oppfyller siste versjonen av CENstandard EN 16280:2012.

Måleren er testet og oppfyller den
europeiske standarden EN 16280:2012.
Med årlig kalibrering beholder du sikkerheten over lang tid. Dignita gir tre
års garanti under forutsetning av at
kalibreringen følges og skjer hos dem.
Alkomåleren er lett å bruke og enkel å
forstå. Tester har vist at målenøyaktigheten er god og den har gode utbyttbare munnstykker.

Kalibrering

1 gang pr år. Når måleren har passert
sin siste kalibreringsdag så får du tydelig beskjed om hvor mange dager som
er igjen før den må kalibreres.
Du kjøper kalibrering på Dignita sine
nettsider: https://dignita.no/produkt/
kalibrering_alkometer_1

Pris

Fra 1395 kr inkl. mva. Du kjøper Dignita
AM-7000 på Dignita.no, komplett.no,
eller hos staypro.no.

Måleren er testet og oppfyller den
europeiske standarden EN 16280:2012.
Med årlig kalibrering beholder du sikkerheten over lang tid. Dignita gir tre
års garanti under forutsetning av at
kalibreringen følges og skjer hos dem.
Alkomåleren er lett å bruke og enkel
å forstå. Tester har vist at målenøyaktigheten er god og den har gode
utbyttbare munnstykker.
Når måleren har passert sin siste kalibreringsdag, tennes en servicelampe for
å påminne om kalibrering på AM-8000.

Kalibrering

1 gang pr år. Du kjøper kalibrering på
Dignita sine nettsider: https://dignita.
no/produkt/kalibrering_alkometer_1

Pris

Fra 2195 kr inkl. mva. Du kjøper Dignita
AM-8000 på Dignita.no, komplett.no,
eller hos staypro.no.

FCA 45 er utstyrt med brenselcelleteknologi og viser den aktuelle
alkoholmengden i promille. Den tar
pusteprøven av den dype lungeluften.
På en tidligere versjon av denne
måleren ble det kun tatt pusteprøve av
rundt 1 liter luft, dette er i minste laget
og er nå justert. FCA 45 kobles sammen
med din SmartPhone og styres via en
app i telefonen. Du kan enkelt endre
i menyen hvilket språk du vil ha i de
ulike menyene. Alkoholmåleren er lett å
bruke og er enkel å forstå. Måleren har
ett utbyttbart munnstykke.

Kalibrering

Alkomåleren skal kalibreres enten etter
12 mnd eller etter 500 tester, alt etter
hva som skjer først. Du kan enkelt følge
med på hvor mange dager som er igjen
til kalibrering, da måleren kontinuerlig
teller ned til neste kalibrering. Den kalibres ved å sende den inn til ttmicro.no.

Pris

Ca 1 199 kr inkl mva. Du kjøper din
alkomåler FCA-45 hos Bilradiospesialisten.

Smart teknologi for dagen derpå...
Hvis du utsetter en alkomåler for alkohol direkte, gjennom for
eksempel å skylle munnen i sprit, så kan du skade måleren,
og den kan miste sin kalibrering. Vent derfor alltid minst 15
minutter etter at du har drukket alkohol før du tar en pusteprøve i en alkomåler. Noen produsenter anbefaler også at du
venter i 30 minutter. En promillemåler avleser blodets alkoholinnhold ved en utblåsningsprøve. Siden måleren påvirkes
hver gang den brukes, trenger den kalibrering innen et visst
intervall for at den fortsatt skal være pålitelig. Dette gjelder
samtlige promillemålere, uansett måleteknologi.
Det er to typer teknologi som benyttes i en alkomåler; brenselcelleteknologi eller halvlederteknologi. Brenselcelleteknologi har en rekke fordeler sammenlignet med den rimeligere
halvlederteknologien. Mens sistnevnte for eksempel noen

8

MOTORFØR E R E N | 5 | 2018

ganger kan gi falske positive resultater hos personer som har
diabetes eller går på en lavkaloridiett, vil en promillemåler
med brenselscelleteknologi alltid være mer nøyaktig og gi
mer konsistente resultater. Hvis man for eksempel tester en
person gjentatte ganger i løpet av svært kort tid vil en alkomåler med en brenselcelle i motsetning til en promillemåler
med halvlederteknologi vise nøyaktig de samme testresultatene hver gang.
Brenselcelleteknologi var tidligere forbeholdt profesjonelle
brukere, altså politiet og offentlig sektor, og disse instrumentene var da priset svært høyt. Men som følge av en helt ny
produksjonsprosess, er det nå mulig å selge instrumentene til
en langt mer fornuftig pris. Dette kommer oss vanlige forbrukere til gode.

Dräger Alcotest 3820

FCA-35

Dignita AM-6000

Den nye Dräger Alcotest 3820 er enkel
i bruk og menyen til alkomåleren er på
norsk, og du manøvrerer den ved hjelp
av en enkelt funksjonsknapp. Instrumentet benytter kun noen sekunder i
oppstartstid og kan brukes i temperatur
fra - 5 °C til + 50 °C. Måleren er testet
og oppfyller den europeiske standarden
EN 16280:2012. Dräger har utviklet
et helt nytt utbyttbart anatomisk
munnstykke. Måleren er utstyrt med
brenselcelleteknologi. Pusteprøven
tar prøven av den dype lungeluften og
viser den aktuelle alkoholmengden i
promille. Den har en loggefunksjon som
lagrer de 10 siste prøvene. Måleren har
en integrert klokke som forteller når
neste kalibrering skal skje.

FCA-35 sier selv ifra når den trenger
kalibrering.

Liten og lettbetjent alkoholmåler som
har brenselcelleteknologi for å beregne
alkoholinnholdet i luften som pustes ut.
Målerne og viser den aktuelle alkoholmengden i promille. Måleren er testet
og oppfyller den europeiske standarden
EN 16280:2012. Den har et praktisk
design med én knapp som gjør at den
er lett å bruke. Måleren gir tydelige
instruksjoner til brukeren i et stort
opplyst display. Dessverre så finns det
ingen informasjon i måleren at den må
kalibreres. Du må altså selv passe på at
den ikke går over kalibreringstiden.

Kalibrering

1 gang pr år. Kjøp kun alkomåleren på
et sted hvor du også kan få kalibrert
den.

Pris

Ca 2 700 – 2 998 kr inkl mva. Det er
mange tilbydere som selger denne online i Norge. Du finner en oversikt over
forhandlere på dragernorge.no.

FCA35 er lett å bruke: Sett i et nytt
munnstykke, start instrumentet og følg
deretter instruksjonen på displayet.
Etter at pusteprøven er tatt vises det
beregnede promilleinnholdet. Apparatet kan også vise de 10 siste resultatene
som er lagret i minnet samt hvor mange
tester som er utført, og når det er tid
for kalibrering. For optimal hygiene bør
munnstykket byttes for hver ny bruker.
6 munnstykker medfølger og ekstra
munnstykker kan kjøpes.
Promillemåleren FCA35 er godkjent iht.
standarden EN16280:2012

Kalibrering

Alkomåleren skal kalibreres enten etter
12 mnd eller etter 500 tester, alt etter
hva som skjer først. Den kalibreres ved
å sende den inn til ttmicro.no.

Pris

Kalibrering

1 gang pr år. Du kjøper kalibrering på
alcotrack.no

Pris

Fra 1499 - 1599 kr inkl. mva. Du kjøper
Dignita AM-6000/Scandtest AM800
Permium på teknikmagasinet.no eller
hos jula.no.

Ca 998 - 1 199 kr inkl mva. Det er svært
mange som selger denne alkomåleren i
Norge. Sjekk på nett.

Nå kan du måle promillen din på en rask og enkel måte, med
et presist resultat etter kort tid. Når man blåser i promillemåleren fanges pusten opp av en brenselcelle med to platinaelektroder. Her oksiderer alkoholen som eventuelt finnes i
pusten, og genererer strøm. Jo høyere alkoholkonsentrasjonen er i pusten, jo mer strøm produseres. Alkotesteren måler
så den nøyaktige mengden strøm som er produsert i brenselcellen, og omsetter dette til et presist mål på alkoholkonsentrasjonen i pusten.
Skal du kjøre bil i Frankrike, så er det lovpålagt å ha en enkel
alkomåler i bilen. Slike engangstestere kan du få kjøpt på
bensinstasjoner og lignende i Frankrike.
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KrF følger opp initiativ fra MA - Rusfri Trafikk i Stortinget:

Krever strengere promillegrense for båtførere
Av Jøran Ledal

KrFs stortingspolitikere har ikke bare diskutert regjeringsdeltagelse
i høst. Fire av dem fremmet i november et forslag om å redusere
promillegrensen for båtførere fra 0,8 til 0,2.
Forslagsstillerne ønsker at så mange som mulig skal kunne ha
gode og trygge opplevelser på sjøen.
– Målet er et trygt og familievennlig båtliv der båtførere ikke
er påvirket av alkohol. Dagens fritidsbåter kan være både
store og svært hurtiggående. Båter som kan komme opp i
over 40 knop, kan være til stor glede, men har samtidig et
stort skadepotensial. Det bør ikke være lovlig å kunne føre en
slik båt med promille. Med 0,8 i promille er det ingen tvil om
at dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket, skriver KrFpolitikerne i forslaget.

– I tråd med vårt syn

– Dette er et viktig forslag – og helt i tråd med hva vi i MA
- Rusfri Trafikk har jobbet for. Berusede førere har ikke noe
å gjøre verken på veien eller til sjøs. De er en fare for seg
selv og for andre, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk,
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, som ved en rekke anledninger har oppfordret politikerne til å endre dagens liberale
promille-praksis til sjøs.

10
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– Vissheten om at berusede båtførere kan bli tatt og straffet, samt at faren for å bli utsatt for uvettig adferd på sjøen
reduseres, gir trygghet for alle og mer glede på sjøen, skriver
representantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad,
Steinar Reiten og Tore Storehaug i forslaget, som nå ligger til
behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Forbedrede holdninger

I 2012 satte Sjøfartsdirektoratet ned en arbeidsgruppe som
skulle se på sikkerheten til sjøs. Resultatet ble en rapport som
ble sendt på høring til en rekke instanser. Hele 12 av de 13
høringsinstanser støtter ideen om en innstramming, deriblant
Riksadvokaten, Politidirektoratet, politiet og Folkehelseinstituttet. Bare Norges Seilforbund har uttrykt seg negativt til
ideen om å senke promillegrensen. Arbeidsgruppen oppsummerte saken på denne måten:
«Det er ikke dokumentert at promille på under 0,8 har ført til
alvorlige ulykker, men det er likevel enighet om at en skjerping av promillegrensen gir et tydelig signal som vil bedre

effekten av dagens holdningsskapende arbeid. Flertallet
legger derfor til grunn at en skjerping vil kunne ha en ulykkesforebyggende effekt på sikt, ved at båtfolkets holdninger til å kombinere alkohol og føring av båt forbedres.»

Store mørketall

I 2017 var om lag 34 prosent av de som omkom på sjøen
registrert som ruspåvirket, mens gjennomsnittet de siste
fem årene er 22 prosent. I tillegg er det store mørketall
grunnet manglende obduksjon og at ikke alle omkomne
blir funnet.
– Nå håper vi Stortinget samles om å senke promillegrensen for båtførere til 0,2. Det vil være et viktig bidrag for å
redusere antall drukningsulykker, sier Kristoffersen.

24 omkommet i fritidsbåtulykker

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det hittil i år er 24 personer som har omkommet i forbindelse med fritidsfartøy.
– Selv om vi foreløpig ikke vet hvor mange av disse dødsfallene som skjedde på grunn av rus, må vi kunne anta at
andelen vil være like stor som tidligere år, sier generalsekretæren.
En undersøkelse Kantar TNS gjorde på oppdrag fra MA
– Rusfri Trafikk i 2017 viser at 1 av 5 båtførere drikker på
sjøen, men samtidig at 7 av 10 nordmenn ønsker lavere
promillegrense til sjøs.

– Vi håper KrF får medhold i Stortinget, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

MULIGHET FOR Å SØKE PROSJEKTMIDDEL
Stiftelsen Ansvar för Framtiden sin andre søknadsperiode for 2018 er åpen fra
15. november 2018 til 31. januar 2019.
Din organisasjon eller avdeling har nå mulighet til å søke prosjektmidler for å
fremme en rusfri livsstil, gjerne med barn og ungdom som målgruppe.
Du finner mer informasjon om søknadsprocessen og stiftelsen
på vår hjemmeside:

www.ansvarforframtiden.se

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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Ford Thames 494 C

Rusthaug fra 1952 ble som ny
– Dette var en skikkelig rusthaug som knapt var kjørbar. Nå blir den beundret
av folk på gaten, smiler Jacob Smith fornøyd om sin skinnende gule og
burgunderrøde Ford Thames varebil fra 1952.
Av Tommy Hermanrud

Ford Thames var en vanlig bil i England
i 1950-årene, men på langt nær like
utbredt i Norge. Da mekaniker Jacob
Smith fra Moelv fant bilen i Telemark
for ni år siden, innså han at den måtte
plukkes ned til småbiter før den kunne
bygges opp igjen. Fire år senere kunne
han ta den ut på sin første kjøretur.
– Bilen var veldig rustete, men rammen
virket fin og den var stort sett komplett.
Straks jeg fikk bilen hjem til garasjen i
Moelv, begynte arbeidet med restaureringen, minnes Jacob.

12

Karosseriet ble tatt av rammen, som ble
pusset opp. Girkassen, en tretrinns kasse
med usynkronisert førstegir, måtte byttes. Bilen har en sideventilert motor på
1200 kubikk som yter 25 hestekrefter, så
det er ikke akkurat snakk om en racerbil.
– Den har en toppfart på 70 kilometer i
timen, og forbruket ligger på 1,5 liter pr
mil. Den er med andre ord forholdsvis
dyr å kjøre med, men for noen koseturer
til hytta iblant spiller ikke dette noen
rolle, sier Jacob.
Innvendig måtte Jacob flytte baga-
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sjeveggen for å få tilpasset setene. På
grunn av dette, måtte han også bygge
om bensintanken.

Gul Ford-farge
– Jeg fikk kjøpt mye nytt til bilen fra England, slik som dørhåndtak, emblemer,
hjulkapsler og dekk. Den har også fått ny
vannpumpe og spesielle støtdempere.
Bakdørene var svært dårlige, så disse
måtte jeg lage nye av pressede aluminiumsplater, forteller mekanikeren.
Ved første øyekast kan det se ut som
om bilen har et stort soltak, men det har

den altså ikke. Taket er nemlig dekket av
et svart plastmateriale, som ser ut som
skyvetak.
Også fargen på bilen ble ny hjemme i
Jacobs garasje. Opprinnelig var den helt
svart, men Jacob ønsket seg en todelt
farge – og valgte en gul Ford-farge i
kombinasjon med en burgunderrød
nyanse.

Black Smith Ltd.
Jacob Smith har dessuten fått laget en
egen logo på siden av bilen; hvor det nå
står «Black Smith Ltd., 2390 Moelv».

– Det passer bra for en mekaniker som
heter Smith, humrer han. Ellers vil en
som kan litt om Ford Thames fra 1952
oppdage at Jacob har gjort noen modifiseringer. Blant annet har han satt blinklys
fra en Ford Mustang foran på bilen, og
det er påsatt baklys fra en Oldsmobile.

– Får oppmerksomhet
På innsiden finner vi et spartansk førermiljø med kun det man trenger, slik som
speedometer, bensinmåler og vanntemperaturmåler. Setene har Jacob hentet
fra en Ford Mustang, og både fører og

passasjerer sitter godt i stolene. Bilen har
ikke varmeapparat, men et ventilasjonsspjeld på hver side.
– Jeg må vel erkjenne at bilen får en del
oppmerksomhet når jeg tar den ut på
tur. Mange er nysgjerrige på hva slags
bil jeg har, og da er det alltid morsomt å
fortelle litt om bilen og hva jeg har gjort
med den, sier veteran-entusiasten.
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Lykken er
… og lokalmiljøet fryder seg
Av Geir Christiansen

Vi liker kos og varme i dette landet.
Når det blir kaldere, skrur vi opp
temperaturen. Bilen er intet unntak, og
stadig flere varmer den opp på forhånd.
Råflott, tenker du kanskje, etter å ha levd med en bil som har startet uten

så mye som en motorvarmer til hjelp. Du har trodd at det å få start er det
viktigste, for bilen kan jo stå noen minutter på tomgang for å utvikle noe
mer levelig temperatur innendørs.

Det fungerer selvsagt, men det er kanskje det verste man kan gjøre – for
bilen, lommeboka og ikke minst nærmiljøet.

Studier fra både USA og Europa viser at nettopp det motsatte – altså en
forvarmet bil – er det som bidrar til at livet er verdt å leve, på alle måter.
Komfort skal vi ha

I vinterlandet vårt er det heldigvis ikke feil å tenke komfort. Det har vi
gjort på mange ulike nivåer gjennom en årrekke.

I begynnelsen monterte vi den tradisjonelle motorvarmeren i både gamle
og nye biler. Så ble systemet utvidet med kupévarmere, før det i dagens
generasjon biler er blitt helt vanlig med oppvarmet frontrute, ratt, seter,
speil og selvsagt en hel kupé som skal være behagelig å sette seg inn i.

– Tradisjonelt var motorvarmer noe man benyttet når det var veldig kaldt,
og fordi bilene trengte forvarming for i det hele tatt å starte, forklarer
Unni Amundsen, marketing manager i DEFA AS.

Den norske utstyrsprodusenten er markedsleder på elektrisk bilvarme i

Norden, og leverer stadig mer avanserte systemer som omfavnes av kundene.

Varmekilder

Det er likevel ikke bare ledningen fra strømkontakten som gjør det trivelig å oppholde seg i bilen. Drivstoffdrevet bilvarmer har også vært lenge

på markedet, og den leveres faktisk i større grad enn før – nettopp fordi
fabrikkene selv monterer inn løsningen.

Fordelen med en varmer som bruker av bilens drivstoff er selvsagt at den

en varm bil
kan settes i gang hvor som helst. I nye bensin- og dieselbiler styres den

stort sett fra en app på mobilen, både med tanke på når og hvordan den
skal gi varme.

Drivstoffdrevne varmere var tidligere kjent for nærmest å sluke bensin el-

ler diesel, men er i de senere årene blitt svært så effektive maskiner uten å
forsyne seg for mye av tanken.
Miljøgevinst

Både DEFA og Webasto (stor leverandør av drivstoffdreven bilvarmer) har
gjort tester av sine løsninger, og begge hevder de bidrar til gevinst for
miljøet. Til og med store gevinster.

– I Finland har vi fått målinger som viser at vårt elektriske system reduserer skadelige utslipp i nærmiljøet med opptil 71 prosent, opplyser Unni
Amundsen i DEFA.

I deres tilfelle er NOX-utslippet halvert og drivstoff-forbruket redusert
med opptil 24 prosent.

– En forvarmet bil er definitivt bedre for miljøet. En studie fra Berkely-

universitetet i California viser at moderne bensinbiler forurenser like mye

Unni Amundsen er markedssjef i
DEFA AS.

på de første 30 sekundene etter start som på 300 kilometer med normal

kjøring. I tillegg sparer man motor og batteri for de store påkjenningene
som skjer ved kaldstart, fortsetter Amundsen.
Komfort for å bli

Stadig flere bileiere i Norge har en elbil, og mange står på venteliste for å
bytte ut en av sine tradisjonelle drivstoff-biler. Elbiler på det norske markedet har i stor grad ferdig installert det som skal til for å takle vinteren,
og gi den komforten vi stort sett er ute etter.

Det er ingen tvil om at vanene våre har endret seg over tid.

– Vi ser veldig mange tilfeller av gjenkjøp, har man en gang hatt et elektrisk bilvarmesystem, ønsker man også det i sin neste bil, konstaterer
markedssjefen i DEFA.

Systemene bygges stadig ut og blir mer avanserte. Det innebærer også

at du har et stort spenn å forholde deg til når det gjelder kostnaden ved
kjøp og montering. DEFA opplyser at deres løsning kan leveres fra cirka
5000 kroner og oppover – avhengig av bil og system.

Les mer om bilvarme

Slik varmer systemet
Et komplett system for å varme opp motor og kupé består av en motorvarmer, en kupévarmer, en batterilader og en styringsenhet.
Motorvarmeren varmer opp motoroljen før start. På den måten smøres motoren godt og
oppnår maksimal effektivitet fra start. Det betyr lavere drivstoff-forbruk og miljøutslipp.
Kupévarmeren øker temperaturen i kupeen til det som er forhåndsbestemt før start. Varmen
innvendig vil smelte vekk is og snø på rutene. Systemene i nye biler kobler også inn sete- og
rattvarme hvis dette er ønskelig, men alt krever ekstra strøm.
Batteriladeren har kanskje den viktigste jobben – det er å holde batteriet fulladet før start.
Alt av komfortløsninger før start er krevende når bilen først skal startes, det gjøres best på et
godt oppladet batteri.
Styringssystemene kan være veldig forskjellig, men i stor grad er det de som sørger for at
varmesystemet kun bruker den nødvendige mengden energi for å varme opp motoren og
bilen. Føreren programmerer tidspunkter, temperatur, varmeområder og mye annet i en app
på telefonen.

Pass på batteriet!

Kulde, komfort og varme er krevende – spesielt for batteriet.
Batteriet lades under kjøring, det er helt riktig. Så da bør jo det meste være i orden.
Dessverre, det er nok ikke så enkelt. Spesielt er det krevende om vinteren, når batteriet svekkes
gradvis for hver eneste minusgrad.
Når gradestokken viser minus 10 grader må du faktisk kjøre 7 kilometer før batteriet tar imot
lading. Det betyr at du må kjøre langt for å få nødvendig lading – og lang kjøring innebærer økt
forbruk av drivstoff.
Når vi ønsker oss komfort, trykker vi stort sett inn alle knapper som kan bidra til økt velvære.
Alle disse løsningene trekker mye strøm fra batteriet. Sammen med strømmen som går til stadig
flere elektroniske systemer i moderne biler, gjør dette at batteriet raskt lades ut. En parkeringsvarmer (som går på drivstoff) suger ekstra mye strøm fra batteriet når den startes.
I tillegg lades ikke batteriet opp til mer enn 60-80 prosent av kapasiteten i vintermånedene, uten
at det får hjelp.
– Vi ser en økt interesse for batteriladere, også til biler som allerede har montert en parkeringsvarmer i bilen. Med en ettermontert batterilader er du alltid sikret start på bilen, opplyser Unni
Amundsen i DEFA.
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– Billig-briller gjør deg
til en farlig bilfører

Ferdigbriller kan sikkert fungere helt ok når du sitter i sofaen og skal kose
deg med gullrekka på NRK. Men putter du dem på nesen idet du setter
deg bak rattet, kan konsekvensen bli svært farlig.
Av Jøran Ledal / Newswire

Advarselen kommer fra Norges Optikerforbund, som har bedt Kantar
TNS undersøke nordmenns brillevaner
i kombinasjon med bilkjøring. Ifølge
undersøkelsen brukes såkalte ferdigbriller av minst 85.000 nordmenn mens
de kjører bil.
– Det er skremmende mange. Det er
ikke uten grunn at ferdigbriller skal
være merket ”ikke egnet for bilkjøring”,
sier optiker Olaug Skrøppa, som leder
Norges Optikerforbunds trafikkutvalg.
Det største problemet med ferdigbriller

18

er, ifølge Skrøppa, at brukerne ikke har
fått målt ut den optimale styrken.
– Å bruke briller som ikke er godt
tilpasset, gjør deg raskere trøtt og
uoppmerksom i trafikken. Ferdigbrillene
tar heller ikke hensyn til skjeve hornhinner og eventuelle styrkeforskjeller
mellom de to øynene. Dermed øker
risikoen for ulykker, forklarer hun.

Populær brilleløsning

Rimelige ferdigbriller selges blant annet
på bensinstasjoner, i matvarebutikker
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og hos billigkjeder. De er blitt svært
populære i Norge, og 22 prosent av
brillebrukerne bruker slike, enten alene
eller som reservebrille. Ifølge undersøkelsen er problemet størst blant
bilførerne over 75 år.
Det er du som bilfører som har ansvar
for å kontrollere egen helse – også
synet. Og det er stor forskjell på å ha
godt syn og å se godt nok i forhold
til kravene i førerkortforskriften. For å
være sikker, bør du undersøke synet
ditt jevnlig, oppfordrer Optikerforbun-

– Synet er den aller
viktigste sansen i trafikken

Fire av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken på grunn av eget eller
andres dårlige syn. Dette kom frem i en undersøkelse som ble utført for
Norges Optikerforbund.
– Det er all grunn til anta at dårlig syn er direkte årsak eller
medvirkende faktor til veitrafikkulykker i Norge. Synet er den
viktigste av alle våre sanser når vi ferdes i trafikken, og det er
ikke uten grunn at det står på førerkortet om du trenger briller
eller ikke for å kunne kjøre bil, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.
Det finnes ikke sikre tall på hvor mange trafikkulykker som
skjer på grunn av dårlig syn i Norge. Ifølge Statens havarikommisjon for transport er det vanskelig å skille ut dårlig syn som
enkeltårsak til ulykker, siden det sjelden bare er én årsak.
I Storbritannia er det annerledes. Her kartlegges syn som en
faktor for trafikkulykker, i motsetning til i Norge. Ifølge RAC,
det britiske motsvaret til NAF, fører trafikkulykker forårsaket av
dårlig sjåførsyn til 2900 dødsfall eller personskader årlig.
– Dersom vi regner om Storbritannia-tallene til Norge, som har
langt færre innbyggere, finner vi at fem personer omkommer

det. Dersom du oppdager skilt senere
enn andre, føler deg uoppmerksom i
trafikken eller opplever kjøring som
stressende, kan riktig tilpassede briller
være løsningen.

Åtte ganger høyere risiko

Bilister med nedsatt kontrastsyn kan ha
opptil åtte ganger høyere risiko for å
havne i trafikkulykker enn folk med normalt syn. Tåkete syn kan være et tegn
på nedsatt kontrastsyn, og problemet
har en tendens til å øke med alderen.

eller skades alvorlig på grunn av dårlig syn i trafikken hvert
år i Norge. Det viser at god øyehelse er viktig for å forhindre
trafikkulykker, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i
Norges Optikerforbund.

En fersk undersøkelse fra Sverige avslører videre at hver
sjette bilfører ser uklart allerede på to meters avstand. Og
hver tiende bilfører ser så dårlig at han eller hun burde vært
fratatt førerkortet.
– Det er alarmerende at hver sjette bilfører ser uklart på to
meters hold – altså omtrent der panseret slutter. Ettersom
synes forverres gradvis, kommer beskjeden om nedsatt
syn ofte som en overraskelse. Mange går rundt i den tro at
de har godt nok syn til å kjøre bil, mens de i virkeligheten
utgjør en stor fare for seg selv og andre i trafikken, sier
markedssjef Lottie Funck Ekelund i den svenske optikerkjeden Synoptik.

– Hvis du har dårlig kontrastsyn, blir det
vanskeligere å skille tingene du ser fra
hverandre. Det blir som å gå i tåke eller
kjøre bil en vinterdag når det er snøvær.
Du mister detaljene rundt deg, forklarer
generalsekretær Hans Torvald Haugo i
Norges Optikerforbund.

Trøbbel med nattkjøring

Regn, tåke, sludd, snø, skumring og
mørke gjør kontrastforholdene enda
verre.

kan ha problemer med nattkjøring
generelt, eller for eksempel ha vanskeligheter med å se fotgjengere i dårlig
gatebelysning. Det er ikke uten grunn
at EU i sitt direktiv har sagt at kontrastsyn er et helsekrav i forbindelse med
førerkort, fortsetter Haugo, og gjør
oppmerksom på at du kan ha perfekt
skarpsyn, men likevel ha dårlig kontrastsyn.

– Sjåfører med lav kontrastfølsomhet
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Eksperten forbereder bilen på vintersalte veier:
MANGE LØSNINGER: Gründer og daglig leder i
Bilpleiekongen AS, Bjørn-Aage Bredal, mener at det
finnes mange gode sprayprodukter på markedet
som gjør vintervedlikeholdet enkelt og raskt.
Foto: Bilpleiekongen
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– Tid er en dårlig unnskyldning
Av Geir Christiansen

– Min anbefaling er helt klart at det er bedre å gjøre litt enn ikke noe. Det
er faktisk ikke så mye jobb som du tror.
Det sier bilpleiekongen selv, Bjørn-Aage
Bredal, gründer og daglig leder i nettopp Bilpleiekongen AS.

gjørende at du har gjort noen stor jobb
på forhånd. Det finnes mange gode
alternativer på markedet.

– Vi bør absolutt ta bedre vare på
verdiene våre, det er jo noen kroner vi
nordmenn bruker på bil. Det dummeste
er i hvert fall ikke å gjøre noen ting,
fortsetter han.

– Hurtigforseglinger er kommet for å
bli. Det er bare å spraye på våt bil og
skylle av. Tid er ikke lenger noe unnskyldning hvis du benytter deg av disse
produktene, mener Bjørn-Aage Bredal.

Spray på og skyll av

Spesielt har sprayflaskene gjort sitt
inntog de siste to-tre årene, og forenklet vedlikeholdet nærmest til minimal
innsats.

Han farer ikke med tomme ord. Det
han foreslår er selvsagt basert på den
kunnskapen han har om ganske mange
bileiere der ute.
– Man tror det er så mye jobb å vaske
bilen om vinteren. I så fall vil jeg anbefale å bare spyle bilen. Det er bedre enn
å la være, sier han, og fortsetter:
– Grunnlaget legger du selvsagt før
vinteren kommer. Hvis du setter av litt
tid til polering og voksing, så blir vedlikeholdet om vinteren så mye enklere.
Lakken blir som en teflonpanne, det er
ikke mye som fester seg.
Bilpleiekongen mener det ikke er av-

– Hvis du gjør dette én gang i måneden
gjennom vinteren, så har du gitt både
lakk og bil et godt utgangspunkt for å
klare seg fram til våren.

Vaske først

Uansett hva du gjør til slutt, så er en
best mulig vask helt obligatorisk.
– Petrokjemisk avfetting er det eneste
som løser opp asfalt, gummi, støv og
salt. Spesielt lagrer dette seg på siden
av bilen, og mye av problemet skyldes
nyere biler med åpne eiker i hjulene.

Det gir bremsestøvet fri passasje til
lakken, der det kan brenne seg inn og
skape grobunn for rust. Derfor må du
bruke noe som virker, fastslår Bredal.

Best om våren

Han beskriver nordmenn som litt «best
uten ball» – noe som overført til bilfaget innebærer at vi gjør veldig mye
riktig, men ikke nødvendigvis til rett tid.
– Nordmenn lar være å gjøre bilen
vinterklar, men stadig flere bruker tid
på våren. Det burde vært helt motsatt,
sukker bilpleiekongen litt oppgitt.
Selv foretrekker han nærmest utelukkende selvvaskanlegg. Bredal fraråder
ikke helt vaskemaskin – i hvert fall ikke
hvis dette er eneste alternativet - men
den hjelper deg ikke til et godt vedlikehold gjennom vinteren.
– Hvis du likevel gjør mye av jobben
grundig selv, så bør du ikke bruke vaskemaskin. Børstene sliter vokslaget på
bilen din veldig raskt, konstaterer han.

Slik gjør du bilen vinterklar på 30 minutter

Bilen din trenger hjelp gjennom hele vinteren. Vi gir deg noen enkle og
nyttige tips på veien.
Men det er faktisk ikke så enkelt å være bilens beste venn
når det er vinter. Vann fryser, utstyret er stivt, og det føles litt
som om du har møtt uvennligheten selv der du står sammenbitt i selvvask-anlegget med lue og hansker.
Likevel bør du bite tennene sammen. Hvis ikke vil du måtte
slite med en bil full av hardtsittende prikker, litt smårust her
og der, og et belegg som krever mer enn én helg med polering når våren gjør kommer tilbake.
Motorføreren har laget en oppskrift som du kan følge gjennom kuldegrader, slaps og snø. Du kommer deg gjennom
de ti punktene på en halv time – i tillegg må du gjøre noen
grunnleggende investeringer som du kan nyte godt av hele
vinteren.
Utgangspunktet er at du besøker et selvvask-anlegg når du
skal gjøre bilen ren. Det er ikke det samme som et vaskeanlegg med børster eller koster på en bensinstasjon. Selvvask
innebærer at du må gjøre mesteparten av jobben selv – og

må ut av bilen for å gjøre den.
Velg et anlegg med varmt vann, som holdes rent og i orden,
med god belysning (med stor sannsynlighet kan du komme til
å vaske i mørket) til en akseptabel pris.
Det finnes en lang rekke ulike produkter å velge mellom for å
fylle opp utstyrsbøtta. Faktisk er det så mye at du nesten må
gjøre dine egne erfaringer, vi kan bare gi deg noen indikasjoner om hva du skal se etter for å oppnå ønsket effekt.
Det er heller ingen fasit på hvor ofte du bør vaske bilen gjennom vinteren. Naturlig nok henger dette sammen med hvor
mye bilen brukes, men i gjennomsnitt er det best å vaske en
gang i uka.

Se våre 10 punkter
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UTSTYRET DU TRENGER

Vaskebøtte
Avfetting (kaldavfetting)
Silikon (flytende) eller en gummibeskytter
Låsolje
Felgbørste
Våtskrape
Mikrofiberhåndkle
Hurtigvoks
Husk å fylle på vaskekortet, eller ta med
mynter til automaten!

1. VARM BILEN

En oppvarmet bil klarer seg bedre
gjennom en bilvask, fordi du unngår at
eksempelvis dører, vinduer, bagasjeluker, bensinlokk og annet mekanisk
fryser til og blir lite medgjørlig når det
kommer vann til. Det betyr i praksis at
det er best om du legger inn bilvasken
etter at du har vært på en kjøretur –
litt planlegging, så er det løst. Ingen
grunn til å tenke at bilen skal gå mye på
tomgang før den skal vaskes. Selvfølgelig er det forskjell på +5 og -15 grader
– begge deler tilhører vinteren. Når det
er plussgrader, er du ikke like avhengig
av en varm bil.

2. SMØR LISTER / LÅSER

Det er viktig at dette gjøres før vask.
Smør inn alle gummilister med en silikonolje – helst bør du bruke en olje, den
gjør gummien mykere. Noen silikonstifter gjør faktisk motsatt jobb.
Hvis du i tillegg kjøper en silikonspray,
har du skaffet et verktøy til dørkarmer,
hjulbuer og innerskjermer.
Spray i dørkarmen, og det blir plutselig
enklere å holde den ren.
Før snøen gjør sin entré er det lurt om
du sprayer innsiden av skjermen og hjulbuene. Da vil det være mindre sjanse
for at snø og slaps fester seg. Gjenta
behandlingen en gang i måneden.

8. TØRK BILEN

Deretter tørker du bilen grundig med
et håndkle i mikrofiber. Det kan godt
hende du må bruke to håndklær for å
komme helt i mål.
Apropos våt bil: når du ikke bruker
hurtigvoks, så kan det være smart å
benytte en våtskrape for å fjerne mest
mulig vann før du går løs med mikrofiber-håndkle.

6. SKYLL BILEN

Det spiller egentlig ikke så stor rolle
hvordan du gjør dette, bare det er rent
vann. Denne delen av bilvasken er kun
for å skylle av såpe og kjemikalier, så du
kan trygt holde større avstand til bilen
når du bruker høytrykksvaskeren. Bruk
nok vann.
Gjør en grundig skyllejobb! Husk tak,
felger, hjulbuer og der du kommer til
under bilen.

22

MOTORFØR E R E N | 5 | 2018

7. PÅ MED HURTIGVOKS

Nest etter å få vasket bilen grundig, er
dette det viktigste du gjør i løpet av
denne halvtimen.
Kjøp en hurtigvoks eller en hurtigsealer
som har god varighet – her får du stort
sett kvalitet etter det du er villig til å
betale.
Hurtigvoksen sprayer du på våt bil. Ta
hele bilen på en gang, og spyl av med
høytrykk.

Vinterklar på

30 minutter
3. LEGG PÅ AVFETTING

Her legger du grunnlaget for hvor god
og grundig vasken vil bli. Et avfettingsmiddel som fjerner dette belegget nederst på bilen din, er det du skal gå for.
Spray avfetting på tørr bil, unngå å
skylle av bilen først. Da vanner du bare
ut avfettingen.
Start nederst mens du jobber deg oppover til omtrent midt på bilen. Unngå
vinduer. Husk felgene.
La avfettingen ligge på i 5-10 minutter
uten at den får tørke.
Det finnes utrolig mange produkter
som lover deg den hjelpen du er ute
etter, dessverre er det ikke helt riktig.
«Prickbort» er svensk testvinner, og har
utelukkende gode referanser. Den koster litt mer, men løser opp asfalt, fett og
tjære samtidig som den ikke fjerner all
den beskyttende voksen i lakken. Det
siste er ikke minst viktig – fordi voksen
gjør den andre viktige delen av jobben med å holde bilen din ren gjennom
vinteren.

9. RENGJØR KARMER

Her samler det seg mye skitt, og det er
litt mer vrient å fjerne det om vinteren.
Da bør du nemlig ikke bruke høytrykkspyler inn i dørkarmene.
Bruk et rengjøringsmiddel sammen med
engangskluter. Spray godt på og tørk
av. Ta godt for deg i alle døråpninger,
bagasjeromåpning, bak drivstofflokket
og eventuelt ladelokket. Nok en gang
er det grunn til å minne om at mange
produkter løser jobben, men prisen gir
ulikt resultat.

5. VASK BILEN

Felgene blir dessverre fort stygge, og
belegget som fester seg kan etter hvert
bli ganske vrient å få av.
Spray avfetting på felg, bremseskive
og i hjulbuen. La det virke ett minutt
før du hjelper til med felgbørsten slik at
noen av de mest gjenstridige partiklene
slipper. Er det ekstra mye skitt, bør du
gjenta behandlingen.

Hvis selvvask-anlegget har skumlegger,
så bruker du dette. Det er en effektiv og skånsom vask som gir et godt
resultat. La såpen få lov til å virke i 3-5
minutter.
Dersom anlegget ikke tilbyr dette,
bruker du i stedet et vanlig høytrykksprogram med såpe og varmt vann.
Husk at du på samme måte som med
avfettingen starter nede og jobber deg
oppover. Ta felt for felt, slik at du hele
tiden henger med på hvor du har vært.
OBS! Begynn gjerne med en god omgang i hjulbuene, der ligger det mye
skitt som ofte renner ned på hjul og
felger.
Hvis du bøyer deg litt ekstra godt ned,
så kan du få spylt også litt under bilen.
Det er bedre enn ingen underspyling.

10. VARM BILEN

UNNGÅ BRUK AV...

4. FOKUS PÅ FELGER

Du har kommet deg gjennom en halv
time med rengjøring uten å fryse altfor
mye. Bilen trenger fortsatt å være varm
en god stund for å kvitte seg med
fuktighet og kondens. Kjør gjerne en
liten tur – før du aller helst parkerer i
garasjen.
Har du litt tid til overs, er det helt
supert om du tørker inni karmer og
åpninger en ekstra gang. Vinteren er
brutal når det kommer til vann. Hver
minste rest fryser veldig raskt.

Innklappbare speil: Skru av denne funksjonen for å unngå at speilene fryser
fast, eller at den lille motoren ødelegges.
Heve-/senkefunksjon av sidevinduer:
Dessverre går ikke vinduene like nøyaktig i posisjon hver eneste gang de er
blitt brukt, noen millimeter forskjell er
nok til at vann blir liggende og fryser til
is.
Vaskebørste: Mange vaskeanlegg annonserer med at de har børster som
ikke lager riper. Det kan godt hende
dette går bra, men hvis du vil fjerne all
risiko, så unngår du rett og slett vaskebørster.
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Sterk nedgang i ungdomsulykker
Av Mari Nyberget

Unge bilførere er bedre enn sitt rykte. I alle fall konstaterer UP-sjef Runar
Karlsen at ungdom er mindre involvert i alvorlige trafikkulykker enn
tidligere.
– Her i landet er vi veldig langt framme
når det gjelder alkohol og ruskjøring.
Inntrykket mitt er at vi gjør det veldig
bra i europeisk sammenheng, både når
det kommer til faktiske ulykker og folks
adferd i trafikken, men også når det
kommer til respekten for å kjøre edru,
forklarer UP-sjefen.
Den gode trenden gjelder ikke bare for
ungdom, men også trafikanter i Norge
generelt.

– Har ting på stell

– Det handler i stor grad om holdningene til fart og rus, men også litt om
den generelle rusbruken blant ungdom.
Mitt inntrykk er at ungdom i dag er
mer opptatt av å klare seg bra, spesielt
når det kommer til skole og trening.
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Fokuset for mange er å ha ting på stell,
noe som er med på å minske rusbruken,
sier Karlsen.
I tillegg ser UP at innstramningen av regelverket for unge førere med førerkort
på prøve, har mye å si for den gode
utviklingen.
– Det er nulltoleranse for rus når du har
førerkortet på prøve. Du mister førerretten allerede på 0,2 promille, mens
andre førere mister det på 0,4 promille.
Med andre ord er det knallhardt i prøvetiden, sier Karlsen.
Blir du tatt for å kjøre for fort, eller begår andre trafikklovbrudd mens du har
førerkortet på prøve, blir det dobbel
prikkbelastning.
– Tiltaket ble innført for noen år siden,

fordi det var en voldsomt dårlig utvikling på ungdomsulykker. Nå har disse
ulykkestallene gradvis gått nedover, og
vi tror noe av grunnen er regelendringen for personer med førerkortet på
prøve, sier han.

Flere blir tatt

UP tar flere som kjører i rus enn noensinne, noe sjefen først og fremst mener
handler om at de er blitt mer effektive.
– Vi har bedre metoder, bedre etterretning og har satt oss høyere mål for å
avdekke ruspåvirket kjøring. Å stanse
ruspåvirket kjøring er viktig når vi vet
at hver fjerde dødsulykke skyldes en
ruspåvirket fører, opplyser han.
Karlsen legger også vekt på at Norge
har åpnet for langt flere og strengere

Nå skal det
svi hardere
å jukse på
førerprøven

– Den som jukser på førerprøven, bør
heretter bli ilagt karantene i inntil ett
år.
Dette mener regeringen, som nå
nylig la frem et forslag om endringer
i Veitrafikkloven. Blant annet ønsker
den at kandidater som blir tatt for
juks på førerprøven skal kunne få en
karantene på inntil ett år før de kan
gå opp til ny prøve.
– Å sørge for bedre trafikksikkerhet
er en av regjeringens viktigste oppgaver. Derfor må vi hindre at førere
som ikke er kvalifisert, slipper ut i
trafikken, sier samferdselsminister
Jon Georg Dale (Frp). Dale mener en
lengre karantenetid for de som jukser
enn for de som stryker, både vil oppleves som rettferdig, i tillegg til å ha
en avskrekkende effekt.
De siste årene har stadig flere blitt
tatt i forsøk på juks. I dag får de som
fusker, samme karantenetid som de
som stryker, altså bare to eller fire
uker før de kan ta ny prøve.

UP-sjefen ser positiv trend blant unge
trafikk-kontroller enn de fleste andre
land: Politiet kan når som helst og hvor
som helst stoppe førere og kontrollere
dem for bruk av alkohol, ulovlige medikamenter og narkotika. De trenger ikke
mistanke for å kontrollere dem.
– Jeg tror denne muligheten gjør noe
med trafikanter, og kanskje spesielt
ungdom.

– Viktig tiltak av og for ungdom
UP-sjefen kjenner godt til Ung i Trafikkens prosjekt DeathTrip, og han uttrykker seg positivt om alle trafikkrelaterte
prosjekter som kommer fra ungdommen.
– Budskapene deres engasjerer,
og unge har ofte en mye sterkere
påvirkningskraft enn for eksempel

myndighetene. DeathTrip foregår
på ungdommens egne premisser, og
engasjerer veldig mange, sier han.

valg i øyeblikket. Denne gruppen er nok
mye lettere å påvirke enn de som sliter
med et rusproblem, sier han.

Selv om det ikke er «normal-bilisten»
som vanligvis kjører i ruset tilstand,
oppfordrer Karlsen alle til å planlegge
hjemturen dersom de tenker å drikke
alkohol.

UP-sjefen råder all ungdom til å tenke
over risikoen ved kjøring i påvirket
tilstand, og alltid forberede seg før en
fest.

– Ofte ser vi at det er personer med et
anstrengt forhold til rus som kjører i påvirket tilstand. Bare halvparten av dem
vi tar for rus i tilfeldige trafikkontroller,
har førerkort. Og svært mange av dem
har i tillegg andre typer saker på seg.
Disse personene lar seg sjeldent påvirke
av kampanjer og lignende. Samtidig
opplever vi fra tid til annen at også
helt vanlige personer kjører i fylla, for
eksempel hjem fra fest. Typiske dumme

– Lag en plan som går lenger enn til
dørstokken på nachspielet. Alkohol
eller annen rus hører ikke sammen med
kjøring. Du risikerer å miste førerkortet,
havne i fengsel, miste forsikringsrettigheter og i verste fall drepe eller skade
deg selv og andre, avslutter han.
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LEASE ELLER KJØPE BIL?

Tenk deg om!

… og gjør det en gang til før du signerer
Av Geir Christiansen

Det virker så enkelt og så forlokkende.
Månedsprisen er akkurat passe. Bilen står nærmest
klar. Den er splitter ny. Og du er veldig ivrig.
Akkurat på dette tidspunktet i livet er
du alle bilselgeres drømmekunde. Du er
hektet på kroken, og har nesten slukt
hele åtet. Med et fornøyd smil gaper du
enda høyere for å kunne spise i deg den
mest geniale avtalen du har sett.
Det er da du skal tenke på de ordene
og setningene som kommer.
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Vi vil at du bruker dem som en slags
imaginær boksehanske, som treffer deg
med en rett høyre og rister om på de
fenomenale tankene dine om den nye
bilen.
Nei da, du trenger ikke å frykte leasing.
Du må bare ha tenkt gjennom hvem du
er og hvor du skal.

MOTORFØR E R E N | 5 | 2018

Tenkt grundig gjennom, faktisk.
Så kan alt dette høres mer ut som en
time hos psykologen enn at du skal bli
klar til å signere en leasing-avtale. Det
er langt fra sannheten – for den handler
bare om at en bilkunde bør ha reflektert godt rundt egen situasjon og eget
behov. Ellers kan det koste deg veldig
dyrt.

VI STARTER HER

En leasingavtale strekker seg normalt over tre år. Tenk tre år
tilbake i tid. Hva har skjedd? Hva har du gjort? Hvor har du
vært? I de fleste tilfeller finner man ut at det er ganske mye
som livet har hatt å by på. Mye mer enn man tror, eller husker.
For at leasingavtalen ikke skal bli en pinefull affære, er det
derfor avgjørende at det legges en enkel plan for de nærmeste
årene. Er det ønske om å bytte jobb? Vil vi ha en større familie? Er jobben trygg? Hva er de øvrige, faste utgiftene – og vil
de øke? Bilferie? Nytt hus? Hytte?
Bare du selv kan ramse opp alt det du har tenkt på – eller snakket med noen om – når det gjelder årene som kommer.
Vi har laget noen momenter som kan hjelpe litt på veien, slik
at du kan starte på din egen prosess med å ta en best mulig
avgjørelse.

LIVSSITUASJON

Er du gift, samboer, singel, aleneforsørger, nyskilt, student
eller noe annet? Din sivile status, dine boforhold og dine kommende planer har stor betydning.
Behovet ditt kan med stor sannsynlighet endre seg i de tre
årene som kommer – litt avhengig av hvor du er i livet. Hvis du
allerede er på jakt etter en livsledsager, er det ikke sikkert at
det å lease en sportsbil er det smarteste trekket, selv om det
er fristende. Det kan hende at det er mer plass, både hjemme
og i bilen, som skal til for å sikre den komplette lykken.
Er du midt i livet, med stabile forhold rundt deg på de fleste
kanter, så er det neppe noen store overraskelser rundt neste
sving. Da er behovet kartlagt for lengst.

BIL OG UTSTYR

Nær sagt alle nye biler kan leases. Det betyr at utvalget er mer
enn stort nok til at hver og en av oss bør kunne finne sin bil.
Sett gjerne flere biler opp mot hverandre. Vurder dem etter
hva som er viktigst – er det sikkerhetsutstyr, miljøvennlighet,
pris, ekstrautstyr, kjørekomfort, plass, eller noe helt annet?
Bygg den bilen du vil ha, med det utstyret du mener er viktigst. Så kan du be om en pris fra forhandleren.
Der dukker det sikkert opp noen ekstra utfordringer: Vil du ha
med service i prisen? Vinterdekk? Hva slags felger? Hvor lang
periode? Hva slags kjørelengde? Dekkskift og -hotell?
Alt kan inkluderes i en leieavtale – og alt har sin pris. Så sett
deg godt inn i hva som står i pristilbudet, her er det mange
detaljer og ulike måter å ordlegge seg på. Det kan være veldig
lurt å sjekke serviceutgiftene som påløper i den perioden du
skal leie bilen. Ofte er det en storservice før innlevering, kanskje på mellom 15.000 og 25.000 kr.
Hvis det er forutsigbarhet du er ute etter, så er det bare å be
om et regnestykke på alt sammen. Da får du en månedspris,
og du vet hva som gjelder i den perioden du skal bruke bilen.
Når det er dekkskift parkerer du bilen hos forhandler, og det
samme gjør du når den skal på service. Helt uproblematisk,
men du betaler for det.
Forresten: Må du lease bilen nå, eller har du litt tid på å finne
den beste løsningen?
Tid er penger også i dette tilfellet. Hvis du ikke må handle
nå, gir det deg tid til å sammenligne, og forhandle om bedre
vilkår.
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ØKONOMI

Bilforhandleren lokker alltid kunden til forhandlingsbordet med
en startpris. Denne månedssummen kan være forbausende
lav når du vurderer den i ettertid, kort og godt fordi den tar
utgangspunkt i hvor mye du er villig til å betale i startleie.
Så hvor mye kan du skyte inn fra start? De minste bilene kan ha
startleie på 30.000 kroner, mens noen av de dyreste premiumbilene har startleie på mellom 100.000 og 150.000 kroner.
Her starter ofte problemet for den som gjerne ønsker seg en ny
bil, som er lokket av lav månedssum, men som egentlig ikke har
nok kapital å skyte inn fra start. Dersom du må låne penger til
startprisen, eller innskuddet, så blir leasingbilen en veldig kostbar affære. Det kan også bli kritisk for deg dersom du – av ulike
grunner - må si opp avtalen før perioden er over. Hvis du bryter
avtalen, mister du nemlig startleien.
Kanskje kan du få redusert startleien og heller betale litt mer
hver måned?
Sjekk også om leasingavtalen baserer seg på flytende eller fast
rente. Det er noe mer usikkerhet i rentemarkedet nå enn for
bare kort tid siden, og alle eksperter anslår at renten er på vei
opp. Det får i hvert fall betydning for boliglånet, men det kan
også ramme en leasingavtale.

DAGLIG BRUK

Hva slags daglig bruk vil bilen bli utsatt for? Det er ganske viktig
å finne ut, om ikke helt nøyaktig, hvor mye du eller dere kommer til å kjøre med den bilen som skal leases.
Kjørelengde er det som koster mest, og særlig hvis du ikke har
beregnet nok. Det finnes mange nok av dem som har tenkt at
det går bra med noen tusen kilometer over, men som ender
opp med å betale dyrt. Det finnes også dem som har måttet la
leasing-bilen stå parkert fordi den avtalte kilometerstanden er
passert.
Begge deler er like kjedelig, fordi begge kan unngås hvis du er
ærlig i anslaget på forhånd.
Ofte starter en leasingavtale med 45.000 km på tre år, men husk
at dette også er en forhandlingssak. Du kan få mer, og du kan få
mindre.
Daglig bruk betyr også at bilen må tas vare på. I de fleste
avtaler står det en god del om normal slitasje, les grundig gjennom hva dette innebærer. Stort sett handler det om at du er en
ansvarlig bilbruker som vasker bilen jevnlig, som holder den ren
innvendig, som ikke røyker i den og som er opptatt av at den er
hel og pen til enhver tid. Du bør absolutt behandle en leasingbil
på samme måte som om det er din egen.
Har vi nevnt en god forsikring? Kanskje har du gode betingelser
der du er, et godt utgangspunkt som kan videreføres. Sjekk om
du også kan få en god pris på forsikring mot tap av startleie og
mot store påkost når bilen skal leveres.

TIL SLUTT

Om du til slutt har tapt eller spart penger på leasingen?
Det er helt umulig å svare på. Det er altfor mange usikkerhetsfaktorer som ligger på vent de nærmeste 2-3 årene.
Blant annet skal nærmere 100.000 leasingbiler bytte eier i denne
perioden – det er veldig mange forholdsvis nye biler som skal
inn i markedet som bruktobjekter. Det vil gjøre noe med restverdien, som igjen vil påvirke hver enkelt leasingtagers regnestykke.
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Hepsø
Maskinstasjon
Bennavegen 229
7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Gas Trans
Hemne AS

Industriveien 16
7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 72 45 43 00

Asbjørn Vaa
Transport AS

Nordre Rising veg 5
3716 SKIEN
Tlf. 900 22 390

LastebilsenteretAS

Sandnes

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Nikkelveien 10
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 45 00

Frakt Partner AS

Kongsveien 90, 6523 FREI
Tlf. 480 75 134
www.oyeskarosseri.no

Gangdalslia 5
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 919 95 600

Bygdeveien 31
3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Fjellgutta AS
Hauges gate 83
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Agder
Vegmerking AS
Jomåsveien 1047
4820 FROLAND
Tlf. 992 78 165

Mix Go'biten Kiosk

Høyfjellssenteret
Fageråsen
2420 TRYSIL
Tlf. 416 56 942

Husby
Bilverksted A/S
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Stryn Bilverksted

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Grandevegen 4
6783 STRYN
Tlf. 481 95 555

Skedsmo
Bud & Vare AS

Molde AS

Industrivegen 22
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 38 80

Verftsg. 3, 6416 MOLDE
Tlf. 24 03 38 50

Stål &
Spesialtransport
Baldersgate 1
3182 HORTEN
Tlf. 33 03 56 40

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Sørvask AS

Ekornstien 1 B
4707 VENNESLA
Tlf. 38 60 13 41

Vestviken
Brønnboring AS
Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Midt i Veien
Transportservice AS
Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN
Tlf. 456 70 390

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

Nulltoleranse for all rus på våre veier

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 eller www.facebook.com/Drageralkolasalkotester
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Industriverktøy
IDG Tools AS
Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00
www.idg-tools.as

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,
sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,
Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Nettby Bilsenter AS

Mekonomen Mjøndalen
Strandveien 29
3050 MJØNDALEN
Tlf. 31 41 15 90

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

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.

Circle K E6 Berger
Bølerveien
2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

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

Nulltoleranse
foralkohol
all ruslangs
på veiene
våre veier
Nulltoleranse
Kvalsund
kommune
kvalsund.kommune.no

Åmli
kommune
sel.kommune.no

amli.kommune.no

orkdal.kommune.no
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meraker.kommune.no

lillesand.kommune.no

royken.kommune.no

Orkdal
kommune

Sektor kommunal utvikling

tysver.kommune.no
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seljord.kommune.no

lunner.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Geiranger Taxi
Gjøvahaugane 49
6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

Rosenkrantzgt. 89
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Johan Strange
transport AS
Brårveien 4
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 27 22

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Adolfsen maskin
og transport AS
Solliveien 22
9303 SILSAND
Tlf. 474 14 226

Lantz Auto AS
Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Bil-SpesialistenAS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Notodden

Storg 40
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Centrum Bil &
Karosseri AS
Dreyfushammarv 10
8012 BODØ
Tlf. 75 58 67 00

Joker Bulandet

Rana Bilservice as
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Bilsenteret
Bjugn AS

Fimreite
Bergboring AS

Bilservice
Tromsdalen AS

F H pukk AS

Falck Vik i Sogn

Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Poco Loco AS
Strandgata 23
2821 GJØVIK
Tlf. 966 66 830

Vik Bil A/S
6891 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 84 00

Janki
Transport AS
Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Prestholt
Geitestøl

Høgehaugvegen 23
3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

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

Villaveggen 14
6899 BALESTRAND
Tlf. 994 99 981

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00
www.olenbetong.no

Ålesund Bil AS
Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

HV service AS

Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Botngård, 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Sundsmoen
3855 TREUNGEN
Tlf. 481 31 025

Rustad
Transport AS

Hungervegen 7
9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 75 36 12

Kiwi Nedenes
Natvigveien 1
4823 NEDENES
Tlf. 37 09 64 22

Lerstadv. 540
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 17 54 80

Steinkjer Bil AS
Fjordgata 9
7714 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Mirawa
Restaurant

Lin Hu Zhang

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Linjeveien 31
2344 ILSENG
Tlf. 62 58 00 00

Caravan og
Bilpleie AS

Sørlandets
Bilsenter A/S

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Etne Auto AS
SjekkPunkt

Økern bilservice

Tynset Diesel AS

Ottestad
Autolakk AS

Skattørvegen 77
9018 TROMSØ
Tlf. 480 03 200

Energivegen 13
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 27 50

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Kveta
Transport AS
Agdeåsen 13
3480 FILTVET
Tlf. 917 90 768

Bangmoen
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 49 90

Bete Asfalt AS

Odd Gleditsch AS

Austad
Elektro AS

Henriksen
Sjåførskole AS

Hertz Kongsberg Kongsberg Bilutleie

Kokstadvegen 29
5257 KOKSTAD
Tlf. 958 70 707

Påls Vei 3, 8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44
www.bilpleie.org

Tongane 24
5590 ETNE
Tlf. 53 75 62 00

Glåmveien 2
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

Hallingeventyr AS

AB Maskin

Akslastien 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Jørstad
7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL
Tlf. 932 32 202

Strandgata 18
3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Nittedal
Karosseriverksted AS

NK Elektriske AS

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Industrigata 45
4480 KVINESDAL
Tlf. 905 70 233

Sulland
Jessheim AS

Svein Egils
Bilverksted AS

Sigdalsveien 1431
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 69 90 19

Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Tromsø
Bilstereo AS

Trafikkskolen i
Surnadal AS

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Andersen Bil
og Bilskade AS

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Einar Kr Larsen
Transport

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

Hågasletta 1
3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 16 57 10

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Evavolds
Maskin AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Vestfold
Assistanse AS

Sandhorngata 39
8008 BODØ
Tlf. 75 52 56 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
www.finnas-kraftlag.no

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66
www.ekrene.no

Sundeveien 110
7374 RØROS
Tlf. 911 07 080

Borgedal
Bilservice AS

Vold Øvre
3539 FLÅ
Tlf. 970 89 549

Autoskade
Tynset AS

Sportsveien 13
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 28 93 10

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Økernveien 145
0580 OSLO
Tlf. 472 46 449

Gubberudvegen 118
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 61 53

Autoskade
Bærum

Lommedalsveien 281
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 56 01 42

Midtunlia 17, 5224 NESTTUN

Tlf. 920 48 420
www.omniabil.no

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

MA-MEDLEMSKAP

Ny medlemsfordel:
Nå kan du få rabatt på kjøretimene!
I samarbeid med Wright Trafikkskole
gir vi nå et nytt tilbud for medlemmene
i MA – Rusfri Trafikk og Ung i trafikken.

Wright Trafikkskole er Norges største
trafikkskole med totalt 32 trafikkskoler fordelt over Østlandet, Sørlandet,
Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge,
og den er i vekst.
Trafikkskolen ble grunnlagt i Norge i
1997, og har hovedkontor på Haugenstua i Oslo. Deres opplæring består av
tilpasningsdyktige og forskriftsmessige
løsninger, med lærere som følger opp
elevene på best mulig måte, avhengig
av nivået på hver enkelt elev.

Gyldig medlemsnummer

MA – Rusfri Trafikk er stolt over å
kunne presentere samarbeidet vi nå har
inngått med Wright Trafikkskole. Verdt
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å merke seg er at våre medlemmer ikke
nødvendigvis behøver å benytte dette
selv, men kan gi fordelen for eksempel
til sitt barn eller barnebarn.
Alle som har et gyldig medlemsnummer
hos oss kan kontakte sentralbordet på
telefon 22 47 42 00 eller send epost til
ma@marusfritrafikk.no for å benytte seg
av disse tilbudene:
En rabatt på 15 prosent på ordinær pakkepris på følgende pakkeløsninger:
• Superpakke bil (klasse B)
• Superpakke MC (klasse A, A1, A2)
• Superpakke tilhenger (klasse BE, B96)
Andre rabatter kan forekomme, som for
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eksempel grupperabatt på snøscooter, i
aktuelle sesonger.
I tillegg tilbys:
• 15 prosent rabatt på oppfriskningstimer (praksis)
• Oppfriskningskurs teori: 2 timer
teorikurs til 300 kroner (Minimum 5
deltakere per kurs. Kurset holdes på
forespørsel)
Tilbudet gjelder alle Wright Trafikkskoles avdelinger.
For mer info, samt oversikt over de forskjellige lokalavdelingene, se wright.no

MA-MEDLEMSKAP

Støtt oss ved å kjøpe MA-kalenderen 2019 eller
lodd i MAs landslotteri!
Bestilling kan gjøres til MA – Rusfri Trafikk på tlf 22 47 42 00
eller ma@marusfritrafikk.no.
MA-kalenderen for 2019 er til salgs. Prisen er kr 399, fritt
tilsendt.

Hovedgevinsten i MAs landslotteri er 100.000 kr. I tillegg
er det mange andre flotte gevinster, og flere pengepremier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Prisen pr. lodd er 40 kr.
Takk for støtten!

Du får digitalt medlemskort!
Vi tar i bruk nytt medlemssystem, og går i den forbindelse
over til digitalt medlemskort.

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.

Det betyr at når du får faktura for 2019 vil
det ikke være medlemskort på fakturaen.
Alle medlemskort vil bli sendt pr. SMS, slik
at du alltid har medlemskortet med deg.
For å motta ditt nye digitale medlemskort
må du være registrert hos oss med gyldig
mobilnummer. Ta kontakt med oss på
ma@marusfritrafikk.no, eller telefon 
22 47 42 00 for å oppdatere ditt medlemskap med korrekt mobilnummer.

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,-

9,120,-

Gavetips

For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge
loven gå til MAs prosjekter og satsing
på trafikksikkerhetsarbeid. For at
giveren skal kunne trekke fra på skatten, må MA ha navn og adresse, samt
giverens fødselsnummer (11 siffer)
dersom det er en person, eller giverens 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.

60,-

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!

Premium fra Ingolstadt

Det er mange som har ventet på nye Audi A6,
og nå er den her! Først ute var sedanutgaven,
eller Limousine som den heter på Audi-språket.
Modellen ser ut som en blanding av Audi A4 og
A8. Vi har testet nye Audi A6.
Av Tommy Hermanrud

Audi har oppgradert sine modeller jevnt
og trutt de siste årene, og nå har turen
kommet til A6 som begynner å få noen
år på baken. Nye A6 er åttende generasjon, og bilen har blitt veldig elegant
utvendig med flotte, moderne linjer.
Særlig fronten er blitt både bred og tøff,
med stor grill og LED HD Matrix frontlykter som gir føreren optimalt lys selv om
det kommer biler i mot.
Min taifungrå testbil kom med 19
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tommers felger og S-Line-utstyr. Bilen
fremstår moderne, selv om designet ikke
har tatt helt av. Man ser fint at det er en
elegant Audi, men jeg kunne godt ønske
meg enda litt spenstigere design på en
helt ny modell. Det store salgsvolumet vil
trolig komme med stasjonsvognen som
ble lansert nå i høst.

Premium interiør
Det er når vi setter oss inn bak rattet vi
virkelig oppfatter at modellen er gjen-

nomført i ekte Audi-stil. Setene i skinn
Valcona S-Line er gode med mange
innstillingsmuligheter. I armlenet mellom
setene får du et par USB-tilkoblinger,
ladeplate for mobiltelefon, samt luke
til SIM-kort og SD-kort. Det er også to
nye skjermer på høyre side av rattet som
erstatter menyhjul.
På den nederste skjermen kan du lagre
de funksjonene som brukes oftest, og
du kan bruke fingeren til å lagre telefonkontakter eller skrive inn destinasjon til
navigasjonssystemet. Infotainment-skjermen er lett å bruke, og det er lagt inn
en trykkfølelse i knappene på skjermen.
Cruisekontrollen sitter bak rattet, og har
blant annet en funksjon med automatisk
redusert hastighet dersom du kommer
inn i et område med lavere fartsgrense.
Føreren sitter veldig godt i bilen, og det
er lett å finne en god kjørestilling. Plassen i baksetet er også god, med klimaanlegg og 12v-strømuttak for baksetepassasjerene. Bagasjerommet er på 530 liter,
noe som må sies å være bra i en sedan-

t!

Nye Audi A6 50 TDI quattro
modell. Legger du ned bakseteryggene,
øker volumet til 1680 liter.

Drive Select
Du kan sette opp bilen i fire moduser
gjennom Drive Select. Auto, Comfort,
Dynamic eller Efficiency. Jeg satte bilen
i Dynamic-modus, og dermed får bilen
stivere fjæring og mer respons fra motoren. Bilen responderer veldig bra på
turtall, og den ligger godt på veien. Det
er kanskje ikke den mest økonomiske
kjørestilen, men du kan velge en av de
andre modusene for å spare drivstoff.
0-100 km/t går unna på 5,5 sekunder,
og dette er bra til å være en så stor bil.
Motoren i min testbil var en 3,0 liters V6
diesel på 286 hk og quattro-firehjulstrekk. Bilen er nesten lydløs innvendig,
og komforten er helt nydelig. Min testbil
hadde også akustikkglass i siderutene,
som igjen isolerer lyden veldig bra. Bilen
ligger svært godt på veien, både på
svingete vei og rett frem.
Komfort og sikkerhet er høyt prioriert i

Audi A6. Bilen kan blant annet leveres
med parkingspilot og garasjepilot, som
gjør at bilen selv sørger for parkering ved
hjelp av myAudi-app’en. En ny modell i
denne prisklassen har selvsagt alt du kan
forestille deg av moderne førerstøttesystemer. Faktisk kommer den nye modellen med hele 39 ulike assistansesystemer.

Høy sikkerhetsscore
I 2011 ble Audi A6 sedan testet i EuroNCAPs kollisjonstest, og modellen
fikk høye karakterer, med 91 prosent
for beskyttelse av voksne, 83 prosent
for beskyttelse av barn, 41 prosent for
fotgjengerbeskyttelse og 86 prosent for
sikkerhetssystemer. Det er all grunn til
og tro at denne bilen vil få enda høyere
score om den blir testet.

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 og 70. Motoren
i min testbil var som nevnt en 3,0 liters
V6 TDI-dieselmotor på 286 hk med et
forbruk på 0,58 l/mil, og med quattrofirehjulstrekk skal denne bilen være et
meget godt alternativ i premium-segmentet.

Fra 750.000
Priser på bilen starter rett i overkant av
750.000 kroner før du begynner å krysse
av på utstyrslisten. Min testbil hadde
mye gromt utstyr, og var priset til rett
over en million kroner. Til gjengjeld får
du meget komfortabel, sprek bil med
firehjulstrekk, flott design og høy grad av
sikkerhet.

Audi har laget et nytt system når det
gjelder besifring av motorstørrelse på
bilene som vises på emblemet på bakluken. Min testbil het «50», som altså betyr
210 Kw eller 286 hk. Skal vi ta listen på
motorbesifring så er den som følger: 25,
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Vi har testet
Suzuki S-Cross
Nye S-Cross ser bra ut, har en grei pris og kommer med mye utstyr.
Og siden alle modeller fra Suzuki har firehjulsdrift som standard,
bør nye Suzuki S-Cross være en bil å se nærmere på. Derfor har
Motorføreren testet toppmodellen GLX med automat.
Av Tommy Hermanrud

S-Cross har vokst siden den kom på
markedet, og modellen har fått en ny og
kraftigere front, nye girkasser, sterkere
motorer og høyere sikkerhetsnivå.
Starter vi foran på bilen, finner vi LED
hovedlys og LED kjørelys, som sammen
med den nye støtfangeren gir den et
barskt SUV-uttrykk. Min testbil var også
utstyrt med panoramasoltak, som gir
en luftig og lys kupè. Interiøret i skinn
understreker det gode inntrykket. Dashbordet er enkelt og oversiktlig. Litt mye
hardplast, men ikke mer enn akseptabelt
med tanke på prislappen.
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Rattet kan justeres med både teleskop
og opp-ned, så føreren finner raskt
en bekvem sittestilling. En 7-tommers
touch-skjerm gir enkel betjening av lyd
og bilde, samt handsfree telefon og
navigasjon. Og har du en smarttelefon,
kan du også koble til via AppleCarPlay
eller MirrorLink.

Mye sikkerhetsutstyr
Suzuki S-Cross har med sine 440 liter et
av de største bagasjerommene i denne
klassen. Det kan også slås ned 60:40,
eller du kan legge ned hele bakseteryggen og få enda større plass. På sik-
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kerhetsfronten er Suzuki langt fremme
med adaptiv cruise control, radar brake
support med automatisk nødbrems,
ESP, bakkestartassistanse og fotgjengerbeskyttelse. Min testbil hadde også
ryggekamera og parkeringssensorer, som
gjør lukeparkeringen til en lek.
Da Suzuki SX4 S-Cross ble kollisjonstestet av EuroNCAP i 2013, fikk den alle de
fem sikkerhetsstjernene. Modellen scoret
bra på alle områder.
S-Cross kommer blant annet med
ISOFIX-barnesetefester, system for
dekktrykk-overvåking, bakkestartassistan-

En folkelig SUV
med mye utstyr!

se, antilåsbremser, elektronisk stabilitetskontroll, sidebeskyttelse og airbag for
førers kne.

Firehjulstrekk med fire valg
Med sitt AllGrip-system har Suzuki vært
ledende på firehjusdrift for personbiler
i flere år. Nå er systemet videreutviklet
med fire kjøremoduser. Auto mode,
Sport mode, Snow mode og Lock mode.
Med sin høyere bakkeklaring passer
S-Cross utmerket til å ferdes litt utenfor
vanlig vei, og med de fire modusene klarer den å grave seg frem både på snø og
langs bratte grusveier. Alle fire S-Cross

modellene har en 1,4 liters bensinturbomotor på 140 hk og enten en 6-trinns
manuell eller en 6-trinns automat.
Modellene er GL+ og GLX der GLX har
SkyTech-pakke som består av skinninteriør, panoramasoltak, nøkkelfri inngang,
start/stopp knapp og to-sone klima for å
nevne noe.

Gunstig priset
Mitt inntrykk er at Suzuki S-Cross er
lettkjørt og smidig, uten de helt store
kjøreopplevelsene. Mye utstyr kompenserer for et litt kjedelig interiør.

men for en som er litt kortere vil det nok
være enklere å finne en god kjørestilling.
Panoramasoltaket og skinninteriøret gir
bilen det lille ekstra den trenger for å
fremstå som noe mer enn en vanlig bil.
S-Cross er gunstig priset, og rimeligste
modell starter på kr. 383.800 med manuelt gir og stoffseter. Min testbil, med
SkyTech-pakke og automatgir, begynner
på kr. 423.800. Du får med andre ord mye
bil for pengene, hvor særlig firehjulstrekk, bra bagasjerom og automatgir
skiller den fra konkurrentene.

Setene passet ikke helt mine lange ben,
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Delegater fra Grimstad.

Liss Thomassen fra Trialutvalget.

Delegater fra Gjerstad.

Nå heter organisasjonen vår

UNG I TRAFIKKEN
Fredag 19. oktober ble det
bestemt at MA-Ungdom
skifter navn til Ung i trafikken
– Ingen venner å miste. Dette
ble enstemmig vedtatt under
ungdomsorganisasjonens
kongress i Søgne.

– Bakgrunnen for at vi ønsket å bytte
navn er at det skal være tydelig hvilket
budskap organisasjonen har. Vi er
opptatt av rusfri trafikk for ungdom og
vi har ingen venner å miste, sier styreleder Ann-Cathrin Becken.

På kongressen var i alt seks av
ni lokale klubber representert,
og alle delegatene som var til
stede var enige i navneendringen.

De representerte klubbene som
sa seg enige i det nye navnet var
Grimstad Trialklubb, Gjerstad
Trialklubb, Søgne Trialklubb,
Herefoss Trialklubb, Lista Trialklubb og Vaulali Trialklubb.
– Det er ungdommen selv
som har kommet fram til det

nye navnet. Vi hadde en navnekonkurranse på nyåret, og fikk inn flere gode
forslag, forteller Becken.
Navneendringen har vært en prosess i
styret de siste to årene, og styrelederen
selv er veldig fornøyd med resultatet.
– Jeg synes Ung i trafikken både er
fengende og treffende. Ung i trafikken
– Ingen venner å miste er en sammenslåing av to av forslagene vi fikk inn i
konkurransen. Det sier mer om hvem vi
er og hva vi gjør, enn det MA-Ungdom
gjorde, mener hun.

Styreleder Ann-Cathrin Becken orienterer om prosessen
bak navnebyttet.

Kongresse

n 2018
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Ung i trafikkens nye sentralstyre

Styreleder: Ann-Cathrin Becken Styremedlemmer: Marius V. Becken • Liss Thomassen (representant fra
trialutvalget) • Sunniva Jåtog-Hansen • Vetle Stø • Kjell Einar Årsland (MA-representant)

Vellykket treningssamling i Søgne
Den 20. til 21. oktober var
53 ivrige trialkjørere på
treningssamling i Søgne.
– Det var bra oppmøte på høstens
treningssamling. I alt 13 forskjellig klubber fra Sør- og Vestlandet deltok, og vi
hadde med oss 16 trenere, forteller Lars
Kristensen, som er leder i Søgne trialklubb.
Treningssamlingen ble arrangert av butikken Motorsyklisten, Setesdal folkehøgskole og Søgne trialklubb.
– Vi har som regel to treningssamlinger
i året; en om våren og en om høsten.
Denne helgen hadde i tillegg
Motorsyklisten 50-årsjubileum og
markerte dette litt ekstra, opplyser
Kristensen.
Aldersspennet på deltakerne treningshelgen strakk seg fra fem til 24 år.
Søgne trialklubb har om lag 100 medlemmer og ca. 30 aktive trialutøvere.

Ung i trafikken – Ingen venner å
miste ønsker alle sine klubber, medlemmer, styre, samarbeidspartnere
og ellers alle gode hjelpere en riktig
GOD JUL & GODT NYTTÅR.
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Carina Watkinson fra designstudioet
Velour, Liv Marie Bendheim og Stig
Eid Sandstad

Dansere fra Follo folkehøgskole imponerte under åpningen.
Ordfører i Oslo Marianne Borgen.

Prosjektleder Liv Marie har laget
denne dødskule hodeskallen av knuste
billykter.

Styreleder Ann-Cathrin Becken ønsket
velkommen til jubileumsfesten.

Daglig leder Stig Eid Sandstad under
jubileumsfesten.

Vellykket feiring av Death
Av Mari Nyberget

Tirsdag 13. november ble jubileumsutstillingen til DeathTrip offisielt åpnet på
Vulkan i Oslo. Det var stor stemning da om lag 80 personer hadde møtt opp for å
feire de 10 årene prosjektet har eksistert.
– Jeg er veldig fornøyd med utstillingen, og synes den har blitt utrolig flott,
strålte daglig leder for Ung i trafikken,
Stig Eid Sandstad, under åpningen.
Jubileumsutstillingen er Norges første
pop up-utstilling om temaet ungdom,
trafikk og rus. Ung i trafikken har
utarbeidet den i samarbeid med Carina
Watkinson i designstudioet Velour,
som blant annet har laget utstilling for
Nobels Fredssenter.
– Utstillingen på Vulkan er interaktiv, og
består blant annet av verdens råeste
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bilsimulator som publikum får prøve
med promillebriller. I tillegg viser vi
frem flere av de beste holdningskampanjene mot rus i trafikken, laget av
videregåendeelever over hele landet
som har deltatt i prosjektet DeathTrip,
forteller Eid Sandstad.

– Selv om vi har redusert antall alvorlige
trafikkulykker i Norge, må vi fortsette å
jobbe for å forebygge og stoppe rus i
trafikken. Arbeidet organisasjonen Ung
i trafikken gjør sammen med ungdommen er fantastisk viktig, sa UP-sjefen
Runar Karlsen i sitt innlegg.

På den offisielle utstillingsåpningen ble
det holdt innlegg av sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, ordfører
i Oslo, Marianne Borgen og statssekretær i samferdselsdepartementet,
Tommy Skjervold.

Oslos ordfører la vekt på viktigheten
ved at ungdom lager kampanjer for å
påvirke andre ungdommer.
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– Jeg tror personer som jobber innen
kommunikasjon- og reklamebransjen
har mye å lære av kampanjene til

UP-sjef Runar Karlsen tester bilsimulator med promillebriller.

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold

UP-sjef Runar Karlsen, prosjektleder
Marie Bendheim og daglig leder Stig
Eid Sandstad.

Marikken og Håvard som er med og
bemanner utstillingen.

hTrips jubileumsutstilling
elevene som deltar i DeathTrip. De er
utrolig tøffe og flinke, sa Borgen under
åpningen.
Statssekretær Skjervold roste ungdommen og prosjektet, og oppfordret
samtidig alle fremmøtte til å gjøre sitt
for å trygge veiene våre.
– Trafikksikkerhet er et sammensatt
arbeid som involverer veldig mange. Vi
må jobbe sammen og dele kunnskap
for å få ned antall ulykker, drepte og
hardt skadde i trafikken, sa han.
Etter innleggene var det flere kunstneriske innslag av elever fra Bårdar og
Follo folkehøgskole.
– Både danseinnslaget fra Follo og musikkinnslagene fra Bårdar var fantastisk
bra, roser Stig Eid Sandstad.

I tillegg til den offisielle åpningen var
det en liten sammenkomst i utstillingslokalet ettermiddagen mandag
12. november. Da var alle involverte i
prosjektet invitert, samarbeidspartnere,
tidligere DeathTrip-prosjektledere og
flere andre personer som har med Ung i
trafikken og DeathTrip å gjøre.
– Prosjektet har tross alt holdt det gående i 10 år, så jeg ønsker å rette en
stor takk til alle de driftige menneskene
som har bidratt til at DeathTrip har blitt
en stor suksess. Blant annet Veslemøy
Sandvik, Unn Lilleaas, Henriette Skretteberg, Marte Borkenhagen, Catharina
Frostad, Line Langaas og nåværende
prosjektleder Liv Marie Bendheim, sier
den daglige lederen. Pop up-utstillingen på Vulkan var åpen og gratis for
alle fra tirsdag 13. november til søndag

25. november.
Ung i trafikken har også utarbeidet et
jubileumsmagasin i forbindelse med
DeathTrip sitt 10-årsjubileum. Her står
det blant annet om hva personene som
sitter i DeathTrip-juryen ser etter når de
plukker ut bidrag, UP-sjefen sine tanker
om hvordan ungdom oppfører seg i
trafikken i dag og en gripende historie
fra Andreas som sitter i rullestol etter
en bilulykke der føreren var rusa.
Magasinet kan du få gratis i posten ved
å sende en mail til
post@ungitrafikken.no.
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MA - Rusfri trafikk og Motorføreren ønsker
medlemmer og lesere en riktig god jul!
Vi trekker ut tre vinnere med
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riktige løsninger, som hver får

SYSTEM

Motorførerens

JULENØTTER
Jul

1. I hvilken norsk julefilm
møter vi prinsesse
Gulltopp?

2. Hvilken julekake har
form som et kremmerhus?

3. Hvilken martyr feires den
13. desember?
4. Hvilken artist spilte
rollen som britisk major i
filmen «Merry Christmas,
Mr. Lawrence», fra 1983?

Barn

1. Hva heter katten til
Postmann Pat?

2. Hvem er bestevennen til
Ole Brum?
3. Hva heter skuta til
Kaptein Sabeltann

4. Hva heter pappaen til
Linus i Svingen?

1. Volvo er latinsk. Hva
betyr det på norsk?

2. Hvilket bilkonsern eier
Skoda?

3. Hva er promillegrensen
for bilkjøring i Norge?
4. Hva står forkortelsen
SUV for?

5. Hvilket bilmerke fører
modellen Mokka?

1. Hvilken fugl har det
største vingespennet?

2. I hvilken verdensdel
finner du flodsvin?

3. Er linerla en trekkfugl?

4. Hva slags skapninger er
slørhaler?

5. Hvilken hårfarge har
Pippi Langstrømpe?

5. Er blekkspruten
en kjøtteter eller en
planteeter?

Sport

Norsk politikk

5. Hva heter hesten i
sangen «Bjelleklang»?

Bil

Dyreriket

1. Hvilken sport ble først
godkjent til de olympiske
vinterlekene?
2. Hvilken sport oppfant
James Naismith?

3. Hvor mange spillere er
det på hvert lag i australsk
fotball?
4. Ved starten av et
sjakkparti står de sorte
og hvite brikkene helt likt,
med unntak av to brikker.
Hvilke?

1. Hvem er parlamentarisk
leder for Venstre?

2. Hvor mange er ansatt i
Stortingets administrasjon?
3. Når ble Arbeiderpartiet
stiftet?
4. Hvem er Norges
justisminister?

5. Hvem tok initiativ til
røykeloven?

5. Hvilket fotballag spiller i
himmelblå drakter, og har
vunnet Allsvenskan flest
ganger?

Lett blanding

1. Hvilket pusleleketøy ble
oppfunnet av ungarske
Erno Rubik i 1974?

2. Hvilket begrep i kinesisk
filosofi symboliserer to
rake motsetninger?
3. Hvilket amerikansk
rockeband hadde en
superhit på starten
av 90-tallet med låten
«November Rain»?

4. Hvilket dyr er Aslan i
Legenden om Narnia?
5. Hvilket yrke hadde
Pompel og Pilt?

SVAR
Jul
1. Reisen til julestjernen 2.
Krumkake 3. Sankta Lucia 4.
David Bowie 5. Blakken
Barn
1. Miss 2. Nasse Nøff 3. Den
sorte dame 4. Marvin 5.
Orange

Norsk politikk
1. Trine Skei Grande 2. Ca.
450 3. 1887 4. Tor Mikkel
Wara 5. Dagfinn Høybråten

Bil
1. Jeg ruller 2. Volkswagen
Group 3. 0,2 4. Sports Utility
Vehicle 5. Opel

Sport
1. Kunstløp 2. Basketball 3. 18
spillere 4. Kongen og dronningen 5. Malmø FF

Dyreriket
1. Vandrealbatrossen 2.
Sør-Amerika 3. Ja 4. Fisk 5.
Kjøtteter
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Lett blanding
1. Rubiks kube 2. Yin og yang
3. Guns N’Roses 4. En løve 5.
Reparatører

Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
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Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av
alkoholmåleteknologi
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