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Det endelige dødstallet i trafikken i 2016 ser ut til å bli 135 omkomne. Det
gir en økning på 15 prosent fra 2015 – året da Norge fikk pris for å være
best på trafikksikkerhet med verdens tryggeste veier. Ja, det er blitt typisk
norsk å være god, og Norge har høy fokus på trafikksikkerhet, ikke minst på
grunn av pådriverjobben og holdnings- og informasjonskampanjene som
MA og tilsvarende organisasjoner gjør.
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Men 135 drepte er 135 for mange. I tillegg skades rundt 6 000 mennesker
årlig. Noen av disse blir kvestet for livet. For at vi skal nå målene i Nullvisjonen må tallene gå jamt og trutt nedover. I bladet kan du lese mer om
hva som skjuler seg bak ulykkestallene fra i fjor, samt den sterke historien til
Geir Waldeland som i 2010 ble én i statistikken over hardt skadde.
For MA har alltid «mennesket i trafikken» vært viktigst. Du og jeg skal ha
det så trygt som mulig i trafikken, men vi har også et ansvar for selv å opptre trygt og forutsigbart. Tenk bare på hvor viktig det er å synes i mørket!
Refleks redder liv, og den kan redde helsa og livskvaliteten til en sjåfør som
kanskje ellers ville hatt et menneskeliv på samvittigheten. Her er det mange
lokalavdelinger i MA som gjør en god jobb ved å delta i refleksaksjoner,
eller dele ut refleksvester til skolebarn, som i Sogn og Fjordane.
MA avd. Indre Østfold har engasjert seg lokalt for å få etablert bobiloppstillingsplass i Mysen sentrum, til glede for bobilister og lokal handelsstand.
Godt jobba!
Vi har også et ansvar for å se godt. Bak rattet er det viktig å ha syn som en
ørn for å kunne orientere seg best mulig i trafikkbildet! Dessverre syndes
det mye her, sier fagsjefen i Brilleland. Så husk å sjekke synet ditt. Og for
deg som er medlem – sjekk ut våre medlemsfordeler hos Interoptik og Brilleland!
Jeg ønsker deg en fortsatt trygg vinter i trafikken!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
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BILFØRER

SJEKK SYNET OFTE: Det er anbefalingen både fra optiker
og fagsjef i Brilleland, Karin Lund, og også Helsedirektoratet.
Selv unge personer kan få store forandringer i synet etter at
de har fått førerkortet, men forandringene merkes ikke nødvendigvis uten at du selv gjøres bevisst på det.

Slik tar du synet ditt på alvor
Av Simen Næss Hagen

Alderen bestemmer ikke om synet er godt nok for
å ferdes i trafikken. Og de aller fleste er ikke flinke
nok til å sjekke synet sitt.
I alle fall hvis vi skal tro optiker og fagsjef i Brilleland, Karin Lund. Hun mener
folk - uavhengig av alder - må ta synet
sitt mer på alvor med tanke på førerkortet.
– Folk er nok ikke så flinke som man
kunne ønske. Dette er nå strammet opp,
og kravene blitt strengere. Man bør
rutinemessig, hvert tredje år egentlig,
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sjekke synet sitt, sier Karin Lund.

dreie seg om synet.

Hun viser til den nyeste førerkortforskriften fra 1. oktober 2016. Helsedirektoratet forteller at alle som skal søke om
førerkort må fylle ut en egenerklæring
om helse på trafikkstasjonen. Hvis man
har en sykdom eller tilstand som kan
virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg
få helseattest fra lege. Dette kan også

– Ting skjer veldig fort, og synsfunksjonen kan forandre seg uten at man merker det helt med det første, sier Lund.

Synet endrer seg

Og det gjelder unge vel så mye som
de eldre. Man kan ha vokst opp med
perfekt syn gjennom barndommen og

BILFØRER

KLARE KRAV: Skarpsynet måles etter
måleenheten visus, og minstekravet er
visus 0,5. Det betyr at du må se et skilt
fram til 20 meters avstand hvis det opprinnelig står 40 meter unna. Har du under visus 0,5 for begge øyne samlet eller
0,5 for ett øye, så får du ikke beholde
førerkortet.
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BILFØRER

MÅ TÅLE KONTRASTER: En optiker sjekker også kontrastsynet i tillegg til skarpsyn og sidesyn. Er du følsom for store lysforandringer på kort tid, som for eksempel overgangen inn eller ut av en tunnel, så vil det påvirke vurderingen av hva som bør gjøres for
at det er trygt å kjøre.

ungdommen, men det utelukker ikke
at synet kan forandres i overgangen til
voksen alder, også etter at man har tatt
førerkortet.

måleenheten visus. Fram til visus 0,5
er innenfor, men er du under dette - så
er ikke synet godt nok. Lund forklarer
hvordan dette fungerer.

– Spesielt under studietiden, hvis man
leser mye, så er det en god idé å følge
med. Da kan man fort legge merke til
forandringer, sier optikeren.

– Hvis man ved normalt syn kan se et
skilt på 10 meters avstand, så skal du
kunne se det på fem meters avstand
med visus 0,5. Er du på fire, så er synet
for dårlig.

– Skarpsynet sjekkes på hvor små bokstaver man kan se på en gitt avstand. I
tillegg blir sidesynet målt, og om det er
huller eller blinde områder, så skal det
også vurderes om kontrastsynet er godt
nok. Eksempelvis ved dårlig belysning,
hvor raskt man venner seg til endrede
lysforhold som tunneler eller motgående
lys, så blir dette sett nøye på, forklarer
hun videre.

Slik måles skarpsynet

Rent konkret når vi snakker om kvaliteten på synet i forhold til hva som er
optimalt og innenfor førerkortkravene,
så måles for eksempel skarpsynet i
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Forskjell på førerkortgrupper

Helsekravet er altså oppfylt når synsstyrken er minst 0,5 for begge øyne samlet
eller 0,5 for ett øye. Helsekravet er
oppfylt dersom synsstyrken oppnås med
korreksjon, altså med briller eller linser,
ifølge Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet kategoriserer også
førerkortklassene inn i tre grupper. Førerkortgruppe 1 omhandler de såkalte
lettere motorvognene som mopeder,
motorsykler, personbiler, beltekjøretøy
og traktorer.
For førerkortgruppe 2, som for eksem-

pel buss (C) og lastebil (D), og også
utrykningsskjøretøy og taxier, er synskravene strengere hva gjelder både skarpsyn, sidesyn og liknende. For eksempel
er tap av syn på ett øye (lavere enn visus
0,1) nok til å miste retten for førerkort
i gruppe 2, mens man etter attest fra
optiker eller øyelege kan beholde førerkortet for gruppe 1.

Anbefaler ikke «butikk-briller»

Hva angår briller, så er det også fort
gjort å trå feil hvis man ikke er oppmerksom hvilke egenskaper brillene har.
– På jobben kan man gjerne ha skjermbriller, som har glass som er spesielt
laget best for leseavstander, men de er
ikke gode nok for syn på lengre avstander. Og billig butikkbrille er det heller
ingen lov som sier det er forbudt å
bruke under bilkjøring, men den optiske
kvaliteten er ikke god nok. Noen briller
kan ha forvrengninger i glasset som ikke
er hensiktsmessig i trafikken, konstaterer
Lund.

TRAFIKK

OPPTATT AV FORBRUKERNE: Finansminister Siv Jensen mener den nye ordningen er langt mer forbrukervennlig. (Foto: Rune Kongsro)

FINANS Direktør for skadeforsikring,
Geir Trulserud, i Finans Norge er positiv
til at forsikringsselskapene skal kreve
inn trafikkavgiften sammen med den
obligatoriske forsikringen. (Foto: CFWESENBERG / Finans Norge)

Nå får du årsavgiften på forsikringen

Staten vil i år for siste gang kreve inn årsavgiften
for motorkjøretøy. Fra 2018 blir avgiften omgjort til
trafikkavgift for staten, som forsikringsselskapene skal
kreve inn på vegne av myndighetene.
Dette gjelder kun for kjøretøy under
7500 kilo. Det er staten som har vedtatt
å avskaffe årsavgiften og erstatte den
med trafikkavgift.
Stortingets mål med ordningen er å
forenkle og gi større fleksibilitet for
bileiere, samt å forenkle og effektivisere
skatte- og avgiftsforvaltningen. Myndighetene har gjort en beregning som viser
at de sparer rundt 62 millioner kroner
i året når de nå slipper å sende ut og
følge opp 3,5 millioner fakturaer. Denne
jobben overtas altså av forsikringsselskapene, som vil fakturere trafikkavgiften
sammen med forsikringen av motorkjøretøyet.

Høyeste administrasjonskostnad

– Årsavgiften er den særavgiften som
har de høyeste administrasjonskostnadene for staten, sier direktør for skadeforsikring, Geir Trulserud, i Finans Norge
til forbundets hjemmeside. Ifølge Finans
Norge stiller forsikringsselskapene seg
positive til å bidra til å redusere statens
kostnader ved å kreve inn trafikkavgiften
sammen med den obligatoriske forsik-

ringen. Det er fortsatt Stortinget som
fastsetter størrelsen på avgiften, og alle
inntektene fra avgiften går til staten.
Forsikringsselskapenes oppgave er kun
å kreve inn avgiften på vegne av staten.
Ordningen innebærer at de som betaler
forsikringen sin i månedlige terminer vil
få delt opp avgiften. Dermed unngår de
én stor, årlig faktura som i dag. Dette vil
jevne ut den økonomiske belastningen
for bileierne.
– Mange opplever det som urimelig at
dagens årsavgift forfaller i én stor faktura. Avgiften er heller ikke knyttet opp
til bruk av kjøretøyet. Omleggingen vil
gjøre hverdagen enklere for bilistene. I
tillegg blir ordningen lettere og billigere
å administrere, sier finansminister Siv
Jensen (Frp).
Noen bileiere har allerede fått påplusset trafikkavgiften på sin faktura fra
forsikringsselskapet. Det gjelder de som
har forfall en gang i året – og da tidlig i
2017. Hvis du for eksempel har forsikring som gjelder fra 1. februar 2017 til
31. januar 2018, vil du mest sannsynlig

ha fått krav om trafikkavgift for januar
2018.

Trafikkavgiften vil også være mer forbrukervennlig og gi mulighet for større
fleksibilitet ved kjøp av ny bil, eierskifter,
avregistreringer og lignende, ved at
bileieren blir belastet avgiften bare for
den tiden kjøretøyet er forsikret.

Effektiv bransje

Regjeringen mener den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig
og har gode IT-systemer, og vil kunne
implementere denne endringen i sine
systemer, skriver Finans Norge på sin
hjemmeside.
Finansdepartementet har utformet den
nye ordningen i tett dialog med forsikringsbransjen.
– Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med bransjen, sier Jensen. 2017
og 2018 vil være overgangsår mellom
dagens ordning og den nye. Som alle
overgangsordninger kan de skape noe
forvirring. Dagens årsavgift forfaller 20.
mars hvert år. Årsavgiften for året 2017
skal betales på vanlig måte i mars 2017.
Tidspunktet for når du får varsel om trafikkavgiften for 2018 vil avhenge av hvilket forsikringsselskap du er kunde hos,
og som nevnt hvilken betalingsordning
du har valgt (en eller flere terminer).
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Fra Vegdirektoratet til MA:

Skjerper kampen for rusfri trafikk
Av Even Rise

Anne Beate Budalen har forlatt Vegdirektoratet
til fordel for ny stilling i MA. Som rådgiver i
trafikksikkerhet gleder hun seg til å være med å spisse
organisasjonens kamp for rusfri trafikk.
Med snart 30 år bak seg i stillinger som
utelukkende har hatt fokus på trafikksikkerhet, er det liten tvil om at MA har
sikret seg en rådgiver med solid erfaring
og betydelig kompetanse.
– Jeg tok Befalsskolen for Hærens transportkorps og intendantur på slutten av
80-tallet. Deretter fullførte jeg Statens
Trafikklærerskole, for så å gå direkte tilbake til Forsvaret som kjøreinstruktør på
semitrailer i fire år. Fra 1995 og i tre og
et halvt år fremover, var jeg førerprøvesensor hos Statens vegvesen i Stavanger. Dette omfattet alle typer kjøretøy
med unntak av motorsykkel, sier Anne
Beate Budalen.

8

Siden 2000 har hun jobbet administrativt i Statens vegvesen. Først i litt over
tre år som sjefingeniør på vegkontoret i
Rogaland. Deretter ble hun ansatt som
senioringeniør i Vegdirektoratet. I denne
jobben ble hun helt frem til tiltredelsen i
MA 20. februar – nesten 15 år senere.

Forbrukerinformasjon

Gjennom årene i den offentlige forvaltningen har Budalen gjort seg bemerket
på flere områder. I tillegg til at hun har
jobbet med innføring av ny teknologi til
trafikksikkerhetens beste, har hun også
prestert å få sin egen etat til å rette en
veiledende pekefinger overfor alle som
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står på spranget til å skaffe seg bil.
– Vegdirektoratet fraråder alle å gå til
innkjøp av nye biler med en samlet score
på mindre enn fem stjerner i EuroNCAPs kollisjonstester. De som skal kjøpe
bruktbil, anbefales å velge kjøretøy med
minimum fire stjerner. Det er ikke ofte
offentlige etater går ut på den måten
som vegvesenet gjør, men forbrukerinformasjon av denne typen er meget
viktig og godt trafikksikkerhetsarbeid,
sier hun.
Basert på informasjon fra Euro NCAP
har Statens vegvesen siden 2005 laget
oversikt over sikkerheten i de 100 mest
solgte bilene i Norge. Budalen har vært
sentral i dette arbeidet, og hun har også
vært en aktiv forkjemper for klimautfordringene som biltrafikken fører med
seg.
– ITS (Intelligente Transportsystemer),
primært innen sikre biler og førerstøt-

RUSFRI
TRAFIKK

Anne Beate Budalen har i snart 30 år
jobbet med trafikksikkerhet, og vet trolig
mest om alkolås i Norge. Nå er hun
ansatt i MA (foto: Henriette Busterud
Erken).

– Anne Beate styrker kompetansen vår
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA er
svært godt fornøyd med at Anne Beate Budalen kom til
MA. Hun karakteriserer sin nye rådgiver som meget dyktig
og erfaren innen sikkerhet og rus i trafikken.
– Hver dag kjøres det 140 000 kjøreturer i ruspåvirket
tilstand, og hvert år blir 35 – 45 personer drept på grunn av
alkohol og annen rus i trafikken. I tillegg skades flere hundre alvorlig. MA sitt viktige samfunnsoppdrag er å arbeide
for at ingen skal dø eller skades i trafikken på grunn av
ruskjøring, sier Fjellvang Kristoffersen.
– Ved å ansette Anne Beate har vi styrket vår kompetanse
ytterligere, og vi har fått kapasitet til å gyve løs på enda

tesystemer, har også vært en av mine
hovedarbeidsoppgaver i Vegdirektoratet, legger hun til.
Eksempler på ITS som kan øke trafikkflyten, styrke sikkerheten, hindre ulykker
og bidra til trafikkinformasjon, er adaptiv
cruisekontroll, automatisk skiltlesing og
autobrems.

Ønsker obligatorisk obduksjon

I jobben som senioringeniør har Anne
Beate Budalen blant annet også vært
ATK-koordinator på nasjonalt nivå. ATK
står for «automatisk trafikkontroll» og
er i realiteten fotoboksene som måler
farten på enkelte steder og strekninger.
I 2012 tok hun en master ved NTNU,
der hun skrev oppgaven «Fart, trafikksikkerhet og overvåkning - Innføringen av
automatisk trafikkontroll (ATK) i Norge,
1970 til 2010».
De siste to og et halvt årene har MAs
nye rådgiver jobbet mest med dybdeanalyser av dødsulykkene i trafikken.
Budalen poengterer følgende:
– I over 20 prosent av dødsulykkene er

flere oppgaver og prosjekter, legger hun til.
MA poengterer at medlemmer heretter kan stille Anne
Beate Budalen eventuelle biltekniske og kjøpsrettslige
spørsmål.
– Hun vil blant annet også delta i Klagenemnda for bilsaker,
bidra eller ha ansvaret for utarbeidelse av aktuelle høringsuttalelser og annet fagrelatert materiale. I stillingen ligger
også ansvaret for MAs medlemsservice, blant annet rådgivning om besiktigelse av bilskader, bruktbiler og verkstedarbeid, samt behandling av eventuelle tvistesaker mellom
medlemmer, bilbransje og forsikringsselskaper.

rus en medvirkende årsak til ulykken.
Over 60 prosent av de prøvene som
påviser rus inneholder alkohol. Vi vet at
bare halvparten av de som omkommer
i trafikken blir obdusert, så det er slettes ikke usannsynlig at det reelle tallet
faktisk er mye høyere, sier hun.
Budalen ønsker å bidra til at MA blir
enda spissere enn organisasjonen har
vært frem til nå i sitt arbeid for rusfri
trafikk. Obligatorisk obduksjon er et av
tiltakene hun vil kjempe for.
– Politiet og vegvesenet har fart og bilbeltebruk som «sine» kampanjetemaer.
Jeg vil bidra til at MA i enda større grad
enn tidligere er aktive for å synliggjøre
at vår kamp handler om å skape rusfri
trafikk, sier hun.

Alkolås

Alkolås er blant virkemidlene som
Budalen mener vil bidra til færre promilleturer med bil. Hun er ansett til å være
den i Norge som kan mest om alkolås i
kjøretøy og dens utfordringer. Allerede
da hun begynte i Vegdirektoratet i 2003

startet hun arbeidet med innføring av
alkolås i Norge. Det skjedde blant annet
gjennom nullvisjonsprosjektet på Lillehammer. Dette skulle synliggjøre ulike
tiltak for å redusere antall ulykker og
omfanget av dem.
– Vi er kommet så langt at forslaget om
å innføre alkolås i alle kjøretøy som brukes til persontransport mot vederlag er
ute på høring. Dette vil i første omgang
omfatte busser. Norske myndigheter
samarbeider om alkolås med andre
europeiske land. Det er derfor laget et
forslag om at alkolås også i Norge kan
bli et alternativ til inndragning av førerkort ved promillekjøring slik vi ser det i
Sverige og Finland, sier Budalen.

Svensk promilleprogram

For Norge sin del er dette til behandling hos justisministeren. MA har store
forventninger om at dette snart blir
realitetsbehandlet. Målet er at det blir
konkludert med at førerkortinndragning
ikke blir like selvfølgelig etter promillekjøring som det er i dag.
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VET MEST: Den som har best greie på alkolås i Norge, er
trolig MAs nye rådgiver Anne Beate Budalen.
(Foto: Henriette Busterud Erken)

– Sverige praktiserer dette gjennom et
promilleprogram som har eksistert siden
2003. Der viser en studie at nesten 70
prosent av dem som tas for promillekjøring sliter med et alkoholproblem, og
disse kjører uansett om de er i besittelse
av førerkort eller ikke. Har de derimot
blitt dømt til å ha alkolås i sin egen bil,
får de ikke startet den med mindre de er
edru. Og det er nettopp det som er poenget; at de ikke skal kunne kjøre i på-

virket tilstand,
sier hun.

I USA,
Australia og
New Zealand
brukes også
alkolås for å
hindre fyllekjøring. Både der
og i Sverige
er det strenge
betingelser
for dem som
får beholde
førerkortet
men som pålegges bruk av
alkolås. Dette
innebærer
blant annet legekontroller, tilstrekkelig
kalibrering av alkolåsen og at den det
gjelder dekker store deler av utgiftene
selv.

Elbil-sjåfør

– Det er på ingen måte greit å kjøre i
fylla. Det skal bli artig å jobbe for en
holdningsendring hos dem som ikke er
enig. Gjennom formidling av kunnskap
skal vi i MA klare å få enda flere til å ta

avstand fra kjøring i ruspåvirket tilstand
slik at færre skades og omkommer i
trafikken, sier Budalen.
I løpet av yrkeskarrieren og studier har
hun opparbeidet seg kompetanse innen
både kjøretøy, trafikant og «noe veifag», som hun karakteriserer det selv. Alt
dette mener hun vil komme godt med i
den nye jobben.
– Hvordan er du selv som trafikant?
– Jeg liker veldig godt å kjøre bil på en
sikker måte, og har blant annet lagt bak
meg bilferieturer til Lofoten, Tyskland og
Danmark. Jeg har en Renault ZOE som
er brukt til pendlingen mellom Jessheim
og jobben i Vegdirektoratet. Jeg håper
at det snart blir nok parkeringsplasser
for el-biler også i Oslo sentrum, slik at
jeg etter hvert også kan bruke den til
og fra jobben i MA. Elbilen har jeg hatt i
flere år, og den er jeg veldig glad i. Det
hadde vært kult å kunne bruke den på
ferieturer, men da må ladepunktene ute
i Europa økes i antall og tilgjengelighet.
Vi er privilegerte som bor i det landet
i verden som er best når det gjelder
ladepunkter, sier hun.

Vet du nok om narkotika?
Misbruk av narkotika rammer ikke bare
misbrukeren selv. Nok kunnskap er en
forutsetning for å kunne forebygge effektivt.
Forskning viser at det er det flere som
kjører påvirket av andre stoffer enn alkohol.
Norsk Narkotikapolitiforening holder kurs
som hjelper deg å forebygge og avdekke
rusbruk tidligere. Vi jobber for at færre
skal få problemer med narkotika. Se mer
informasjon om våre kurs og seminarer på
vår nettadresse:

www.brydeg.no.
Kurstemaer:
•
•
•
•
•

Stoffkunnskap
Trender og utviklingstrekk
Indikasjoner på rusmisbruk
Forebygging i lokalmiljøet, familien og
arbeidsplassen
Konkrete tegn og symptomer

”Jeg har vært på ca 30 kurs de siste 15 år,
dette er det mest givende kurset, takk!”
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SIKKERHET

BØTELAGT: En kvinne i Sverige ble
ilagt bot for manglende bruk av refleks.
(FOTO: Adobe Stock)

VIL HA STRENGERE POLITI:
Generalsekretær i MA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, mener politiet må bli
strengere på å reagere på manglende
refleksbruk.

Fotgjenger fikk bot for
manglende refleksbruk
Av Pål Sønsteli

Politiet i Sverige har
bøtelagt en fotgjenger
som ble påkjørt fordi hun
ikke brukte refleks.
– Veitrafikkloven åpner for dette også
i Norge, og norsk politi bør bli strengere til å håndheve uaktsomhet blant
fotgjengere som ikke bruker refleks,
mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
generalsekretær i MA.
På ettermiddagen lille julaften i fjor
krysset fotgjengeren veien med barnevogn og ble påkjørt. To barn falt ut av
barnevognen, men unnslapp heldigvis
ulykken uten alvorlige skader. Nå er fotgjengeren som trillet barnevognen tiltalt
for uaktsom adferd i trafikken.

Må møte i retten

Värmland tingrett påpeker at kvinnen
manglet refleks selv om det var mørkt,
og at hun krysset veien der det ikke var
overgangsfelt. Av tiltalen kommer det
frem at fotgjengeren nekter straffeskyld,
og vedtar hun ikke boten på 40 dagsbøter, på til sammen 2000 kroner, må hun
møte i retten.
– Vi mener at fotgjengeren forårsaket
ulykken gjennom uaktsom atferd. Det
var mørkt ute, hun hadde på seg mørke
klær og hadde ingen reflekser på seg.
Derfor var hun svært vanskelig å opp-

dage for bilisten. Hun valgte dessuten
å krysse veien hvor det ikke var fotgjengerovergang, sier Jenny Eagle ved
Østersund åklagarkammare til Filipstads
Tidning.

sen. Hun viser til at det i paragraf 19 i
forskrift om kjørende og gående trafikk
(trafikkregler), er beskrevet særlige bestemmelser for gående. Der er ikke bruk
av refleks nevnt.

– Politiet har hjemmel

Voksne lite flinke

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA
kan ikke få understreket nok hvor viktig
det er å bruke refleks. Selv om det ikke
er påbudt å bruke refleks, viser hun til
Vegtrafikkloven, paragraf 3 – grunnregler for trafikk.
Der står det at ”Enhver skal ferdes
hensynsfullt og være aktpågivende og
varsom så det ikke kan oppstå fare eller
voldes skade og slik at annen trafikk
ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”
– Det betyr at hvis man skal opptre aktsomt i trafikken, så må man være synlig.
Politiet har derfor hjemmel til å bøtelegge fotgjengere som opptrer uaktsomt
når de ikke bruker refleks. Dette bør
politiet bli strengere på, mener Kristoffersen.
Politiadvokat Inger Andreassen, ved
Oslo politidistrikt, sier hun ikke er kjent
med at det er skrevet ut bøter til fotgjengere for manglende bruk av refleks.
– Jeg har jobbet med trafikksaker i
mange år, og jeg har aldri hørt om at
fotgjengere er blitt bøtelagt på grunn
av manglende refleksbruk, sier Andreas-

– Men i paragraf tre i veitrafikkloven står
det at man skal opptre aktpågivende og
varsomt, så den slår litt kontra på paragraf 19 i trafikkreglene, påpeker hun.
Statistikken viser at spesielt voksne er
lite flinke til å bruke refleks, og vi ser
at mange eldre dessverre blir påkjørt.
Mange tror at når de selv ser bilen, så
ser også bilen dem. Men slik er det ikke.
I mørket kan det være nesten umulig
å oppdage en fotgjenger uten refleks
før det er for sent. Bruker du refleks vil
bilisten kunne se deg på flere hundre
meters avstand ved bruk av fjernlys.
Uten refleks vil dette reduseres til bare
25-30 meter.
En bil som kjører i 80 kilometer i timen,
forflytter seg 22 meter i sekundet. Det
betyr at bilisten kun har et drøyt sekund
på seg til å reagere.
– Vi i MA oppfordrer til gode holdninger i trafikken, og refleksbruk hører inn
under det. Derfor har vi også i alle år
solgt reflekser, påpeker hun.
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Ny studie om folks holdninger:

Mens påbudet om hjelm for motorsyklister har bred
støtte, er det større uenighet om hvorvidt det bør
innføres obligatorisk intelligent fartstilpasning (ISA).
Folks syn på adferdsregulerende tiltak er kartlagt i
en ny studie fra Transportøkonomisk institutt. (Foto:
Colourbox)

Både vanlige folk og eksperter tror vi i fremtiden vil
akseptere mindre personlig frihet for å øke trafikksikkerheten. Kvinner godtar flere inngrep enn menn, eldre
mer enn yngre.
Av Jøran Ledal

Slik oppsummeres en studie utført ved
Transportøkonomisk Institutt.
Det er størst aksept for påbud om alkolås for yrkessjåfører, men også påbudet
om hjelm for motorsyklister og redningsvest i fritidsbåter har sterk støtte.
Viljen til å godta restriksjoner er generelt større blant kvinner og eldre, mens
yngre menn er mest skeptiske. Det ser
også ut til at de som plasserer seg på
venstresiden politisk godtar større inngrep enn folk på høyresiden.
Studien bygger altså på svar fra 1200
privatpersoner og 180 eksperter, og
spørsmålene handlet blant annet om
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hvilke restriksjoner og reguleringer i
trafikken de synes vi bør ha om ti år.
Svarene kan tyde på at folk har større
aksept for restriksjoner som tar sikte
på å øke trafikksikkerheten enn regler
innenfor fritids- og helsesektoren. For
eksempel ser det ut til å være stor enighet om obligatoriske oppfriskningskurs
for eldre sjåfører og påbudt alkolås i
alle nye biler, mens viljen til å regulere
aktiviteter som basehopping, profesjonell boksing og skateboard er vesentlig
mindre.
– Det kan se ut som om befolkningen i
større grad enn trafikksikkerhetseksperter ønsker å opprettholde muligheten

til å utøve aktiviteter som er risikable,
men som har en egenverdi for dem som
utøver dem, skriver forskerne.
Ifølge rapporten indikerer psykologisk
forskning at det er lettere å oppnå varig
atferdsendring der tiltakene oppleves
som godt begrunnede og rettferdige.
Tilsvarende vil motstanden være størst
der tiltakene oppleves som kontrollerende og uten valgmuligheter.
– For at sikkerhetstiltak skal være vellykkede på sikt, er det dermed ikke bare
avgjørende hvilke tiltak som iverksettes,
men også hvordan de presenteres for
befolkningen, og at de tar utgangspunkt

TRAFIKK

“

Bilen er mannens stue, og
i motsetning til kvinner tar
han seg gjerne en kjøretur
bare for gøy.
Psykolog John Petter Fagerhaug

Vi godtar forbud og påbud
for bedre trafikksikkerhet
i holdninger som er delt av mange, konkluderer forskerne.
– Mitt inntrykk er også at de aller fleste
av oss godtar enkelttiltak som virker
fornuftige. Etter hvert. Alle endringer
utløser en viss motstand til å begynne
med, men vi nordmenn har en forbausende evne til å avfinne oss med det
som blir bestemt. Vi er på mange måter
blitt vant til at staten tenker for oss.
Psykolog John Petter Fagerhaug er ikke
overrasket over funnene i studien fra
TØI.
– Studien avslører noen ganske interessante psykologiske særtrekk mellom ulike grupper. Blant annet er det lett å se
at kvinner generelt er langt mer trygghetsorienterte og realistiske enn menn.
Dette er genetiske forskjeller som har
oppstått som følge av at de gjennom
alle generasjoner har født og oppfostret
barn. Ikke overraskende er deres behov
for forutsigbarhet og trygge rammer
mye større enn tilfellet er for menn.
Selv om studien bekrefter at menn har
en innebygd større motstand mot sikkerhetsmotiverte inngrep og restriksjoner, tror den erfarne psykologen at det

kan være smart av myndighetene å ta
utgangspunkt i et av de andre særtrekkene for menn; nemlig ønsket om effektivitet og flyt.
– Menn liker systemer som er effektive
og strømlinjeformede. Når trafikkbildet
blir stadig mer komplisert, fordi det blir
flere kjøretøy og mennesker på veiene,
så vil menn ha forståelse for tiltak som
motvirker kaos, ulykker og flaskehalser.
De vil trolig ha lettere for å godta nye
regler og reguleringer dersom argumentet er smidigere og enklere trafikkavvikling, sier Fagerhaug, som mener det
er viktig å forstå at kvinner og menn
opplever bil og bilkjøring svært ulikt.
Satt på spissen mener han menn og
kvinners forhold til biler kan beskrives
på følgende måte:
– For kvinner er bilen først og fremst
et transportmiddel som skal frakte dem
trygt fra A til B. For menn er bilen så
uendelig mye mer. I en tid der likestillingen har fjernet en del av menns tidligere
domener, er bilen blitt mannens siste
skanse for personlig frihet, identitet og
status. Bilen er mannens stue, og i motsetning til kvinner tar han seg gjerne en
kjøretur bare for gøy. Vi er mange som

erfart at det å ta en kjøretur kan være en
utmerket form for terapi, sier psykologen og anbefaler den som ønsker å øke
trafikksikkerheten å prøve å forstå disse
forskjellene.
En ting som forundrer Fagerhaug når
det gjelder tiltakene for tryggere trafikk,
er at myndighetene ikke slår mye hardere ned på mobilbruk.
– Mens kjøring i ruspåvirket tilstand
straffes temmelig strengt, føles det som
om bruk av mobil i trafikken er noe man
relativt enkelt kan kjøpe seg ut av. Et
lite forelegg, og vips så er den saken
ute av verden. Selv om begge deler kan
være ekstremt farlig for omgivelsene,
velger altså myndighetene å gi oss et
slags signal om at mobilbruk ikke er så
nøye. Når vi hører at det finnes tungtransportsjåfører som bruker tiden på
landeveien til å oppdatere Facebookstatusen, så sier det meg at vi har et
langt stykke igjen før alle som ferdes i
trafikken har den rette mentale innstillingen til ulike risiskosituasjoner. For å
motvirke slike situasjoner tror jeg de
fleste, både kvinner og menn, unge som
gamle, vil ha stor forståelse for et skjerpet og mye strengere regelverk.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7
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SJEKKER SLAKK: Hans Martin Fjeld Wathne går over forstillingen på bilen som
ble kontrollert hos FN Proservice i Krokstadelva.

Dårlig tid til å sende bilen til EU-kontroll? Og lurer du på hvor
påminnelsen er blitt av? Nå er det i alle fall blitt slik at bilisten selv
må følge med på når bilen skal til EU-godkjenning. Begynner det å
haste? Da er det bare å ta en kikk på skiltplaten på bilen.
Av Simen Næss Hagen

Det siste sifret indikerer hvilken måned
fristen går ut, og registreringsåret avgjør
om bilen skal kontrolleres i partalls-år
eller oddetalls-år. Unntaket er skilt som
ender med 7, som må kontrolleres innen
utgangen av november, mens biler med
0 må kontrolleres innen utgangen av
oktober.
Undertegnedes bil slutter med 1,
hvilket betyr at bilen skal godkjennes
innen utgangen av 2018. Fordi bilen er
førstegangsregistrert i 2014, går det fire
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år før første EU-kontroll. Deretter er det
annenhvert år.

Lysfeil gir etterkontroll

Uansett - hvis det begynner å haste, så
er det likevel flere feil som er gjengangere som oppdages hos verkstedene
som gjennomfører denne periodiske
kjøretøykontrollen - på folkemunne EUkontrollen.
– Lys går igjen. At lyset ikke er justert
riktig, eller noe så enkelt som at en

pære har gått, enten det er parklys
eller nærlyset. Alle lysfeil, med unntak
av skiltlys, er nå toer-feil, sier Frode
Nilsen ved FN Proservice i Krokstadelva
i Buskerud.
– Ellers er bremser også noe vi ofte må
merke. Salt og slikt gjør at det ruster
fortere, og det slites på både bremserør,
skiver og slikt, sier Nilsen.
Med toer-feil, så er det en relativt minimal feil, men nok til at bilen må på EUkontroll igjen. Får du et ett-tall på man-

EU-KONTROLL

“

Lys og bremser er gjengangere for bilistene
som må sende bilen til etterkontroll.

NØYE: En EU-kontroll tar minst én time per bil, og tre til fire biler
kontrolleres daglig. Uavhengig av merke og årstall, så er Hans Martin Fjeld Wathne og Frode Nilsen like nøye på at hvert minste lille
krav blir fulgt og notert etter EU-forskriftene.

Feil på lys, enten det er snakk om en død pære eller feil
høyde på lyset, skjer svært ofte, både i følge FN Proservice
og Statens vegvesen. Hos Frode Nilsen er lyset det aller
første som blir sjekket før bilen heises på bukken.

Dette slurver vi mest
med før EU-kontrollen
gelen, stoler kontrolløren og vegvesenet
på at du kan fikse det på egenhånd uten
ekstra sjekk. Nevnte skiltlys, mangel på
refleksvest og varseltrekant er noen av
ener-feilene.

Treer-feil meldes til Autosys

Får du en treer, derimot, da er du ille
ute.
– Da ilegges det umiddelbart kjøreforbud. Du får ikke kjøre en meter. Da er
policyen også at verkstedet gir beskjed

til oss slik at vi får lagt det inn i Autosys.
Hvis bilen kjøres av sted, og blir fanget
i en kontroll senere, så kan det bli alvorlig.
Det sier Rolf Johansen, overingeniør
ved Statens vegvesen Region sør, som
har jobbet med tilsyn av verksteder som
gjennomfører EU-kontroller over mange
år.
Han kjenner seg også igjen i spesielt
lys-problematikken, som er et større
problem i trafikken enn det bilistene

kanskje tenker over.
– Du vet, bilistene bare kjører. Du møter
folk veien, og kanskje mangler de et
nærlys, parklyset er borte eller at baklyset har sluttet å fungere, sier Johansen.

EU-kontroll på 22. året

Selv om det titt og ofte avdekkes avvik
blant tilstanden på bilene, noe som er
EU-kontrollens viktigste funksjon, så vil
Johansen først og fremst rose den gjennomsnittlige norske bilisten.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7
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TOER-FEIL: Frode Nilsen konstaterer at det er såpass slakk i stab-staget til denne bilen at den må noteres som en toer-feil
i rapporten. Det betyr at eieren må tilbake til en etterkontroll for å vise at reperasjonen er gjort.

– Etter at EU-kontrollen kom i 1995, så
er bilene i bedre stand nå enn de var
før. Det er det ingen tvil om. Før ga folk
pokker og kjørte til det stod. Nå må
de inn annenhvert år, og vi ser at det
repareres mer nå enn før. Så bilparken
er blitt mye bedre, sier overingeniøren.

Mekanikerens vurdering

Tilbake til verkstedet i Krokstadelva
følger vi Nilsen og hans kollega Hans
Martin Fjeld Wathne som går over en bil

til EU-kontroll. Alt ser relativt greit ut,
men et slarkete stabstag får en toermangel.
– Som du ser her, så er det tydelig slark
i den. Den må da repareres og sjekkes
på nytt.
– Fins det en objektiv måte å konstatere
at dette er en toer-feil på?

Mange bileiere tror EU-kontrollen er
den samme som en ordinær service.

sendes på EU-kontroll, noe som ikke er
tilfelle.

Det fastslår i alle fall Rolf Johansen,
overingeniør ved Statens vegvesen,
som har jobbet tett på norsk bilhold,
norske bilverksteder og tilsyn av disse
gjennom flere tiår.

– EU-kontroll er bare den laveste standarden for at du får kjøre bil. Bremser,
lys og miljø og slikt blir sjekket, men
det betyr langt ifra at en bil er ordentlig friskmeldt.

– Det første mange ser i en bilannonse
på Finn, er om bilen nylig har hatt
EU-godkjenning. Men om den nettopp
har gått gjennom, så betyr det ikke at
bilen er feilfri de to neste årene, sier
Johansen.

– Er ikke det en farlig holdning blant
bilister og bileiere?
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Det viser seg også at lyset får en toermangel, en klassisk gjenganger som
nevnt ovenfor.

– På slike ting, egentlig ikke. Alle vurderinger rundt feilene er vurderinger

– EU-kontrollen er ingen service!

Han mener videre at mange tror bilene
gjennomgår en generell service når de

vi som mekanikere må ta, sier Nilsen,
mens han og kollega Wathne ellers har
undersøkt alt av understell på bil, og
sjekket at alt annet er i orden som blant
annet lys og liknende.

– Det vil jeg si. Vi har fått flere henvendelser fra folk som har kjøpt biler på
Finn, hvor den nylig er EU-godkjent, så
viser det seg at det bare er sorgen de
har kjøpt.

For egenskapene og driftssikkerheten
rundt motor og drivverk blir ikke ivaretatt på samme måte. En EU-kontroll avdekker ikke større avvik enn at avgassene skal ligge innenfor miljøkravene
fra det året bilen er registrert.
– Men det er kommet litt mer krav om
at man skal sjekke motorfester og at
det ikke er slakk i akslinger og slike
ting. Men motoren kan likevel være
dårlig. Det er kun en ordentlig service
som avdekker i hvilken stand motoren
og drivverket er i, sier Johansen.

EU-KONTROLL

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

MAs egen testrapport
Av Pål Sønsteli

Visste du at MA samarbeider med utvalgte bilverksteder om en egen testrapport om
bilens tekniske- og sikkerhetsmessige tilstand?
Veldig mange kjører en bil de tror er i tipp, topp stand – både
teknisk og sikkerhetsmessig – selv om virkeligheten er en helt
annen. Derfor kan det være lurt å svinge innom ett av de utvalgte bilverkstedene MA samarbeider med for å forsikre seg
om at bilen er drift- og sikkerhetsmessig i forsvarlig forstand.
På verkstedet vil erfarne mekanikere gå grundig gjennom
bilens tilstand både når det gjelder det tekniske- og sikkerhetsmessige. Dette vil være vel anvendte penger, for testrapporten vil avdekke hva som eventuelt bør utbedres, og kan
spare deg for store kostnader om feil ikke blir utbedret før det
får større konsekvenser. Og da er for sent.

Det verste som kan skje er selvsagt at sikkerhetsmessige feil
er årsaken til en alvorlig ulykke, men det er heller ikke noe
moro å oppleve et motorhavari som kunne vært unngått.
Som MA-medlem tilbys du tre typer test: motortest, sikkerhetstest eller en stor test. Den store testen består av både
motor- og sikkerhetstest.
Alle teststasjonene tilbyr selvsagt også periodisk kjørekontroll
(EU-kontroll). Vår avtalen med AutoMester-kjeden er utvidet,
og våre medlemmer får nå 10 prosent rabatt på arbeid på
reparasjoner, periodisk kjøretøykontroll og på deler fra AutoMester/Hellanor sitt eget lager.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7
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“

Det er et tankekors at fyllekjøreren
aldri ville fått start på bilen om den
hadde vært utstyrt med alkolås. Da
ville heller ikke ulykken ha skjedd!

18

MOTORFØR E R E N | 1 | 2017

SIKKER
TRAFIKK

SIKKER
TRAFIKK

Nær drept av fyllekjører
Av Even Rise

Geir Waldeland ble alvorlig hjerneskadet,
måtte gi opp masterstudiet og mistet
kjæresten som han skulle gifte seg med.
Alt på grunn av en fyllekjører. Men i stedet
for å være bitter, gleder 27-åringen seg
hver eneste dag til resten av sitt liv.
– Det er et tankekors at fyllekjøreren aldri ville fått start på bilen om den hadde
vært utstyrt med alkolås. Og da ville
heller ikke ulykken ha skjedd! Myndighetene bør snarest innføre påbud om
alkolås i biler der hvor det er praktisk
mulig. Alt som kan hindre rus i trafikken
er positivt. Jeg tror ikke at strengere
straffer eller mer restriktiv alkoholpolitikk er løsningen. Det er viktigere med
holdningsendringer og fysiske sperrer.
Det sier Geir Waldeland. Han håper
historien om ulykken som rammet ham
5. november i 2010 vil bidra til færre
ruspåvirkede sjåfører.

Masterutdannelse

– Det som skjedde med meg får jeg ikke
gjort noe med, men forhåpentligvis kan
formidlingen av min opplevelse gi andre
en pekepinn om konsekvensene av å
kjøre i fylla, sier han.
Fyllekjøreren som var nær ved å drepe
den da 21 år gamle mannen, slapp med
to måneder i fengsel. Konsekvensen for
Geir Waldeland ble seks måneder på sykehus. Tilfeldigheter gjorde at jærbuen
ikke mistet livet. Han husker det ikke
selv, men er blitt fortalt at foreldre og
søsken ble tilkalt til sykesengen på nattestid fordi legene var sikre på at hans
siste time var kommet.
Foto: Espen Solli

Året før ulykken avsluttet Geir og
kjæresten tre års skolegang på Tomb

videregående skole og landbruksstudier
i Østfold. De to agronomene flyttet så til
Ås hvor de etablerte seg og startet på
hver sin masterutdannelse – han innen
husdyrvitenskap og hun innen kjemi- og
bioteknologi.

Rått parti

– Jeg rakk aldri å fullføre studiet.
Samme dag som ulykken skjedde, kjørte
jeg kjæresten min til toget fordi hun
skulle besøke foreldrene sine. Selv dro
jeg videre til Skiptvedt hvor jeg besøkte
en kamerat. På vei hjem derfra smalt
det i et veikryss. Politiet fortalte etterpå at han som kjørte inn i bilen min
holdt en hastighet på 105 kilometer i
timen. I selve sammenstøtet er farten
hans beregnet til å ha vært cirka 80
kilometer i timen. Han traff bilen jeg satt
i, som nærmest sto stille, fra siden rett
inn mot førersetet. Det var kun bildøra
mellom meg og fronten på bilen hans.
Jeg hadde med andre ord nesten ingen
beskyttelse. Det var rått parti og jeg ble
hengende delvis ut av bilen i sikkerhetsselen, sier Geir.
Den alvorligste skaden han ble påført, er
en hjerneskade som blant annet rammet
hukommelsen og sidesynet. Det siste
gjør at han aldri blir i stand til å kjøre bil
igjen. Hukommelsen har han klart å forbedre gjennom opptrening, blant annet
på Sunnaas sykehus. Han har også fått
gjenoppbygd hoftepartiet på venstre
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7
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Jubler over fremtiden! Geir Waldeland er ikke bitter på fyllekjøreren som nesten drepte ham. Han
gleder seg i stedet over at helsevesenet ga ham livet tilbake.

”Det hjelper ikke å være
bitter. Jeg gleder meg
over livet!”
side som var helt knust.
– Jeg har fått en ny titanhofte som fungerer perfekt etter at jeg lærte meg å
gå på nytt. Journalen fra denne behandlingen minner mer om en rapport fra
et mekanisk verksted enn fra en operasjonssal. Det er utrolig hva legene klarer
å få til, smiler Geir.

Omfattende blødninger

Han er legevitenskapen en stor takk
skyldig og smiler når han tenker tilbake
på beskjeden han fikk etter fem uker
i koma på Ullevål universitetssykehus.
Legene la aldri skjul på at de anser det
som et under at han overlevde. Ved ankomsten på Ullevål var hele beholdnin-
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gen med blod i helikopteret brukt opp.
Så omfattende var de indre blødningene
og skadene han hadde i buken.
– Norge har et fantastisk helsevesen.
Jeg ble hentet på ulykkesstedet i et
helikopter med kyndig helsepersonell
om bord. De kjørte meg til Ullevål hvor
det var lagt til rette for ytterligere behandling. Etter fem uker der, ventet et
opphold på fem måneder på Sunnaas.
Den videre rehabiliteringen fikk han i
Rogaland, blant annet sammen med
foreldrene i barndomshjemmet.
I dag, snart sju år etter ulykken, har
Geir vært velfungerende lenge. Men
helsemessig er han likevel langt unna

helsetilstanden som gladgutten hadde
før ulykken. Inntil videre halter han som
følge av hofteskaden, og hodet fungerer
ikke helt slik det en gang gjorde.

Motivasjonen forsvant

– Jeg er ubeskjeden nok til å påstå at
jeg hadde veldig lett for det på skolen. Karakterene ble gode uten at jeg
strevde så hardt. Før ulykken fungerte
hjernen min godt over gjennomsnittet.
Jeg opplevde derfor en liten nedtur da
jeg i 2013 forsøkte å gjenoppta masterstudiet på Ås. Motivasjonen var forsvunnet og rutinene var på en måte glemt.
Det var uvant å måtte drive med studiearbeid på fritiden for å klare å henge
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med. Derfor ga jeg meg, sier han.

skrinlegge det planlagte ekteskapet.

Vil bli prest

– Statistikken tilsier at forhold gjerne
tar slutt etter slike dramatiske hendelser som vi var i gjennom. Jeg forandret
personlighet som følge av hjerneskaden
og ble en ny mann i min egen kropp.
Jeg var rett og slett ikke den som hun
tidligere hadde forelsket seg i. Derfor
var det fornuftig å skille lag. Vi skulle
feiret fem års bryllupsdag dette året,
sier han.

Til høsten har han imidlertid bestemt
seg for å sette seg på skolebenken
igjen. Denne gangen skal det ikke
handle om landbruk, men om teologi.
– Jeg satser på en studieplass ved
Menighetsfakultetet, og i fremtiden vil
jeg jobbe som prest. Jeg vokste opp
i Bibelbeltet i Rogaland og har alltid
trodd på Gud. Etter ulykken tror jeg ikke
bare, jeg vet at Gud finnes. Det umulige
skjedde; Jeg overlevde, og som sagt har
legene fortalt meg at det egentlig ikke
skulle være mulig, sier Geir.
Selv om han har lagt universitetsstudiet
på Ås bak seg, er han fortsatt bosatt
der. Målet er å pendle med tog til og fra
Menighetsfakultetet i Oslo. Vennskapene og tilhørigheten til det kristne miljøet
gjør at han trives godt på Ås.
– Jeg bor alene i leiligheten på Ås, som
jeg en stund etter ulykken kjøpte for deler av erstatningsoppgjøret. Her ønsker
jeg å bo i mange år. En gang i fremtiden
flytter jeg kanskje tilbake til Jæren hvor
jeg har kjøpt et hus for resten av erstatningssummen. Dette leier jeg for tiden
ut, sier han.
I tiden etter ulykken planla Geir og
kjæresten bryllup. Både kirke og mat
var bestilt da paret bestemte seg for å

Geir hevder at heller ikke slutten på kjæresteforholdet gjør ham bitter. I stedet
for å irritere seg over ulykken og konsekvensene som har preget livet hans i
snart sju år, ser han muligheter gjennom
nye studier og endrede yrkesplaner.

Fantastisk helsevesen

– Hver eneste dag tenker jeg på det
som skjedde og priser meg lykkelig over
at jeg våkner med dagen foran meg i
stedet for å ligge seks fot under bakken
på Jæren. Jeg sitter igjen med stor takknemlighet for at det, mot alle odds, gikk
så bra med meg. Gleden er stor over
hva helsevesenet har bidratt med og
hva omsorgsarbeiderne som bisto meg
la ned av innsats. Jeg er også glad for at
jeg slapp å være bevisst og oppleve den
usikkerheten som mine nærmeste erfarte da jeg lå i koma og svevde mellom
liv og død. Dersom jeg skulle sette meg
ned å tenke på dette som en katastrofe,

MEID NED: Slik så bilen til Geir Waldeland ut etter kollisjonen. Det er anslått at bilen som kolliderte med Waldeland
bremset ned til cirka 80 kilometer i timen (Foto: privat).

så ville dagene mine garantert ha vært
både mørke og lange. Det slipper jeg
nå, og det gir meg livskvalitet, sier Geir.
– Heldigvis har jeg aldri vært helt nede
psykisk. Først i 2013, det året jeg forsøkte å videreføre masterstudiet, gikk det
ordentlig opp for meg at jeg egentlig
skulle vært død. Nå konstaterer jeg med
glede at jeg ble eldre enn 21 år. Jeg er,
og håper jeg resten av livet forblir, den
gladgutten jeg alltid har vært, legger
han til.
– Hvis du en gang møter fyllekjøreren
som kjørte inn i bilen din, hva vil du si til
ham?
– Jeg har ikke behov for å si noe til ham.
Jeg håper han har lært av den feilen han
begikk, og aldri mer setter seg bak rattet i ruset tilstand. Han, som alle andre,
må forstå at loven er til det beste for oss
alle. Det er en grunn til at fyllekjøring er
forbudt, sier Geir Waldeland.

I KOMA: Geir Waldeland lå fem uker i koma, og legene
trodde på et tidspunkt at han aldri skulle våkne igjen. Det er
snart sju år siden, og til høsten vil jærbuen starte på teologistudiet (Foto: privat).

M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7

21

TRAFIKK

Ulykkestallene for 2016

Flere eldre dør i trafikken
Dødsulykker i 2016:
Dødsulykker i 2015:

78 personer over 45 år

54 personer over 45 år

Til sammen 135 mennesker mistet livet på norske
veier i 2016. Mens man ser en positiv utvikling for de
yngste gruppene, er situasjonen desto mer dyster ut for
trafikanter over 45 år.
Ifølge de foreløpige tallene presentert
av Statens Vegvesen døde dobbelt så
mange i aldersgruppene 55-65 og 75-84
sammenlignet med året før. Faktisk var
hele 58 prosent av alle de trafikkdrepte
over 45 år, mens det tilsvarende tallet
for 2015 utgjorde 46 prosent.
– Det er nærliggende å tenke på faktorer som redusert syn, reaksjonsevne,
førlighet og lignende, men det kan jo
også være at man blir litt for selvsikker og nonchalant med årene. Dette er
uansett en bekymringsfull utvikling, og
man bør se nærmere på disse tallene for
å finne ut mer om årsakene, sier MAs
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generalsekretær, Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen.

Selv om dødstallene ligger langt unna
de historisk verste årene på 1970-tallet,
opplevde vi altså en uønsket stigning fra
2015 – året der Norge ble utpekt som
det mest trafikksikre landet i Europa.
Mens 117 omkom i trafikken i 2015,
økte altså tallet til 135 i 2016.
– Riktig nok viser tendensen over tid
at antall omkomne går ned, men slike
svingninger er et varsko om at det
fremdeles er langt igjen før nullvisjonen
er nådd. Alle, det være seg politikere,
myndigheter og andre som kan påvirke

trafikksikkerheten, må fortsette det
systematiske arbeidet for at ingen skal
oppleve trafikkdød, og også være villig
til å ta i bruk sterkere kontrolltiltak ,
mener Fjellvang Kristoffersen.
Tallene viser videre at også i 2016 ble
langt flere menn enn kvinner drept i
trafikken. Hele 82 prosent av alle døde
var menn, og hele økningen fra 2015 til
2016 er menn. Antallet drepte kvinner
sank fra 30 i 2015 til 24 i 2016.
57 av de omkomne var bilførere, 18
bilpassasjerer, 22 førere eller passasjerer
på motorsykkel, 1 mopedist, 12 syklister,
14 fotgjengere, 1 akende og 10 andre
trafikanter (blant annet ATV- og traktorulykker).
Rus, høy fart og uoppmerksomhet trekkes frem som de tre hovedårsakene til
ulykker på norske veier.

TRAFIKK

1 av 3 tror de har promillekjørt
Svært mange tar sjanser og kombinerer bilkjøring med
alkohol, viser en undersøkelse gjort av Gjensidige.
– Drikker du alkohol, bruk fornuften
og la bilen stå, også hvis du er usikker dagen derpå, er oppfordringen fra
kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i
Gjensidige.
Hele 32 prosent av bilistene svarer at de
tror de kan ha kjørt med ulovlig promille. Av disse er det dobbelt så mange
menn som kvinner, og menn mellom 25
og 39år er «verstingene».
– At rus er et problem i trafikken er vi
klar over, men det er skremmende at
så mange bilførere trolig har promillekjørt en eller flere ganger. Det betyr
at mange av de vi møter i trafikken er
alkoholpåvirket, sier Eklo.

Halvparten av dødsulykkene

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige
legemidler er årsak til nesten halvparten
av alle dødsulykkene i trafikken i Norge
viser data fra Folkehelseinstituttet. 11

prosent sier det hender de drikker alkohol noen timer før kjøring og beregner
når de tror de er under promillegrensen.
- Selv med lav promille øker ulykkesrisikoen kraftig, sier Eklo. Han oppfordrer
folk til å benytte kollektivtrafikk, taxi
eller spørre venner i stedet for å ta
unødvendige sjanser.

Ingen erstatning

Kolliderer du etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og
menneskelige konsekvensene bli svært
alvorlige, ikke bare for dem du eventuelt
måtte skade, men også for deg selv.
- Kolliderer du på grunn av promillekjøring betyr det at du ikke får noen
erstatning på forsikringen i det hele tatt.
I tillegg får du et erstatningskrav på alle
skadene du påførte andre, både personskader og materielle skader. Dette kan
fort bli millionbeløp, sier Eklo.

Selv med lav promille svekkes
sansene og ulykkesrisikoen øker
kraftig. Med 0,8 i promille er
ulykkesrisikoen dobbelt så stor som
om du ikke hadde drukket alkohol.

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

A13_0389/01.2017

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på.
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Kjære MA-medlem!
Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er.
En ruskjører kan du møte overalt; på vei med dine barn til trening, på vei til eller fra
jobb, ute på søndagstur etc.
Daglig skjer det 140 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre! Med
flere medlemmer får vi utrettet mer!
MA har medlemskategori som passer enhver. Se MAs nettsider under MEDLEM –
VERVING.

VERVEPREMIER
For verving av Støttemedlem til MA
får du en caps med MA-logo:

For verving av Ordinært og Honnørmedlem, med og uten autohjelp, kan du velge
mellom en av følgende vervepremier –
sett kryss i ruten:
Microfiber badehåndkle m/MA-logo
Piknikpledd
m/MA-logo

Kjølebag m/sete
m/MA-logo

Caps m/MA-logo

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

Skattefrie gaver

MA-lotteriet:

Forutsetningen er at gavebeløpet
må være på minst 500 kroner for
at giver kan få skattefradrag. Den
øvre grense for fradrag er 30 000
kroner.

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

Grip vinnersjansene
i landslotteriet for
2016/2017
Hovedgevinsten er 100.000 kroner.
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 kroner.
Lodd kan bestilles hos MAs kontor på
telefon 22 47 42 00 eller
ma@ma-norge.no
Takk for støtten!
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MA har mange fine artikler med MA-logo for salg:

Microfiber badehåndkle
kr 100,-

Piknikpledd
kr 140,-

Kjølebag m/ sete
kr 200,-

Caps, marineblå
kr 90,-

Skinnbelte, brunt
kr 60,-

Lommebok i skinn
kr 60,-

MA-pins 1 cm og 0,5 cm
kr 40,-

Mansjettknapper/ slipsnål
forgylt, m/ eldre logo
kr 40,-

Refleks-slapwraps
kr 40,-

NB! Minimumsbestilling 5 stk.

Vi har også MA klebemerker i flere størrelser, se disse
og flere artikler på våre hjemmesider.
M OT ORF ØR E R E N | 1 | 2 0 1 7
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MA-kalenderen til salgs
MA-kalenderen er til salgs! Ta kontakt
med MA for bestilling. Prisen er kr
399, fritt tilsendt.

Se webversjon

Kjære med
lem - noen

Pakk riktig

tips og litt

Les mer

Med SMS-innmelding
er det enkelt å bli
støttemedlem i MA og å
verve andre.
Et støttemedlemskap vil
si at du s tøtter MAs arbeid for en rusfri trafikk,
og det koster kr 250,- pr.
år.
Send «MA støtte» til 2007.
Du vil om noen dager
motta en faktura på kr
250,-.

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

Medlemsavtalen med AutoMester er utvidet!
Nå får våre medlemmer 10 % rabatt på arbeid på reparasjoner, samt 10 % på
PKK (EU-kontroll).
Dette er kommunisert ut til alle AutoMester sine verksteder, og vi håper våre
medlemmer vil gjøre seg nytte av dette!
Se også MAs hjemmesider!

Kontakt MA og MA-Ungdom:
Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 47 42 00
ma-norge.no / ma@ma-norge.no
maungdom.no / ma-ungdom@ma-norge.no
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meren og

ferien

til ferie

turen!
Ikke hiv bager
og kofferter
bak i bilen
fart før du
legger ut på
i full
tur! Løse
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r og tyngre
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Enkelt å bli støttemedlem

info for som

Vi minner
om avtalen
med AVIS
MA har
bilutleie

Trygg på
sjøen

MA har nylig
levert sine
høringsinnsp
Nasjonal Trans
ill til
portplan (NTP)
2029, dvs.
2018 regjeringen
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Der peker
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nå, nemlig
båtliv.
Les mer

Forsikringsav
talen med
Gjensidig
e

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

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32
www.tratec.no

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,
sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,
Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Forlaget
Last og Buss A/S

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

Alsvåg
Autorep AS
Autorisert EU godkjent
8432 ALSVÅG
Tlf. 76 13 13 60
a-autor@vkbb.no

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
hogstogrydding.no

Tlf. 51 60 81 00

Porsgrunn AS

Jernbanegata 7
3916 PORSGRUNN
Tlf. 03 619
www.nr1-trafikkskole.no

www.sola-shipping.no

Quality Hotel & Resort Hafjell
Hundervegen 1, 2636 ØYER
Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00
trasoppklinikken.no

Tlf. 61 27 77 77
Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Nulltoleranse
langs
Nulltoleranse
foralkohol
all rus
på veiene
våre veier
Evenes
kommune
evenes.kommune.no

Bokn
kommune
bokn.kommune.no

Sund
kommune

Bremanger
kommune
bremanger.kommune.no

sund.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

Bodø
kommune
bodo.kommune.no

Steinkjer
kommune

Orkdal
kommune

steinkjer.kommune.no

orkdal.kommune.no

Inderøy
kommune

Alstahaug
kommune
alstahaug.kommune.no

inderoy.kommune.no

sarpsborg.com

Høylandet
kommune

Teknisk Drift

hoylandet.kommune.no
hamar.kommune.no

valer.kommune.no

sola.kommune.no

Flekkefjord
kommune
meraker.kommune.no

flesberg.kommune.no

flekkefjord.kommune.no

tingvoll.kommune.no

porsgrunn.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
www.kautokeino.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget

Søndre Land
kommune
sondre-land.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

tvedestrand.kommune.no

Askøy
kommune

Rus og Psykisk Helsetjeneste
askoy.kommune.no

namsos.kommune.no
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ORGANISASJON

VANT: Bjarne Andersen og Arne Ottar Moberg i MA Indre Østfold er strålende fornøyde med
Eidsberg kommune som legger til rette for etablering av bobil-stellplass i Mysen.

Vant frem om bobil-stellplass
Av Even Rise

Når Eidsberg kommune åpner gratis stellplass for
bobiler i Mysen sentrum, fortjener MA Indre Østfold
mye av æren.
– Endelig får bobil-folket sin etterlengtede stellplass. MA Indre Østfold har i
lang tid jobbet for dette. Mysen ligger
sentralt i skjæringspunktet mellom E18
og RV22, og vi vet at behovet er stort
for et sted å stoppe med bobil. Trafikkgrunnlaget er enormt, sier leder Arne
Ottar Moberg.

Han støttes av MA-kollega Bjarne Andersen. Begge er aktive bobilturister og
har erfart at stellplasser er mangelvare
over lange strekninger både innenlands
og utenlands. De poengterer at den nye
bobil-plassen i Mysen blir den eneste i
sitt slag langs aksen mellom Sarpsborg
og Lillestrøm, samt mellom svenskegrensa og Oslo.
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Stellplassen blir ferdig i løpet av våren,
nærmere bestemt før påske. Åtte bobiler skal kunne stå oppstilt der samtidig i
inntil 48 timer. Moberg understreker at
plassen, som offisielt får navnet Mysen
bobilplass, også kan brukes av campingvognturister.

Nøkternhet

– Dette blir i praksis en rasteplass med
overnattingsmulighet. Vi har jobbet lenge for å få kommunen med på realiseringen. Andre aktører har også kjempet
for saken, men felles for flere av dem
er at de har stilt omfattende krav og
derfor skremt myndighetene. Da vi gikk
i dialog med kommunen, presenterte vi
alternative forslag. Samtlige av dem var
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nøkterne, noe som gjorde at vi relativt
kjapt kom frem til en meget tilfredsstillende løsning. Vi fikk også god støtte fra
Magne Storlien i Norsk Bobil og Caravan Klubb i argumentasjonen vår overfor
Eidsberg kommune, sier Moberg.
Offentlige toaletter i nærheten står til
brukernes disposisjon, det blir mulighet
for vannforsyning og bobilene kan i tillegg kobles til strøm. Ett par steinkast i
hver retning fra plassen ligger henholdsvis Mysen sentrum og tømmeplassen for
bobilenes kloakk og gråvann.

– Skal tilrettelegge

– I Mysen sentrum er det forretninger
av alle slag og mange serveringssteder
som bobilfolket får gangavstand til.
Tømmeanlegget er permanent, mens
stellplassen er midlertidig i den forstand
at det vil bli funnet et erstatningsområde dersom fremtidig bygging i sentrum

ORGANISASJON

OVERSIKT: Bak rattet fra bobilen har MA- og trafikksikkerhetsentusiasten Arne Ottar Moberg god oversikt over trafikkbildet
når han er på tur.

MOTTATT PRIS: Arne Ottar Moberg har vært svært aktiv i
mange år. Han mottok i 1999 MAs trafikkplakett og i 1996
Østfold fylkeskommunes trafikksikkerhetspris.

krever det, sier Moberg.
Sesongen 2017 blir som en testperiode
å regne. All bruk av bobilplassen skal i
utgangspunktet være gratis, men kommunen har forbeholdt seg retten til etter
hver å ta seg betalt dersom forbruket
påfører det offentlige for høye kostnader. Dersom det i fremtiden vedtas
parkeringsavgift i Mysen sentrum, vil
det også bli krevd tilsvarende avgift av
bobil-brukerne.
– Hvorfor er det viktig for MA å kjempe
for en stellplass for bobiler?
– Fordi MA er en bilorganisasjon som
skal bidra med tilrettelegging for alle
trafikanter. Mange av oss har dessuten
bobil selv, og det finnes en egen campingklubb i organisasjonen vår. Det er
ikke tvil om at en henvendelse til kommunen fra nettopp MA Campingklubb,
bidro til fortgang i saken. Denne kom

EGEN PLASS: Aksen mellom Sarpsborg og Lillestrøm, samt området mellom svenskegrensa og Oslo, får nå stellplass for bobiler
og campingturister i Mysen.

etter et treff som var arrangert i Mysen
hvor mange savnet en slik stellplass, sier
Moberg.
– Den midlertidige plassen ved Momarken Travbane fungerte greit for engangsbruk, men som reisende campingturister savner vi et organisert opplegg i
denne delen av Østfold, skrev campingklubben i henvendelsen.

Prisbelønnet

– Vi i MA Indre Østfold gleder oss, akkurat som kommunen gjør. Vi har et felles
mål om at Mysen skal fremstå som et
attraktivt reisemål, også for bobilturister,
sier Arne Ottar Moberg.

– Stellplassen for bobiler er absolutt
et trafikksikkerhetstiltak. Den gjør det
blant annet mulig for bobilentusiastene
å skaffe seg nødvendig hvile, smiler
Moberg.
På kontoret hans, vegg i vegg med kurslokalene som MA Indre Østfold disponerer til oppfriskning for eldre sjåfører,
henger ikke bare MAs trafikkplakett fra
1999 – men også Østfold fylkeskommunes trafikksikkerhetspris fra 1996.
– Av alt jeg har utrettet for MA, trafikksikkerhet og andre organisasjoner, er
det denne prisen jeg setter høyest, sier
Arne Ottar Moberg.

75-åringen er en veteran i MA-sammenheng og drev inntil for 12 år siden
sin egen kjøreskole i Mysen og Askim.
Trafikklærer ble han for 48 år siden.
Trafikksikkerhet har med andre ord alltid
stått ham nær.
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BOBIL

Feriere friere? Prøv bobilferie!

SJUENDE BIL:
Per Ove Mellembakken og hans
Solifer Finlandia 2014 modell,
dette er den syvende bilen han og
kona hans eier.

Ferie med bobil blir stadig mer populært. Hvorfor er det så suverent å feriere i
“hytte på hjul”? Og hva bør du tenke på før du vurderer å gjøre en slik investering
selv? Per Ove Mellembakken er en rutinert bobil-entusiast som gjerne deler sine
erfaringer.
Av Therese Larsson Jernberg

Siden 60-tallet har Per Ove Mellembakken og kona hans Oddny Mellembakken
likt å campe som en del av ferien. – Det
begynte med telt, før vi bestemte oss
for å gå over til campingbil. Vi hadde
flere ulike vogner før vi til slutt bestemte
oss for å kjøpe vår første bobil på
90-tallet. Vi har nå vår sjuende bil, og er
storfornøyd med den, sier Per Ove.
Å investere i en bobil er en stor beslutning, og du bør tenke deg godt om,
mener Per Ove, som likevel ikke nøler
med å anbefale ferieformen.
– Det er mange fordeler med bobil. Alt
du trenger finnes i bilen, og du slipper
å stri med telt og fortelt. Om regnet
skyller ned, slipper du å bevege deg
mellom vogna og bilen, og så er det jo
heller ikke like koselig å ligge i telt når
været er dårlig, sier Per Ove og inviterer oss inn i sin romslige bobil som står
parkert utenfor hjemmet på Skarnes.
– Tenk gjennom bruken deres, lyder
rådet fra Per Ove: – Vil bilen bli brukt
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mye? Skal mange være med på tur
samtidig? Skal den brukes både sommer
og vinter? I så fall er det viktig at den
er bra isolert. Alt dette er forhold man
bør tenke gjennom før man kjøper sin
første bobil. Og som alltid ved kjøp av
bil: Husk å se nøye etter skjulte feil og
mangler.

Låne bil

For noen som vurderer å kjøpe en bobil
vil det kanskje være en god idé å teste
ut en leiebil før man legger i altfor mye
penger. Man kan begynne med en helgetur, eller kanskje en ferieuke. Da får
man forsøkt hvordan det er, og om man
trives med det.
– Dette er det viktigste rådet fra meg;
lei en bil og prøv den. Ta med dem som
skal være med på kort ferietur. Da får
dere testet ut plassen, og vurdert om
dere greier å leve så tett oppå hverandre. Vi gjorde det samme selv, og var
storfornøyde med opplevelsen. For oss
ble det avgjørende for kjøpet vi gjorde

senere, forteller Per Ove.

Økonomi

Det finnes mange ulike bobil-varianter
å velge mellom. Da er det også en selvfølge at bilene finnes i utallige prisklasser. Selv kjører altså Per Ove en Solifer
Finlandia 2014 modell, en bil han sier
er kurant når man ikke har behov for så
stor plass. Den er lett å kjøre, og tar ikke
for stor plass i trafikken og på parkeringsplasser.

Sikkerhet er viktigst

Selv om livet med bobil gir en god
frihetsfølelse, er det alltids en del å fikse
og sjekke før man legger ut på tur. – Jeg
pleier alltid å undersøke at alt fungerer,
og er som det skal. Regelmessig service
er også viktig ettersom vi bruker bilen
veldig ofte. Og du lærer fort at det er
kjipt å være på fri-camping uten vann
eller propan, smiler Per Ove og snakker
tydeligvis av erfaring.

Turer

BOBIL

– Vi er på tur så å si hver helg. I fjor var
vi hjemme toppen ti helger. Vi har slektninger rett over svenskegrensa, og når
vi drar dit, tar vi helst bobilen. Det gjør
alt mye enklere. Vi har jo med oss både
sengeplassene, toalettet og kjøkkenet,
sier han, og fortsetter:
– Det er jo ikke alltid man behøver å
legge ut på de lange turene for å være
på ferie. Selv har vi fri-campet på det
samme stedet 35 år på rad, og vi drar
dit gjerne flere ganger i løpet av et år.
Så lenge vi holder oss 100 meter unna
privat eiendom, og er nøye med å rydde
etter oss, kan vi fri-campe i skogen for
to dager av gangen, forklarer Per Ove
mens han klargjør bilen for en ny helg
på Finnskogen.
– Den lengste turen vi har vært på, var
til Pasvikdalen i Sør-Varanger i Finnmark,
på grensen til Russland. Selv om det ble
en lang tur, kunne vi ta oss god tid og
nyte reisen. Vi behøvde jo ikke tenke
på overnattinger og rombestillinger. Vi
bare kjører dit vi vil, og opplever det vi
ønsker. Det er nettopp denne friheten
som gjør bobil-tilværelsen helt perfekt
for kona og meg.

En bobil med bra størrelse som likevel ikke er vanskelig å håndtere i trafikken.

Komfort på soverommet er viktig, også
i bobil. I bilen til Per Ove er det god
plass og myke senger.

Maten behøver ikke bli kjedelig på tur.
Det meste kan lages med et moderne
og funksjonelt kjøkken.

MAs campingklubb

Som MA-medlem kan du melde deg
inn i MA Campingklubb, en aktiv
klubb som har flere treff i sommerhalvåret.
Du får også tilbud på MA camping.
MA legger vekt på god standard og
gjenkjennelighet. Plassene er merket
med MA-logo, skilt, vimpler o.l.
Sjekk www.ma-norge.no under
Medlem for mer info.

– Den typiske kunden er ferdig med småbarnslivet
De siste årene har vi erfart en stor
økning i bobil salget. I fjor passerte vi
3000 solgte bobiler siden forretningen
ble etablert i 1978, opplyser daglig leder Thor Kristian Nordhagen ved Tekno
Maskin AS på Oppaker i Akershus.
Han beskriver den største kjøpegruppen som ”godt voksne par i aldersgruppen 50+”.
– I tillegg til at de har gjort seg ferdig
med småbarnslivet, har de normalt en
ganske ryddig økonomi. Bobil er ingen
billig investering, og i gjennomsnitt
bruker kundene fra 500 000 kroner og
oppover på en bil. En helt ny bil koster
fra 900 000, og man kan få dem nesten

så dyre som man vil. Men selv om det
er en real investering, velger altså
stadig flere denne ferieformen, bedyrer
han.
Det økte salget forteller Nordhagen at
mange ønsker seg friheten til å kunne
reise hvor de vil.
– Med en bobil kan man reise hvor man
vil, stoppe der man føler for det og se
det man har lyst til. Jeg vil anslå at 90%
av alle som kjøper bobil av oss, ferierer
enten i eget land eller i øvrige Norden. Terrorfrykten brer om seg, og for
mange føles det nok tryggere å holde
seg innenfor de kjente landene.

SELGER MYE: – De typiske kundene har
ryddig økonomi og er ferdige med småbarn, opplyser daglig leder Thor Kristian
Nordhagen ved Tekno Maskin AS.
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Nils Johan Vold Gunvaldsen gleder seg
over premien han fikk fra MA Ungdom.
20.000 kroner kommer godt med etter avsluttet førerkortopplæring (foto:
privat).

Premiert med 20.000 kro
Nils Johan Vold
Gunvaldsen fikk i fjor
sin beste julegave noen
sinne. På selveste julaften
ble nemlig 18-åringen
oppringt fra MA Ungdom
med beskjed om at han
gjennom «Ung på vei mot
lappen»-medlemskapet
var premiert med 20.000
kroner.
Av Even Rise

Pengene skal gå til dekning av kostnader som han hadde i forbindelse
med førerkortopplæringen sist sommer.
Oppkjøringen fant sted i Kristiansand
18. juli, to dager etter at Nils Johan fylte
18 år.
– Hadde ikke bursdagen min vært på
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en lørdag, ville jeg nok kjempet for å få
oppkjøringen på selve bursdagen, smiler
Nils Johan Vold Gunvaldsen.

Likevel ble det kostbart, og pengegaven
fra MA-Ungdom kommer godt med, sier
Nils Johan.

Tømrerlærlingen fra Lillesand har vært
medlem i MA-Ungdom i cirka 10 år. Da
startet han med trialkjøring på banen
i Grimstad. I dag farter han til nevnte
bane, som ligger 15 minutters kjøring
fra Lillesand, tre til fem ganger hver uke
for å trene.

Mange av ferdighetene som gjorde det
enkelt for sørlendingen å ta førerkort,
tilskriver han opplæringen han var i
gjennom da han to år tidligere tok sertifikat på lett motorsykkel.

– Det var kjekt å få lappen, men til og
fra trening kan jeg ikke kjøre selv. Hengeren vi bruker er nemlig for tung. Så nå
står BE-lappen for tur, sier han.
Jubelen sto i taket da Line Langaas,
prosjekt- og kampanjeansvarlig i MAUngdom ringte på julaften. 20.000
kroner er nesten nok til å dekke samtlige
kostnader knyttet til førerkortet han tok i
fjor. Blant de mange som søkte, var Nils
Johan den heldige som ble trukket ut.
– Jeg var heldig og slapp unna med
nesten bare den obligatoriske opplæringen. Det enste jeg hadde ekstra, var
en oppvarmingstime før oppkjøringen.
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– Men, det er ingen tvil om at all trialkjøringen i regi av Grimstad trialklubb
MAU også har vært viktig. Jeg har
høstet mye erfaring gjennom de siste ti
årene, fra jeg startet og frem til i dag.
Inntil i fjor var jeg på juniorlandslaget.
Nå kjemper jeg for å komme på seniorlandslaget. Jeg håper å bli tatt ut der
neste år, sier han.
Nils Johan har blant annet en førsteplass
i junior-NM og en andreplass i nordisk
mesterskap. Hans beste prestasjon på
tohjulingen er en femteplass i en VMrunde i Sverige i 125-klassen.
– Trialklubben i MA-Ungdom har betydd
og betyr fortsatt mye for meg, og
særlig har Liss Thomassen vært viktig

Ung på vei mot lappen er en
medlemskategori i MA-Ungdom - for
deg mellom 16 og 18 år som skal begynne eller holder på å øvelseskjøre for
å ta førerkortet.
Ung på vei mot Lappen vil gi deg nyttig
kunnskap knyttet opp til øvelseskjøringen som du skal eller holder på med.
Ung på vei mot Lappen ønsker å
belønne de som har valgt å si NEI til
alkohol og andre rusmidler i perioden
de er medlem i Lappen.
Ung på vei mot Lappen vil gi deg muligheten til å være med på spennende
aktiviteter og opplevelser.

som MA-Ungdom arrangerer.
...være med i trekningen av GRATIS
førerkort (inntil kr. 25.000) når lappen er
i boks.

Som medlem i Ung på vei mot Lappen
får du

De som ønsker å være med i Ung på vei
mot Lappen tegner dette medlemskapet i MA-Ungdom, i en egen kategori
som heter «Ung på vei mot Lappen».

...en praktisk startpakke med speil og
magnet L
...muligheten til å vinne kule premier
underveis.

oner
i den sammenhengen. Vi har også en
mekkeklubb hvor voksne og ungdommer møtes for å skru på verkstedet i de
gamle MA-lokalene i Lillesand. Målet
mitt er å være i toppen blant norske utøvere, og dersom jeg lykkes med det vil
jeg også kunne hevde meg på verdensbasis. Nivået i Norge er høyt, sier han.
Nils Johan har to brødre som også er i
norgestoppen innen trial. Han jobber i
dag som tømrerlærling og planlegger å
bygge seg hus, men har i første omgang
begrenset seg til å bygge en garasje på
foreldrenes eiendom.
– Der parkerer jeg bilen min, en BMW
3-serie med 163 hestekrefter, så bilen
akselererer kjapt. Men jeg kjører pent
og har respekt for risikoen som er forbundet med bilkjøring, sier Nils Johan
Vold Gunvaldsen.

Prisen på medlemskapet er kr. 100.- pr.
år (maks. 2 år)

...tilbud om å delta på arrangementer

Trial - terminliste 2017

Her er en oversikt over noen viktige datoer å merke seg hvor det foregår
viktige løp/ aktiviteter.

Dato

Hva

Hvor

20-21 mai

Norges Cup Runde 1 og R-2

Vaulali

24-26 mai

Trialweeken MAU, Treningssamling Vaulali

10 juni

NM

Kristiansand

11 juni

Norges Cup Runde 3

Kristiansand

12 august

Nordisk

Kråkerøy

13 august

Nordisk Lag

Kråkerøy

19-20 aug.

Norges Cup Runde 4 og R-5 OMS

Oslo

26-27 aug.

Treningssamling/ Seksjonstrening

Gjerstad

09-10 sep.

Region Sør Mesterskap

Songdalen

30 sep.

NM Lag

Søgne

Rogalandsrundene 2017

Treninger Rogaland 2017

6. mai
RR1, Randaberg Motorsykkelklubb
27. mai
RR2, Karmøy Trialklubb
2. september
RR3, Vaulali Trialklubb
23. september
RR4, Riska Motorsykkelklubb
24. september
RR5, Riska Motorsykkelklubb

25. mars
Vaulali Trialklubb
7. mai
Randaberg Motorsykkelklubb
28. mai
Karmøy Trialklubb
17. juni
Riska Motorsykkelklubb
26. august
Tysvær Trialklubb
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1

2

3
1. Å gå med 1,7 i promille er ikke noe å
spøke med.

4

2. Amir forsøker å treffe den
oppmerkede streken, men det er ikke
lett med promillebriller på.
3. Det ble lystig stemning når Denise
prøvde seg på promillegåing.
4. Vilde er dypt konsentrert.1,7i promille
er ikke noe å spøke med.

Slik påvirkes kroppen av promille
0,2: Øyets evne til å fokusere hurtig og
omstille seg fra lys til mørke reduseres.
Evnen til å gjøre kompliserte oppgaver
svekkes, du blir anspent og litt varm.
0,5: Evnen til å oppfatte situasjonen og
reagere presist begynner å reduseres.
Hemningene begynner å forsvinne.
0,8: Nedsatt koordinasjonsevne og økt
reaksjonstid. Hukommelse og kritisk
sans svekkes.
1,0: Oppmerksomhet og konsentrasjonsevne er svekket, begynnende tretthet,
nedsatt balanse og bevegelsesevne. De
fleste slutter å drikke på dette tidspunktet.
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1,5: Nedsatt bevegelsesevne, sløret
tale. Man er full.
2,0: Forgiftningssymptomer, ingen
selvkontroll. Talevansker. Mange ser
dobbelt.
3,0: Ikke kontroll på urinblære, fare for
bevisstløshet. Opplever ikke hva som
skjer.
3,5- 4,0: Bevisstløshet inntreffer. Redusert åndedrett. Stor fare for hjernelammelse og død.
4,0: Få overlever så høy promille.

(Kilde: Sosial- og helsedirektoratet)
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Promilletest på
timeplanen
Av Tove Midtbø

Å bevege seg på en rett linje med
promille er ikke lett! Det fikk vg1elevene på medielinja testet da
MA Ungdom var på besøk. Målet
er en holdningskampanje som skal
forhindre ruskjøring, og da er det
greit å ha testet promillebriller i
forkant.
DeathTrip er en landsomfattende
konkurranse hvor elever fra videregående skoler fra hele landet
engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Den
beste kampanjen vinner 30.000
kroner, og vil også bli brukt i arbeidet for å hindre at ungdommer
kjører med rus. Kampanjeleder
Line Langaas forteller at det er
stort engasjement rundt om i
landet for å lage gode holdingskampanjer, og at det er mange

dyktige og kreative elever i sving.
MK-elevene på Hjalmar skal før
vinterferien jobbe med å skape en
holdningskampanje som påvirker
ungdom til å si nei til kjøring i
ruspåvirka tilstand. De vet best
hva som virker, og hvordan de kan
nå fram med budskapet. Vg1elevene konkurrerer om å sende
fire bidrag til DeathTrip, og målet
er å danke ut de de andre 30 (!)
skolene som er med.
Elevene testet briller med glass
som tilsvarte 0,7 og 1,7 i promille,
og de fleste ble sjokkerte over
hvor umulig det ble å følge den
gule linja med brillene på. Med
den kunnskapen blir det enda mer
realistisk å lage gode holdningskampanjer for DeathTrip.

FORTELL OSS HVA
SOM SKJER

PÅ REISE
Prosjektlede
r

Har dere planlagt arrangementer for
vinteren og våren 2017? Da ønsker
vi veldig gjerne å vite om disse. Vi vil
derfor sette stor pris på om dere sender
oss informasjon om dette.
Sende det gjerne på epost.
stig.sandstad@ma-norge.no

Death Tr

dager på

ip – on th

22. okto
ungdom ber presentert
e
rusfri traf sin utstilling for MAstor suks ikk i Lillesand en
med
ess.
Prosje
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Rapportskjema er sendt ut til
dere, så det er ikke noe å vente
med.
Send det inn så fort dere har det
klart. Greit med alt som er gjort!
VANDREUTSTILLINGEN SKAL
PÅ TURNE

Vi er nå i gang med
planleggingen av en vår- /
sommerturne med MA-Ungdom
sin vandreutstilling Death Trip
– on the road. Det er umulig
for oss å skaffe oss en oversikt
over alt som er av markedsdager
– trafikksikkerhetsdager –
bygdedager – motordager –
torvdager – og andre dager!!!!
Vi hadde derfor satt stor pris om
du kunne tipse oss dersom det
er en slik dag i nærheten av deg.
Tipset sendes til
line.langaas@ma-norge.no
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HA I MOTORFØREREN
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hele
videregåend
å lage den landet. Målet
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i
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i
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ferdige.
r hardt
Vi har fortsa
tt ledig
ransen.
e plasse
Ta
r på konku
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Det er utrolig mange flotte aktiviteter som
skjer omkring i klubben. Vi vil veldig gjerne
at dette er noe som deles med mange. Send
oss derfor mange bilder, og en stor eller liten
tekst om et eller flere arrangementer som
dere har gjennomført. Vi garanterer at det
kommer i Motorføreren! Det er jo stas.
Send det på e-post
stig.sandstad@ma-norge.no
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BILNYTT

Elegant og komfortabel familie

Nyeste nytt fra Peugeot er denne 3008 SUV med 22 cm
bakkeklaring. Her sitter man høyt og har god oversikt fra suverene
seter med ekte fransk komfort. Bilen er blitt veldig fin med tøft
design og interiøret er i en særklasse.
Av Tommy Hermanrud

Eksteriørt er nye Peugeot 3008 SUV en
svært pen bil. Min testbil var i topputstyrs-varianten GT Line. Den svarte
lakken med kromdetaljer og svarte ruter,
gjorde bilen tøff i trafikkbildet.
Bilen er sporty og ikke så kjedelig som
enkelte andre SUV`er. Med litt godvilje
innbiller jeg meg et øyeblikk at 3008’en
har enkelte likhetstrekk med den langt
dyrere Range Rover Evoque. Flott er
den uansett. Frontens utforming er
kraftfull og LED hovedlysene gir et
veldig bra lys ved mørkekjøring. Bakfra
ser bilen høyere og bredere ut enn den
er, og baklysene med «løveklørne» er
plassert høyt bak på bilen. Doble brede
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eksosrør forsterker bilens sporty utseende.

eller Android Auto vises i bilens Mirror
Screen-berøringsskjerm.

i-Cockpit

Ellers er interiøret helt nytt og nærmest
tredimensjonalt. Man sitter veldig godt
i behagelige seter med lårstøtte som
også har flere innstillingsmuligheter. Materialvalget på interiøret er i toppklasse
og veldig smakfullt.

Synes du bilen ser fin ut utvendig, så
vent til du ser interiøret i denne nye
3008 SUV. Bilen er den første som kommer med nye i-Cockpit, som er en heldigital instrumentering som minner om
Audis Virtual Cockpit. Her finner man alt
av informasjon og er et 100 % digitalt
univers med 8 toms berøringsskjerm og
head up displayer som kan konfigureres
og tilpasses personlig.
Alle smartphone-apper som er kompatible med Apple Car Play, Mirror Link

Panoramasoltak

Min testbil hadde panoramasoltak som
gjorde kupeen enda lysere og triveligere. Bakseteplassen er grei, men har du
lange bein må du kanskje ut å strekke
litt innimellom. Bagasjerommet er på
591 liter og brukbart på denne type bil.

BILNYTT

e-SUV

Det er også mye sikkerhetsutstyr i nye
3008 SUV. Gjenkjennelse av fartsgrenseskilt og anbefaling av hastigheter, Active
safety brake med avstandsvarsling, aktiv
filskiftevarsling, adaptiv cruisecontrol
med full stopp og aktiv dødvinkelovervåkning for å nevne noe. Bilen har også
et meget bra ryggekamera. Det at bilen
er en SUV betyr ikke at den har firehjulsdrift. Peugeot 3008 SUV har drift
på forhjulene og har den smarte Hill
Decent Control som tar bilen nedfor
bratte bakker uten å miste veigrepet og
at man som fører ikke trenger å gi gass
eller bremse bilen.

og den ruller stille og komfortabelt på
varierende veikvalitet. Bilen virker sporty
med litt hardere fjæring og direkte styring, og er morsom å kjøre på svingete
vei. Motoren i min testbil er en 1,6 liters
Blue HDI- dieselmotor på 120 hk, med 6
trinns automatgirkasse som gir lavt dieselforbruk og hyggelige driftskostnader
sammenlignet med en firehjulstrekker.

Jeg testet bilen kun på vanlig landevei,

Hva man velger av diesel og bensin, el-

Trinnløst og presist

ler manuell og automatgir, er opp til den
enkelte.
Med en startpris på rundt kr. 300.000,for rimeligste modell og rundt kr.
450.000,- for råtassversjonen 3008 GT
Blue HDi med 180 hk, får man en flott
SUV med komfort og utstyr i massevis for en god pris. Min testbil i GT
Line-versjon var fullastet med utstyr og
kjørekomforten var i høysetet.

EAT6 automatgirkassen girer nesten
trinnløst og presis. Setter man den i
Sport, girer den kjappere ned og man
opplever en mer sporty kjørefølelse.
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BILNYTT

Nye Kia Optima Sport Wagon GT Lin

Det Kia har savnet i alle år er en stor stasjonsvogn som
kan konkurrere med VW Passat, Ford Mondeo og Volvo
V70. Nå er den endelig her; Optima SW.

Av Tommy Hermanrud

Med Optima SW har den koreanske
bilfabrikken virkelig lagt seg i selen for
å gi folket en stor og romslig familiebil
med masse av utstyr, med en fin prislapp og 7 års garanti. Jeg tok den nye
Kia Optima SW GT Line ut i snødrevet
på en testtur.
Min testbil hadde en 1,7 liters dieselmotor på 141 hk og en 7 trinns automatgirkasse. Motoren føltes ganske sprek,
men ga likevel ikke bakoversveis. Bilens
7 trinns DCT dobbel clutch automatgirkasse var derimot helt fenomenal, og en
fryd å kjøre. Dette er den girkassa man
bør velge til sin nye Optima SW synes
jeg.
I år kommer det en stor nyhet da
Optima stasjonsvogn også kommer
som en Plug-in Hybrid. Den tipper jeg
flere venter på, for nå fås denne kun
på sedanmodellen. Kjøreopplevelsen
var god, og man følte at demping og
fjæring var godt satt opp i bilen. Den
har god respons på styringen og støy i
bilen finnes nesten ikke, så kjørekomforten er det ingenting å si på i nye Kia
Optima SW.

Mye utstyr på GT Line

Min testbil, toppmodellen GT Line,
hadde mye ekstrautstyr. Blant annet
ventilerte og avkjølte sportstoler i skinn
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med røde sømmer, oppvarmede seter
bak, integrerte solgardiner i bakdørene,
panorama soltak, GT Line front- og bakfanger, doble eksosrør, navigasjon med
8 toms fargeskjerm, Harman/Kardon
lydsystem med 8 høyttalere inkludert
sub woofer, elektrisk kontrollerte støtdempere, elektrisk bakluke, nøkkelfri
(Smart key), Around wiew monitor og
mye annet.
Optima SW kommer i fire forskjellige
utstyrsnivåer; Classic, Active, Active
Business og GT Line som er den mest
sporty av designene. Setene er gode,
men litt korte, og man sitter som støpt
i sportsstolene. Det D-formede sportsrattet i skinn med røde sømmer og GT
Line emblem, gjør også at bilen føles og
ser sporty ut.,
Jeg fikk også god plass i det oppvarmede baksetet som kan deles i 40:20:40,
og dermed gi et romslig bagasjerom.
Bagasjeromsvolumet er på 552 liter og
på 1686 liter med bakseteryggene nedfelt. Bagasjeromsluken er elektrisk.

Delikat interiør

Interiøret i nye Optima SW er svært delikat og har litt premiumfølelse over seg.
Jeg får litt assosiasjoner til BMW når
jeg ser dashbordet, og litt Audi får jeg
også følelsen av at Kias designere har

smugkikket på. Det gjør ingenting. For
resultatet er blitt veldig bra, med mye
utstyr som varme i rattet, og ventilerte
og avkjølte seter foran som komfortutstyr.
Trådløs lading til mobiltelefonen gjøres
ved å legge telefonen på ladeplaten i
midtkonsollen. DAB+radio, Bluetooth,
Android Auto og Apple Car Play finnes også her. TOMTOM-systemet gir
føreren all informasjon på navigasjonen
i bilen.
Skal vi se litt på sikkerhetsutstyr i
Optima SW så finner vi automatisk
nødbrems, Adaptiv cruise control,
kjørefeltassistent, blindsonevarsler og
filskifteassistent, skiltleser, monitor for
oversiktsbilde av bilen i fugleperspektiv, parkeringsassistent, lys som følger
kurven, automatisk nedblending og

BILNYTT

ne: Sporty og romslig familiebil

system for varsel om kryssende trafikk
bak bilen.
Som du ser er nye Kia Optima SW
proppfull av utstyr og plass, og har
en meget god kjørekomfort. Prisene

begynner på kr. 343.400,- for en Optima
Classic med 1,7 liters diesel og 6 trinns
manuell girkasse. Min topputstyrte
testbil i GT Line utstyrsnivå bikker kr.
500.000,-, men da har den også alt man

kan ønske seg på utstyrssiden. Ladbar
hybrid kommer som sagt i 2017 på stasjonsvogna, og den blir spennende!
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Car Craft
Bilverksted AS

TransportFormidlingen SA

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

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

Torsbudalen
Bilelektro AS

Rolf Wee
Transport AS

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Telemarksveien 61
3734 SKIEN
Tlf. 24 03 55 50

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

Østbyveien 1
3280 TJODALYNG
Tlf. 33 13 97 00

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Gulvlegger

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

Gamle Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

AS Normaskin
Tana
Grenveien 2
9845 TANA
Tlf. 78 92 81 96

Automek AS
Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

OL Senteret AS
Industriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

RM transport

Randabergveien 98
4027 STAVANGER
Tlf. 405 88 804

Bygstadvegen 11
6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 992 91 000

Nonslid
Bilservice AS
Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

JA Rør AS

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Kleist Geddes vei 35
7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Økernveien 147, 0580 OSLO
Tlf. 67 92 60 00

Voss Auto og
Servicesenter AS

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

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Norvest
Trafikkskole

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Møllevegen 1
2340 LØTEN
Tlf. 62 50 89 89

Techno Dive AS
Husøyvegen 281
4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 64 40

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D
4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Stormyrveien 39
8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30

Nedstrand Taxi

Skaret
Varetaxi AS

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Kråkstad
Bilverksted

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Lastebiltransport

Brede Stalsberg AS

Jølster Bil AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90

Stensrud Musikk

L R transport AS

Storg 19
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Sund
Bilservice AS

Føykåsveien 8
3213 SANDEFJORD
Tlf. 489 90 161

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Kausland
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 98 80 80

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Syljuåsen
Oppland AS

Enviro Bil
Nesbru AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50
www.vikorsta.no

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Myrvollen
Transport AS

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

Ulstein Kran
& Transport AS

Fineide
Transport AS

Sentrum
Motor AS

Per A. Øren
Transport AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Solheimsgata 1
2000 LILLESTRØM
Tlf. 415 42 320

Øravegen 18
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 19 66

AutoXL as

Einar Kr Larsen
Transport

Sandtransport AS

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Skedsmogata 24
0665 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Baneveien

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel
Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

K-A Nicolaisen

Steinsdalsveien 62
7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

H Trans og Anl Power

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

40

avd. Kragerø

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Venneslavegen 314
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 /
909 93 028

MOTORFØR E R E N | 1 | 2017

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Hemnes Bil

Rolf Erik Narvestad
Trinbergveien 7 B
1970 HEMNES
Tlf. 926 61 149

Bilskadereparatøren

6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Soknedal
7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Ås Karosseri
og Lakk A/S

Kongsberg
Trafikkskole A/S

Langbakken 16
1430 ÅS
Tlf. 64 94 37 19

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 55 90

Odd Gunnar Hvattum

6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 922 84 987

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no
Holmeg. 14, 6150 ØRSTA - Tlf. 70 04 74 00

H. Clausen AS
Gaupev. 21, 1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

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

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

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

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland
Mer enn forventet.

Bertel O. Steen Vestfold
avd. Tønsberg

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

Leangenveien 7, 7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170 - www.dybvad.no

Slagenveien 67, 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 69 00

Betong - Mur - Flisarbeid

Buskerud Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7, 3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Levanger videregående skole
Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00 - www.levanger.vgs.no

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

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

Norsk Scania AS

Drammensveien 159, 0212 OSLO
Tlf. 05 464 - www.scania.no

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

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

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

Snåsakroa AS
Langnes, 7760 SNÅSA
Tlf. 74 13 46 33 - www.snaasakroa.no

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

Svartnes MB-Service AS

Hovfaret 176, 0275 OSLO - Tlf. 22 52 06 77

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Tlf. 38 34 50 90
www.autovern.no
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Refleks-aksjonen 2016
«MA - rusfri trafikk» avdeling Sogn og
Fjordane fekk for 2016 tildelt 38 909 kr
frå Trafikktryggingsutvalet til innkjøp og
utdeling av refleksvestar til alle 5.klassingane i grunnskulen i fylket.
Beløpet baserte seg på kostnadane
knytt til dette arbeidet i 2015 og viste
seg å stemme bra. Det vart delt ut
vestar til 1311 femteklassingar.
Utdeling av vestar og møte med elevane
for å snakke om kor viktig det er for dei
å bruke refleks i den mørke årstida, vert
svært positivt motteke av skulane, og vi
som har arbeidd med dette, har kjent
oss velkomne overalt. Eit viktig poeng
i samtale med elevane har vore å få dei
til å skjøne at sjølv om dei kan sjå ein bil
på lang avstand, så vil ikkje sjåføren vere
i stand til å sjå dei når dei går på mørke
og ofte våte vegar, er gjerne mørkt kledde og utan refleks, før dei er tett innpå.
På same måten som førre året har eg
hatt god hjelp av lokale medlemer som
har teke på seg arbeidet i eigen kommune/og nabokommunar (Førde, Gaular,

FORNØGDE: Elevane i 5.klasse Sandane skule i Gloppen er svært fornøgde
med å ha fått nye refleksvestar.
Florø og Leikanger/Balestrand/Vik) I
Nordfjordkommunane minus Gloppen
har Indre Nordfjord avd. hatt ansvaret
for utdelinga.
Vår visjon er at ingen skulelevar i fylket
skal verte skadde i trafikken på grunn

MA-kryssord 1-2017

av manglande refleksvest i mørketida
haust/vinter 2016-2017.
John Valør,
nestleder i MA Sogn og Fjordane avd

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

Vinnere av

MA-kryssord nr. 5–2016:
Ruth Torheim

6797 Ulsteinvik
Bjarne Stette
6421 Molde

Edgar Ingebrigtsen
8517 Narvik

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Frist: 31. mars 2017

Brødrene

Høyset ANS

Hovnvegen 1685
3652 HOVIN I TELEMARK
Tlf. 992 98 805 /
971 13 590

Liv Yvonne
Heyerdahl

Enerhøgdveien 15
1459 NESODDEN
Tlf. 905 08 691

Eyvind Hermansen

V Sandøya
4915 VESTRE SANDØYA
Tlf. 37 16 78 39

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

Es Eiendom AS
3421 LIERSKOGEN
Tlf. 958 56 744

Sped Trans AS

Titang. 13
1630GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 01 38 89

Solregn AS
Industriv 5
1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

Coop Bygg-Mix
Sætre
Nordre Sætrevei 6
3475 SÆTRE
Tlf. 993 07 010

Wilbergjordet

1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 60 50

TL Elektro

Grinden Norbuss
Busspartner
Revefaret 8
3482 TOFTE
Tlf. 404 01 911

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

0369 OSLO
Tlf. 23 33 09 00
Oslo’s beste gatekjøkken
- spis hos oss!

Rongved
Mekaniske AS

Tvemo
Transport DA

Autohuset
Fagernes AS

Bertelsen &
Garpestad AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77
autohuset-fagernes.no

Sentrumsvegen 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Svinesundveien 330
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Førerkortsenteret

Transportoppdrag
Bergen AS
Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

TS Bygg

Svein-Jonny
Tømmervåg

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Alf Johansen AS

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Trygg Takst AS
Kanalgata 3
3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Tlf. 74 08 98 87

Brødrene

Strauman
Miljø AS

Bjørn Jensen

7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89
melhus-trafikkskole.no

Hamarvik
Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Rørleggerfirma

Maskinentreprenør

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Kjærlighetsstien 10
1850 MYSEN
Tlf. 69 89 39 13

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

Dombås
Bilberging AS
2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Malermestrene
BMV AS
Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Haga
Autosalg AS

Per Kirkeng AS

9498 HARSTAD
Tlf. 412 81 000

3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Dyrskuevegen 34
2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Selvik AS

Treaskjæret
4200 SAUDA
Tlf. 52 78 54 00

Reinsjøfjell
Hytteområde A/S

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

Trygve Knutslid

6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Wist Last & Buss AS

Nedre Nøttveit 64
5238 RÅDAL
Tlf. 55 13 46 33

Giskegata 28
6005 ÅLESUND
Tlf. 928 79 740

Reinholdtsen
Maskin AS
8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Lillehammer
Bilskadesenter AS
Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 56 60

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

Hegna.rep

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Brages Molde

Fannestrandvegen 70
6416 MOLDE
Tlf. 71 20 14 00

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

Førde
Bulandet

Tlf. 971 71 423

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Rud Bilvask
og bilpleie AS

Nyland
Maskin AS

Løxaveien 5
1351 RUD
Tlf. 970 93 536

Industriv. 1
1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 00 55

Maskinentreprenør

5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Tor Einar Berg
Service

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Nettec AS

Søren R. Thornæs veg 6
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Autoservice
Arvesen og
Syversen AS

Elstad
Oljesenter as

Søm & Idestua DA

Mjøsgrønt AS

Høgvollvegen 31
3850 KVITESEID
Tlf. 970 37 729

Perrongen
Drift AS

Hadelansvn 902
2716 HARESTUA
Tlf. 979 78 798

Lyngstrand
Camping

Flubergvegen 402
2862 FLUBERG
Tlf. 995 77 875

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Langebruvegen 2
6800 FØRDE
Tlf. 57 82 58 60

Stokke
Trafikkskole AS
Storgata 4
3160 STOKKE
Tlf. 33 33 84 24
stokketrafikkskole.no

1473 LØRENSKOG
Tlf. 930 07 631

ANONYM
STØTTE

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Villa Skaar AS
Nordhellinga 2
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00
www.bfh.no

Mekonomen

Solgårds Auto
Idrettsveien 4
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75
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Ford Motor Company opplyser at de i løpet av de neste fem årene vil investere 8,4 milliarder norske kroner i selskapet
Agro AI som jobber med kunstig intelligens. (Foto: Ford Motor Company)

Vil investere 8,4 milliarder i
biler uten ratt og pedalsett
Ford Motor Company vil
i løpet av de neste fem
årene investere hele 8,4
milliarder norske kroner
i selskapet Agro AI som
jobber med kunstig
intelligens.
Investeringen gjøres for å utvikle et
virtuelt kjøresystem for Fords første
serieproduserte selvkjørende bil som
kommer i 2021, og for potensielle lisenser til andre selskap, opplyser Ford i en
pressemelding.
Argo AI skal ifølge selskapet ha noen av
de aller fremste ekspertene på robotikk
og kunstig intelligens. Investeringen er

på en milliard dollar, tilsvarende 8,4 milliarder norske kroner.

Spår en ny revolusjon

- Det neste tiåret vil den selvkjørende bilen ha like stor innvirkning på samfunnet
som Fords samlebånd hadde for 100 år
siden. Investeringen i Argo AI vil styrke
Fords posisjon på selvkjørende biler, og
utvikle teknologier som andre kan ønske
å lisensiere i fremtiden, sier Ford Motor
Companys toppsjef, Mark Fields.
Teamet som jobber med Fords virtuelle kjøresystem og programvaren som
fungerer som den selvkjørende bilens
hjerne, blir nå kombinert med robotikk
og kunstig intelligens.
Fields trekker frem Argo AIs kunnskap
og Fords størrelse som en unik kombinasjon mellom en teknologisk gründerbedrift og erfaringen og disiplinen til en

ledende bilprodusent.
- Vi er ved et vendepunkt i bruken av
kunstig intelligens. En vellykket bruk av
dette i selvkjørende biler vil fundamentalt endre hvordan mennesker og gods
forflytter seg. Vi får energi av Fords
visjoner for fremtidig mobilitet, og tror
partnerskapet vil gjøre at selvkjørende
biler blir masseprodusert og billige nok
til å brukes av alle, heter det i pressemeldingen.

Uten ratt og pedaler

Samarbeidet skal føre frem til en såkalt
SAE 4 selvkjørende bil. Det betyr at
bilen kjører helt av seg selv, uten at du
trenger å gjøre noen ting. Fords bil tar
med andre ord høyde for å kunne kjøres
uten verken pedalsett eller ratt.

