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MA-hjørnet
Du er alltid en trafikant
Så snart vi går ut av døra der hjemme er vi en trafikant; som bilfører, bilpassasjer, fotgjenger, syklist, kollektivreisende, på tur med bikkja, båtfører,
båtpassasjer, jogger, o.l. Men er vi alltid årvåkne trafikanter?
Det er opp til meg og deg å ta de rette valgene som gjør at ikke vi forvolder egen eller andres skade. Har du for eksempel klipt hekken din slik at
sikten fra vei og innkjørsel er best mulig? Bruker du alltid bilbelte i buss?
Overholder du 30 km-fartsgrensen på veiene i nabolaget ditt? Senker du
farten ytterligere når fortauet er tettpakket med barn og unge på vei til
eller fra skolen? Bruker du alltid sykkelhjelm?
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Politiet varsler nulltoleranse mot håndholdt m

Strengere regle
Du står på rødt lys, køen står
stille eller du bare parkerer i
busslommen for å ta telefonen.
Det må vel være harmløst?
Av Simen Næss Hagen

Vel, overhodet ikke hvis du sjekker
gjeldende regelverk eller tar en prat
med en politimann. Det har i alle fall vi i
Motorføreren gjort.
For mobiltelefonen tar stadig mer plass
i hverdagen vår. Ikke bare er det anrop
som gjelder, men alt av nyheter, informasjon, meldinger og annen kommunikasjon skjer gjennom kladden du har i
lomma så å si til enhver tid.
Naturlig nok er da også mobilen med
når du setter deg i bilen. Og selv om
«alle» vet at mobil og bilkjøring ikke hører noe steds hjemme, så blir forskriften
med hjemmel i vegtrafikklovens §23b
trosset ved mange tusen tilfeller hver
eneste dag ute i trafikken.
– Selv med nye, moderne biler med
integrerte Bluetooth-systemer, så ser
vi altså at bilister fremdeles sitter med
telefonen inn til øret. Det konstatererer
Stig Kolstad, politibetjent på Majorstuen politistasjon, som har jobbet med
trafikkrelaterte saker i mange år.
På spørsmål om hva som er «innafor»
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og ikke, så er han like klar som regelen
er enkel. Og politiet viser nulltoleranse
og så å si aldri skjønn hva gjelder bruk
av mobiltelefon som trosser gjeldende
forskrift.

Må være fastmontert
– For det første, så må mobilen være
fastmontert i en godkjent holder. Og
det er ikke gitt at alle holdere er godkjente, hvis ikke telefonen sitter ordentlig fast. Og når den først er fastmontert,
så kan du gjøre tre ting; starte, gjennomføre og avslutte en samtale. Gjør du
noe utover dette, så er ikke det lov, sier
Kolstad.
Hva med det å høre på musikk, tenker
du kanskje. Nå som Spotify, podkaster
og andre tjenester er en sentral del i
bruken av smarttelefoner. Kolstad kan
fortelle at praksisen med mobiltelefonbruk blir noe annerledes hvis den er
integrert i bilens Bluetooth-system.

opp telefonen i hånden at du er utenfor
regelverket, konstaterer Kolstad.

– Musikk kan du «switche» på rattet, og
da betjener du mobilen via bilens systemer. Det er lov. Det er så fort du tar

Når du først har koblet telefonen opp
mot systemet, så bør du også gjøre
deg kjent med bilens funksjoner tilknyt-
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Ute av syne
Han råder derfor til at mobilen legges
vekk og utenfor syne dersom den er
koblet til bluetoothen i bilens systemer.

mobilbruk

er enn du tror

NULLTOLERANSE: Politiet slår hardt
ned på håndholdt mobiltelefonbruk i bil,
og politibetjent Stig Kolstad ved Majorstuen politistasjon kan fortelle om lite
bedring blant bilister når det kommer til
håndholdt mobilbruk.
M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 1 7
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tet mobilen. For må du utforske hvilke
knapper du skal bruke og hvordan du
skal manøvrere med mobilens funksjoner, så kan det likevel koste deg dyrt.
– Du må fremdeles være forsiktig i disse
tilfellene. Roter du for mye med tekniske
dupeditter som forstyrrer kjøringen,
noe dette kan være med på å gjøre,
så rammes det av paragraf 3 (aktsomhetsparagrafen, journ.anm). Man skal
være aktsom når man håndterer alt det
teknologiske, sier Kolstad.

Se opp for Facebook-varsel

Verre kan det også bli om det popper
opp et varsel fra Facebook, Snapchat eller at du ser du har fått en tekstmelding
du bare MÅ svare på. Da hjelper det
heller ikke å være kreativ i trafikkbildet.
– Mange tror at hvis man står på rødt
lys, står stille i en kø eller lignende, da
kan man betjene mobiltelefonen. Men
du er fremdeles i trafikken, og plutselig får du grønt lys og blir stresset mens
du bruker telefonen. Da er du utenfor
regelverket, og denne delen av regelverket har faktisk vært slik i alle år, og
det er noe folk har misforstått, konstaterer Kolstad.

SLIK SITTER FOLK: Stig Kolstad illustrerer hvordan mange bilister sitter når de blir
tatt for mobiltelefonbruk. Politiet følger nøye med på adferden til bilister, og får stort
sett med seg det beste av mobilbruken - selv om det blir forsøkt skjult.

– Hva med å parkere kjapt i en busslomme for å svare på en tekstmelding?
– Det er nok ikke greit. For det er ikke
lov til å parkere i en busslomme, og
bruker du en viss tid der så er det å
regne som en parkering. Å kjøre innom
en busslomme er kun regnet for av- og
pålessing. Skal du betjene en mobiltelefon, så må du helt ut av trafikkbildet,
sier politibetjenten.

Hva koster å bli tatt?

Så, hva koster det deg å trosse disse
forbudene – utenom faren for livet for
deg selv og andre? I dag er satsen på
forenklet forelegg 1650 kroner. Men
politiet kan fortelle at mange går langt
i å se hvor mye energi politiet legger i
dette.
– Under en kontroll ble en bilist tatt
for mobil, og vedkommende nektet
for dette og det var da heller ingen
telefon å se. Politiet var imidlertid så
sikre på at han hadde sittet i telefonen,
at man måtte ha juridisk grunnlag for
å ransake bilen. Og med jurister inne i
bildet, så var dette en sak som tok lang
tid. Da bilen etterhvert ble ransaket,
ble telefonen funnet godt gjemt under
setet. Telefonen viste også samtalelogg
på kontrolltidspunktet, men saken gikk
langt før han trakk seg, sier Kolstad.
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IKKE LOV: Mange tror det er greit å bruke telefonen så lenge du bruker ørepropper.
Det er ikke riktig. Telefonen må være fastmontert i en godkjent holder, men politiets
anbefaling er å bruke bilens integrerte bluetooth-systemer så lenge den har det.

Slik er forbudet i forskriften
Mobilforbudet er beskrevet i “Forskrift
om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med
motorvogn”
§ 1.Definisjoner
I denne forskrift forstås med:
a) Mobiltelefon: radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.
b) Bruk av mobiltelefon: enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner.
§ 2.Førers bruk av mobiltelefon under
kjøring med motorvogn
* Fører av en motorvogn må ikke bruke

mobiltelefon under kjøring.
* Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og
avslutte en samtale når mobiltelefonen
under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.
* Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet
og så nært førers ordinære synsfelt
under kjøring som praktisk mulig, med
mindre holderen er en integrert del av
kjøretøyets orginalinnredning.
* Når mobiltelefonen brukes håndfritt,
kan den også benyttes til å styre og
avspille lydfiler.

...og hva kan du ha på føttene
når du setter deg bak rattet?

Foto: Colourbox

Er det ok å sette seg bak rattet med gips på foten, flippflopper eller barbent? Hvis
du er usikker, er det lurest å la bilen stå.
– Vi får jevnlig spørsmål fra våre kunder
om hvor grensen går for bilkjøring, for
eksempel hvis de har gipset et ben, en
arm, eller hatt en operasjon, forteller
Petter Berg i en pressemelding fra
Storebrand Forsikring.

– Det er opp til deg selv å vurdere om
du er skikket til å kjøre på en trygg
måte, uavhengig av om du er syk, svekket, sliten eller trett, eller det er andre
omstendigheter som tilsier at du ikke
burde kjøre, sier Berg.

Arm eller ben i gips

Èn av tre med flippflopper

Uavhengig av om fører har arm eller ben
i gips, er det slik at dersom du opptrer
sterkt klanderverdig og utviser en adferd som er utenom det vanlige, risikerer
du at forsikringen ikke dekker eventuelle
skader.

Tilfellene hvor man bør la bilen stå
gjelder ikke bare når føreren har fysiske
skader. Ifølge en britisk undersøkelse
har så mange som én av tre kvinner
kjørt bil med flippflopper. Én av ti svarer
i samme undersøkelse at de har kjørt

med sko som er så ubehagelige at de er
vanskelige å gå med.
Berg er tydelig på at det er en dårlig idé
å kjøre uten sko som sitter godt rundt
foten.
– Ta på deg skikkelige sko, selv om du
bare skal en liten svipptur på stranden.
Ikke kjør barbent eller med skotøy som
lett kan glippe av pedaler eller sette seg
fast. Det tar ikke mange sekundene å
skifte sko, og det er en liten pris å betale for å være på den sikre siden.
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OVERRASKET: Emilie Øygard (venstre) og Hannah Arnegard fikk sjokk da vi ga dem tallet på antall ruspåvirkede kjøreturer i
løpet av én dag. Selv legger de heller ikke skjul på at de ikke opplevde voldsomt stort fokus på denne problematikken hos
deres kjøreskoler der de nylig har gjennomgått trafikkopplæringen.

Unge vil ha rus på timep
Av Simen Næss Hagen

Kjøreelever og MA-Ungdom mener det snakkes for lite om ruspåvirket kjøring i
trafikkopplæringen. Trafikklærer sier ja-takk til å teste ut et nytt tiltak.
For å ta det mest nedslående først: Tall
fra UP sier at det daglig kjøres 140.000
turer i ruspåvirket tilstand.

– Det er sikkert veldig mange. Helt
sikkert 50 eller 100 eller noe sånt, sier
Emilie.

Og minst 50 prosent av bilførere som
selv blir drept eller som dreper andre i
trafikken, har brukt rusmidler kort tid før
ulykken, ifølge kampanjeorganisasjonen
AV-OG-TIL, som også deler rus-bruken
inn i tre jevne deler; alkohol, rusmidler
og en kombinasjon av disse.

– Så mange, tror du? Jeg tenker 10 eller
noe sånt, jeg, svarer Hannah umiddelbart.

Vi møtte to ungdommer ved Drammen
Videregående Skole. Hannah Arnegard
fra Drammen (18) har nylig tatt førerkort, mens venninnen Emilie Øygard (18)
fra Mjøndalen er i ferd med å ta «lappen» i disse dager. Vi sjekket hvorvidt
de hadde fått nok opplysning og opplæring om kjøring i trafikken i ruspåvirket
tilstand.

– For lite fokus

– Hvis dere gjetter, hvor mange kjøreturer med rus gjennomføres daglig?
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Så får de fasiten på 140.000 turer.
– Å fy fader. Hæ? Det er jo helt sinnssykt, kommer det fra jentene.
Og med dette i bakhodet fikk de
spørsmål om hvor stort fokus de har fått
på kjøring i ruspåvirket tilstand, både
hva gjelder alkohol, andre rusmidler
og medikamenter. Ifølge deres nylige
opplæring, ikke spesielt mye.
– Da jeg tok grunnkurset, så kan jeg ikke
huske at promillekjøring i seg sjøl ble
noe særlig nevnt. Det handlet mest om

ulykker generelt, sier Hannah Arnegard,
som tok scooter-lappen som 16-åringen.
Venninnen Emilie tok trafikalt grunnkurs
for kort tid siden, og heller ikke hun kan
huske at det var noe det ble lagt spesielt vekt på.
– Ja, altså når jeg tenker meg om nå, så
bare «Oi, så lite fokus på det». Det er jo
et veldig viktig tema. Mamma og pappa
har egentlig pratet mer med meg om
dette, sier hun.

Stort samfunnsproblem

Denne mistanken har også MA-Ungdom
hatt lenge, at det ikke er nok fokus
på promille- og ruskjøring i trafikken.
Daglig leder Stig Eid Sandstad mener
fokuset må bli enda større.
– Vi vet allerede at rus i trafikken er
et sinnssykt stort problem og en stor
utfordring. Men det virker å bli likestilt

SAVNER FOKUS: Daglig leder i MA-Ungdom, Stig Eid Sandstad,
mener det snakkes for lite om problematikken rundt kjøring i
ruspåvirket tilstand, og mener det må gjøres ytterligere tiltak i
trafikkopplæringen. (Foto: Privat)

– HOLDNINGER AVGJØR: Trafikklærer og daglig leder ved EVO
Trafikkskole, Jan Røkland, tror det er vanskelig å påvirke holdningene til ungdommene har, men jobber målrettet med god nok
opplysning om ruskjøring gjennom hele opplæringsprosessen til
førerkortet. (Foto: Anna Kvarberg Ekre, Glåmdalen)

planen for kjøreskolene
med det å snakke i telefonen, eller det å
være trøtt, når du kjører. Det virker som
det blir pakket inn med det andre, som
også selvfølgelig er veldig viktig, sier
Sandstad.
– Men samtidig er rusmidler i trafikken
et vanvittig stort samfunnsproblem som
ene og alene medfører flere dødsfall
årlig, for ikke å si tusenvis av skader på
sjåfør, passasjerer og andre trafikanter.
Det er trist at det er lite fokus, og noe
må gjøres, sier Sandstad.
Han presiserer at han ikke vil skjære alle
kjøreskoler over én kam, men han håper
og mener at kjøreskoler og kjørelærere
flest er bevisste på problematikken
rundt kjøring i ruspåvirket tilstand.

Holdninger er avgjørende

Trafikklærer og daglig leder ved EVO
Trafikkskole på Kongsvinger, Jan Røkland, kan fortelle at de gjennomgående
har informasjon om ruskjøring i kjøreopplæringen og legger vekt på denne
problematikken både i det trafikale

grunnkurset og i de siste trinnene i
førerkortopplæringen.
Samtidig tror Røkland at det er holdningene som ligger latent hos ungdommene som i brunn grunn påvirker
vurderingsevnene rundt det å sette seg
bak rattet i ruspåvirket tilstand, eller om
man lar være.
– Risikovurderingen og selvinnsikten blir
sterkt redusert når du har i deg alkohol
eller rusmidler. Og den indre motivasjonen varierer så absolutt fra person til
person, sier Røkland.

Foreslår promillebriller

Sandstad i MA-Ungdom foreslår at briller som simulerer en ruspåvirket tilstand
burde vært en del av sikkerhetskurset på
bane, for å gi ungdommene en følelse
og erfaring av å kjøre i en slik tilstand
under trygge former. Enten det er snakk
om promillebriller, eller nyvinningen cannabisbriller.

har fått inn cannabisbriller, hvor man kan
føle hvordan det er å være i en hasjrus.
Det å få opplevelsen av at man ikke
lenger mestrer, det er der kjernen er.
Det ligger i ungdommens natur å være
verdensmester på det meste og føle seg
udødelig, sier Sandstad.
Ideen om briller på bane ønsker Røkland
velkommen. Han kjenner ikke til hvor
liknende ting er gjennomført i opplæringssammenheng.
– Det ville vært veldig interessant og
spennende å prøve ut. Jeg har ikke selv
prøvd slike briller og vet ikke hvordan
virkningen og følelsen av å bruke dem
er, men hvis det er mulighet å låne slike
briller eller gi det ut til trafikkopplæring,
så skal jeg stå med armen høyt opp i
været, sier Røkland.

– Og vi er de eneste i Norge som også
M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 1 7
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Generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen og rådgiver Anne Beate
Budalen har markert MAs syn på NTP
2018-2029.

Etterlyser tiltak som fjerner fyllekjørerne:
FOTO: ESPEN SOLLI

MA krever alkolås for

promilledømte
– Hver fjerde dødsulykke i trafikken har fremdeles
sammenheng med rus. Regjeringen kan gjøre mye mer
for å hindre dette. Mange liv kunne for eksempel vært
spart med alkolås for fyllekjørere!
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA rusfri trafikk er ikke
imponert over tiltakene som foreslås i
Nasjonal Transportplan (NTP). Hun er
fornøyd med at ambisjonen er å redusere antall drepte og hardt skadde
frem mot 2030, men etterlyser samtidig
flere konkrete tiltak, særlig for å hindre
ulykker som skyldes kjøring i ruspåvirket
tilstand.
I fjor ble 135 drept og rundt 700 hardt
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skadet på norske veier. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyser at
regjeringen har som mål å redusere antallet til tilsammen 350, men ifølge MA
rusfri trafikk må det tøffere virkemidler
til for å nå målet.
– Det er gledelig at ambisjonene er
høye, men for å lykkes må det settes inn
nye, forsterkede tiltak i tillegg til de som
allerede er i bruk. Fortsatt er det slik at
rus er involvert i omtrent en fjerdedel av

alle dødsulykker i trafikken. Blodprøver
viser at det er alkohol i over halvparten
av disse. Et effektivt og godt virkemiddel kunne være å ta i bruk et alkolåsprogram for promilledømte, sier Kristoffersen, og viser til at Statens Vegvesen har
foreslått det samme i snart ti år.
Spørsmålet ble ferdig utredet av en
bredt sammensatt ekspertgruppe allerede i 2012. Dessuten har ordningen
vært i bruk i flere tiår i USA og Canada,
og den brukes også i Sverige og Finland
med stort hell og god effekt. Dessverre
støver rapporten ned hos Justis- og
beredskapsdepartementet. Nå er det på
høy tid å børste støvet av den!
I den eksisterende tiltaksplanen for tra-

– Raskere utbygging for el- og hydrogen
– Vi trenger flere
hurtigladere og
hydrogenfyllestasjoner.
Ellers blir det vanskelig
å nå klimamålet om 40
prosent kutt innen 2030.
MAs rådgiver på trafikksikkerhet, Anne
Beate Budalen, mener regjeringen må få
fart på utbyggingen av lade- og fyllestasjoner for klimavennlige biler. I NTP
2018-2029 har regjeringen nemlig klare
mål for innfasing av utslippsfrie kjøretøy:
alle nye privatbiler, bybusser og lette
varebiler skal være nullutslippskjøretøy
etter 2025.
Innen 2030 skal nye tyngre varebiler,
75 prosent av nye langdistansebusser
og 50 prosent av nye lastebiler være
nullutslippskjøretøy. Og innen 2030 skal
varedistribusjonen i de største bysentraene være tilnærmet utslippsfri.

– Ikke mulig uten flere stasjoner

– Det er ikke mulig å halvere klimagassutslippene fra transport uten å satse
kraftig på teknologi og alternative drivstoff. Dessverre ser det ikke ut til at regjeringen legger noen plan for hvordan
vi skal få en ladeinfrastruktur for å legge
til rette for en slik utslippsfri transport.
Vi trenger stasjoner for hurtiglading
og hydrogenfylling hvis Norge skal nå
klimamålene, sier Budalen.

KREVER RASKERE TEMPO: Rådgiver Anne Beate Budalen i MA Rusfri trafikk mener
regjeringen må gjøre mer for å legge til rette for miljøvennlige biler, blant annet
gjennom en raskere utbygging av ladestasjoner.
Nå har riktignok Enova et program for
bedrifter som kan gi støtte på inntil
40 % av merkostnaden om bedriften
kjøper elektriske varebiler, lastebiler og
anleggsmaskiner, og alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport.

hydrogenbiler, på lik linje med elbilene.
Men i 2016 ble det kun solgt 23 slike
personbiler i Norge. Rekkevidden på en
hydrogenbil er som for en vanlig bil med
bensin eller diesel. I dag er det kun 4
hydrogenstasjoner på plass.

Bare fire hydrogenstasjoner

– Da er det ikke vanskelig å forstå at
det omtrent ikke selges hydrogenbiler,
mener MAs rådgiver.

Hydrogen er en ny spennende drivstofftype. I dag er det ingen avgifter på

NASJONAL TRANSPORTPLAN
2018 - 2029

fikksikkerhet 2014 – 2017 som inneholder 122 punkter for økt trafikksikkerhet,
ligger det dessuten forslag om å utrede
alkolås for alkoholikere og alkolås i alle
kjøreskolebiler for å få inn gode holdninger hos den mest ulykkesutsatte gruppen; ungdommer, fra første kjøretur av.

et lovkrav om alkolås i alle busser og
minibusser i Norge. Kristoffersen sier at
dette er et godt og viktig trafikksikkerhetstiltak, men det kan ikke stoppe med
det. Hun er skuffet over NTP’ens manglende innhold på nye tiltak som kan få
ned antall ruskjørere i trafikken.

Men Regjeringen har i NTP hverken tatt
med alkolåsprogram, eller andre nye
konkrete tiltak som vi vet virker.

– Nye tiltak kommer ikke av seg selv,
politikerne må sette dem på dagsorden,
påpeker Kristoffersen.

I løpet av året vil det trolig innføres

Regjeringen og støttepartiene la nylig
frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.
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GYLDIG, MEN: Førerkortet fra 1991 er fortsatt gyldig, men uten
å ha kjørt bil på 15 år, ser Kristina Johnsdatter Andreasen (44)
seg nødt til å søke hjelp hos Svein Svendsens Trafikkskole.

Tar ansvar
etter 15 års
kjøre-pause:

– Uten ny opplæring er
jeg en risiko i trafikken

Kristina Johnsdatter Andreasen (44) har hatt gyldig førerkort siden hun ble myndig,
men har ikke tatt i et bilratt på 15 år. Nå tar hun kjøretimer for å friske opp gamle
kunster.
Av Even Rise

– Veldig fornuftig! Det er nemlig nødvendig å kjøre bil regelmessig, gjerne
minst en gang i uken, for å holde kjøreferdighetene vedlike.
Det sier Bente Skjetne. Hun er avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i
Vegdirektoratet, og roser Kristina Johnsdatter Andreasen for sin ansvarlighet:
– Alle som ikke jevnlig har kjørt bil på en
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stund, bør gjøre som henne. Regelmessig trening er viktig for å opprettholde
kunnskap og ferdigheter. Dette gjelder
for bilkjøring som for alt annet. Uten at
det finnes noe fasitsvar, vil jeg påstå at
kjøring ukentlig er en god tommelfingerregel, sier Skjetne.
– Man glemmer ikke å sykle hvis man
først har lært det, men det er alltid nødvendig å finpusse balansen. Slik er det
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også med bilkjøring, understreker hun.

Trenger hjelp

Kristina Johnsdatter Andreasen var
spent da hun i vår, for første gang på 15
år, skulle teste egne kjøreferdigheter.
Lektorens selvinnsikt tilsa at det ville
være direkte uforsvarlig å kjøre ut på
veien uten trening og veiledning.
– Førerkortet mitt er gyldig til jeg fyller

GODE MINNER! Denne Audien var en av de siste bilene som Kristina Johnsdatter
Andreasen kjørte før hun – inntil videre – ga seg som sjåfør.

SKOLEBENKEN: Trafikklærer Sivert Dybvikstrand tegner og forklarer.

100 år, men jeg regner med at reglene
om hensynsfull ferdsel, aktpågivenhet
og varsomhet er like strenge nå som da
jeg lærte om dem for 26 år, sier Johnsdatter Andreasen – før hun legger til:

penger i gjenoppfriskende trafikkopplæring. Jeg innbiller meg at dette vil bli
vanskeligere desto lenger tid jeg venter,
sier hun.

– Og med min mangel på kontinuitet
ute i trafikken, tilfredsstiller jeg på ingen
måte disse bestemmelsene i dag! Derfor
trenger jeg hjelp.

Lurt å finpusse

Trafikklærer Sivert Dybvikstrand hos
Svein Svendsens Trafikkskole tar henne
godt imot, og kan berolige Johnsdatter
Andreasen med at hun ikke er alene om
å erkjenne at det kan være lurt å finpusse litt på gammel kompetanse. Om
det ikke skjer ukentlig at noen kommer
innom for å søke tilsvarende råd, så skjer
det ganske ofte.
– Mange har selvinnsikt nok til å forstå
at deres manglende kjøreerfaring ikke
tilfredsstiller kravene i Vegtrafikkloven,
selv om førerkortet er bevis godt nok på
at de per definisjon har lov til å kjøre bil.
Gjennom litt teoretisk opplæring kombinert med noen kjøretimer, vinner de
fleste tilbake kompetanse som gjør dem
godt kvalifiserte til igjen å kunne kjøre
alene ute i trafikken, sier Dybvikstrand.
Han har en toårig utdannelse bak seg
for å bli trafikklærer, og var knapt født
da Johnsdatter Andreasen hadde sin
oppkjøring hos det som den gang het
Biltilsynet i Vesterålen.
– Det ble mye landeveiskjøring og lite
bykjøring i Vesterålen, minnes hun – og

poengterer at forskjellen på trafikkbildet
i Vesterålen og Oslo er enormt.
Samtidig sier hun at det ikke er den
massive tettheten av kjøretøy med travle
sjåfører som har vært avgjørende for
at det de siste årene ikke har blitt noe
bilkjøring verken i hovedstaden eller
andre steder.
– Jeg hadde tilgang på bil i mange år,
men da jeg bosatte meg i Oslo endret
mye seg. Mulighetene for å kunne ta
buss, bane og trikk tilfredsstilte mitt
daglige transportbehov. Derfor har det
aldri oppstått noe savn etter egen bil,
og dermed er heller ikke kjøreferdighetene blitt vedlikeholdt disse årene. Så
enkelt er det, sier hun.
Et steinkast fra undervisningsrommet hos Sivert Dybvikstrand ved Svein
Svendsens Trafikkskole på Carl Berner,
ligger et av Oslos mest beryktede veikryss. For noen år siden ble dette knutepunktet forenklet med rundkjøring, men
trikkeskinnene som går tvers i gjennom
gjør at krysset fortsatt, selv for trenede
bilførere, fremstår som skummelt.

Kartlegging

Samtidig som trafikklærer Dybvikstrand
går gjennom teori på tavla, spør han om
Johnsdatter Andreasen virkelig er motivert, og i så fall hvorfor hun nå ønsker å
finne tilbake sjåføren i seg.
– Jeg er blitt utfordret av en venninne.
Dette er helt nødvendig dersom jeg
skal kunne kjøre på forsvarlig vis igjen.
Derfor investerer jeg mer enn gjerne

Gjennom en dialog mellom trafikklæreren og Johnsdatter Andreasen, danner
førstnevnte seg et bilde av hvilket nivå
hun ligger på når det gjelder teoretiske
kunnskaper. Han kartlegger også hennes
praktiske forståelse av hvordan det er å
ratte seg frem mellom andre trafikanter
i trange og travle oslogater. Også spørsmålet om hun vil mestre manuell giring
kommer opp.
– Jeg har kjørt med både automatgir,
tradisjonelt manuelt gir og rattgir. Slik
jeg føler det nå, så tror jeg manuelt gir
vil fungere bra for meg, sier Johnsdatter
Andreasen.
– Det er viktig at hun selv forstår hvilke
utfordringer som venter når hun setter
seg bak rattet, sier Dybvikstrand.
– Jeg er veldig spent på hvordan det
går når jeg kommer så langt at trafikklæreren mener jeg kan få lov til å kjøre.
Kanskje like spent som da jeg tok førerkortet som 18-åring, men på en annen
måte. Jeg tenker jeg likevel noen av de
samme tankene som den gang; klarer
jeg for eksempel bakkestart og hvordan
skal jeg plassere meg i kjørefeltet når
det kommer biler i mot, sier hun – med
et stivnet smil som avslører alvoret bak
spørsmålene.

Trafikal kompetanse
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ENDELIG BAK RATTET IGJEN: Smilet satt løst både hos elev og trafikklærer da sistnevnte fant tilbake kjøregleden etter 15 år.
skole har med andre voksne elever, gjør
at Dybvikstrand mener Johnsdatter Andreasen er langt bedre stilt enn mange
andre voksne han har kjørt med. Ved
å finne tilbake til den trafikale kompetansen som hun hadde da hun parkerte
siste gang for 15 år siden, tror han mye
vil være gjort.
– Jeg husker en godt voksen kvinne som
kom til meg fordi hun trengte trygghet
til å kunne kjøre ut og inn av byen for å
komme seg til og fra hytta. Den trafikale kompetansen kom raskt, noe som
gjorde at hun ble tryggere på seg selv.
Opparbeides en god og reell kompetanse, er forutsetningen for å kjøre trygt
langt bedre enn om du er usikker. Samtidig er det viktig ikke å bli altfor trygg
slik at man glemmer farene som alltid er
der, sier Dybvikstrand.

Debuterte med glans

Etter en teoriøkt gjør Sivert Dybvikstrand sin vurdering, og konkluderer
med at Johnsdatter Andreasen er kompetent til en kjøretur. Dog ikke langs
trafikkert vei i første omgang.
– Vi legger debuten til en parkeringsplass, sier han mens bilen triller ut fra
Svein Svendsens Trafikkskole.
Johnsdatter Andreasen følger spent
med fra passasjersetet foran i bilen.
Praten går lett, både om hva som venter
på veien foran dem og hvorfor trafikklæreren tar de valgene han gjør. Dybvik-
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strand utfordrer henne hele tiden med
spørsmål som hun besvarer etter beste
evne.

gang så Dybvikstrand seg nødt til å bistå
med det ekstra pedalsettet som skolebilen er utstyrt med.

– Vi bytter på Bjerkebanen. Der kan du
overta sjåførsetet. Parkeringsplassen der
har litt trafikk, men er stor og oversiktlig
med en naturlig runde som du kan kjøre,
sier trafikklæreren.

– Dette var ikke så vanskelig som jeg
hadde fryktet. Jeg hadde rett i at giringen ville gå bra, men må erkjenne at
det var utrolig slitsomt å følge med på
alt som skjer; ikke bare foran, bak og på
sidene – men også inne i bilen. Å vite
hvor man til enhver tid skal holde fokus
er viktig å få automatisert igjen. Den første kjøreturen krevde så mye konsentrasjon at jeg neppe ville klart å ha radioen
på samtidig, sier hun.

– Ok, sier Johnsdatter Andreasen energisk – og lett rødmende. Debuten hun
både har gledet og gruet seg til i lang
tid, skal realiseres.
Det byttes plass, hun tilpasser førersetet
slik at sittestillingen blir god og speilene
stilles inn. De siste instruksene blir gitt,
og 44-åringen er klar for å gjøre noe hun
ikke har gjort siden slutten av 20-årene.

Enklere enn fryktet

– Nu, sier nordlendingen, som kjenner
egne pulsslag slå kjappere og kjappere!
Clutchen slippes sakte ut og skolebilen
triller jevnt fremover. Det er ikke antydning til rykk eller napp. Starten går som
smurt uten at motoren kveles. Johnsdatter Andreasen smiler stolt. Hun kjører
igjen!
Runde på runde tilbakelegges på parkeringsplassen, og Dybvikstrand gir etter
hvert uttrykk for at han mener sjåføren
er kompetent til å prøve seg på ordentlig vei.
Minutter senere starter en halvtimes
tur omkring på Risløkka. Kun én eneste
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Johnsdatter Andreasen har bestemt seg
for å fortsette med kjøretimer mot sommeren. Hun ser selv at hun vil ha stor
nytte av øving med trafikklærer.
– Selv om jeg merker at mye sitter i
minnet fra den gang jeg kjørte regelmessig, så er det viktig å gjenoppfriske
både teori og praksis. Samtidig er
det en kjensgjerning at trafikkbildet i
dag er betydelig endret på 15 år. Jeg
føler på ingen måte at alt må læres på
nytt. Dette handler om vedlikehold og
bevisstgjøring både for min egen og
andres sikkerhet, sier Kristina Johnsdatter Andreasen.
– Det hun sier er veldig viktig, og viser
at hun forstår alvoret med bilkjøring. I
Norge er det politisk vedtatt en visjon
om et transportsystem uten tap av liv
eller hardt skadde. Skal vi klare å holde
denne nullvisjonen, må alle som ferdes

Dette er kurset «Bilfører 65+»
(Kilde: Statens vegvesen) Bilbruk er et
viktig bidrag til eldres livskvalitet. Når
helsa blir dårligere, blir gjerne bilen
enda viktigere enn den var tidligere.
Statens vegvesen inviterer derfor alle
over 65 år til et oppfriskningskurs over
to dager. Alle førerkortinnehavere over
70 år får tilsendt egen invitasjon til
kurset som heter «Bilfører 65+».

Kurset har ikke til hensikt å måle deltakernes føreregenskaper, men å gjøre
dem bevisste på situasjoner der de kan
møte ekstra utfordringer.
«Bilfører 65+» er gratis, og målet er
at deltakerne skal ha kurstilbudet i
lokalmiljøet sitt, hvor både dem og
instruktørene er godt kjente.
– Bilførere over 65 år er ikke nødvendigvis dårligere sjåfører enn yngre,

men det er greit å snakke om utfordringene som kan oppstå når man blir
eldre. Vi vet for eksempel at lavere
stressterskel er et typisk alderdomstegn. Det er også en kjensgjerning at
sansene generelt svekkes med alderen,
noe som blant annet kan innebære
feilvurdering av avstand og hastighet.
I tillegg er det en fordel om kurset
kombineres med praktiske øvelser
hos trafikkskole, sier avdelingsdirektør
Bente Skjetne i Vegdirektoratet.
– Når det er sagt, må det også sies at
sjåfører over 65 ikke tilhører den aldersgruppen med høyest ulykkesrisiko.
I fjor var det menn mellom 45 og 50 år,
legger hun til.
Under «Bilfører 65+» testes verken
deltakernes kjøreferdigheter eller hva
de kan om trafikkregler. Det er heller

ingen eksamen av noe slag, og ingen
risikerer å miste førerkortet.
Kurset er frivillig og en hyggelig måte
å friske opp kunnskaper om bilkjøring.
Flere tusen bilførere har gjennomført
kurset, og erfaringene fra deltakerne
er svært positive.

Deltakerne er selv med på å bestemme
innholdet i kurset. Temaer som ofte går
igjen er vikeplikt, rundkjøring, vegoppmerking, lyskryss, motorveg, lysbruk,
forbikjøring, parkeringsbestemmelser.
– Dette er et veldig populært teoritilbud der deltakerne kan møtes. De
som holder kursene er personer som til
daglig jobber som sensorer på trafikkstasjonene. Gjennom teori og dialog er
målet å gjøre folk tryggere, sier Bente
Skjetne.

Hva hendte for 15 år siden

Årene går unna, og kanskje husker
du ikke alt som skjedde i 2002 – året
da Kristina sist kjørte bil. Men du
husker kanskje disse hendelsene?

PEN START: En nydelig start uten rykk og napp. Giringen var noe av det Kristina
Johnsdatter Andreasen følte seg mest trygg på før den første kjøretimen.

langs veiene kjøre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Det Johnsdatter
Andreasen gjør, er å legge til rette for
det gjennom bygging av teoretisk og
praktisk kompetanse og erfaring. Mange
flere bør gjøre som henne for å bidra til
at nullvisjonen nås, sier han.

Bevissthet og ærlighet

– For alle sjåfører er det viktig å kjøre regelmessig. Opphold gjør at kompetansen blir glemt. Derfor er det forbilledlig
å høre historien om Kristina Johnsdatter Andreasen som tar ansvar for egen
kjøreadferd, sier avdelingsdirektør Bente

Komiker Bård Tufte Johansen fikk
Norge til å le med sitt berømte
kylling-stunt.

Skjetne i Vegdirektoratet.
Hun anbefaler alle bilførere om å kjøre
flere ganger ukentlig, og sier at det er
viktig med bevissthet og ærlighet rundt
egen sjåfør-kompetanse.
– Bruk eksempler fra andre deler av
livet, og spør for eksempel deg selv
om du mestrer slalåmskiene like godt
om det er en dag eller to uker siden du
brukte dem sist. Jo sjeldnere du kjører
på ski, desto mindre god blir du til å
mestre dem, sier Bente Skjetne.

Prinsessen fikk sin
forfatter-kjæreste.

Nokia lanserte sin
første mobiltelefon
med innebygget
kamera.
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Sikrer du lasten slik d
Av Simen Næss Hagen

Konsekvensene kan være store om lasten ligger
løst på tilhengeren. Her får du de beste tipsene til
lastsikringen.
Våren har kommet for fullt, og det er på
tide å rydde i hagen og «freshe» opp
eiendommen til den grønne delen av
året. Både organisk og ikke-organisk
materiale skal kjøres vekk, så det er på
tide å ta ut hengeren, børste av støvet
og få stroppet på avfallet til nærmeste
gjenvinningsstasjon.
Men mye skal rekkes over, og du har
kanskje dårlig tid. Da er det lett å gå
på en slurve-smell, som i verste fall kan
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koste deg dyrt om ulykken skulle være
ute. Fatale ulykker kan skje, og for din
egen del er det ikke noe problem for
politiet å ta fra deg førerkortet om du
har utvist uforsvarlig lasting av tilhengeren.
Vi møtte Kristian Ivesdal ved Felleskjøpet i Drammen som har god kompetanse på tilhengere og lastsikring, og
lot ham demonstrere de grunnleggende
teknikkene som kreves.

– Først og fremst er det viktigste å
legge det tyngste i bunn, og først og
fremst få hovedvekten på midten, over
akselen på hengeren, sier Ivesdal.

Strammer på kryss

Vi benytter oss i dette tilfellet av en
Gaupen A1325 med tillatt lastevekt på
950 kilo i tillegg til sin egenvekt på 250
kilo. Vi stabler opp to paller og seks
sekker med plantejord for å se hvordan
Ivesdal velger å sikre dette.
– Her benytter jeg av meg to stropper
og bruker festepunktene på innsiden
av hengeren. Deretter lager jeg et kryss
for å stramme til på hver side. Selv i en
bråstopp skal ikke dette flytte på seg,

VI G
JØR
TIL V KLART
ÅRE
N!

SLIK SKAL DET SITTE: – Dette flytter seg
ikke noen steder, uansett hva som skjer,
sier Kristian Ivesdal, og demonstrerer at
det er null margin mellom last og stropper som holder lasten godt på plass på
hengeren.

KLARGJØR LAST: Kristian
Ivesdal ved Felleskjøpet i Drammen klargjør
hengeren for last, i dette
tilfellet to paller og seks
sekker med hagejord.

du bør?
forteller ham.
Ivesdal hekter på krokene på hver side
først, før han drar og justerer dem over i
motsatt retning. Deretter strammer han
jekkestroppen til det maksimale før han
spenner stroppene til det er null margin
igjen mellom stroppen og gjenstanden.
Filosofien er å bruke så få stropper som
forsvarlig mulig, men aldri færre enn at
lasten er tilstrekkelig sikret, slik at den
ikke flytter på seg.
– Bruk heller en stropp for mye hvis du
ikke er sikker, sier han.

Stropper kompakt

Når det kommer til planker, gjerdestol-

SYSTEM: Kristian legger sekkene i en slags
2-1-rekkefølge, annenhver gang, hvor å gjøre
lasten så kompakt som
mulig før sikring.

per og andre avlange materialer, så skal
det knytes på en tydelig farget gjenstand på tuppen for å markere at lasten
stikker ut. Ifølge Statens Vegvesen må
dette gjøres dersom lasten stikker mer
enn én meter utenfor tilhengeren.
Hos Felleskjøpet tok vi for oss
gjerdestolper for å se hvordan Ivesdal
velger å stroppe dette. Han velger å
legge gjerdene sammen så kompakt
som mulig, for å spenne disse sammen,
framfor å la dem ligge på rekke og
spenne dem ned i hengeren.
Og i stedet for å stroppe på kryss,
tar han heller to jekkestropper i hver
ende, surrer stroppen én runde rundt

gjerdene, og spenner på tvers av hengeren, foran og bak.
– Da blir gjerdene spent inntil hverandre, som gjør sikringen tryggere. Og så
lenge dette er spent godt nok på hver
side, så flytter ikke dette seg. Her kunne
du sikkert tatt en truck og løftet opp
hengeren via gjerdene, sier Ivesdal.

– Vask etter hvert bruk

Hva gjelder så ved vedlikeholdet av hengeren. Den benyttes ikke i like stor grad
som bilen i seg selv, og det er fort gjort
å slurve med renhold og vedlikehold.
Det er spesielt to steder det kan gå
utover hengeren; bremsene og draget.
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TO STROPPER: Lasten er lagt midt på hengeren, over akselen, for best mulig balanse. Videre velger Kristian å bruke to stropper
for å sikre lasten, og begynner med å feste stroppene i hvert hjørne.

PÅ KRYSS: Ved å legge stroppene på kryss, sikrer han at lasten
ikke flytter på seg i verken den ene eller andre retningen ved
bevegelse på lasten.
– Hengerene i seg selv er galvaniserte,
men når hengeren kjøres på salt så er
det bremsene som først begynner å
ruste, sier Ivesdal, og viser fram en ett år
gammel henger som har tydelige spor
etter salt på metallet, og hvor bremsene
allerede er greit rustet.

Finn smøreniplene

– Tommelfingerregel nummer én er
enkelt og greit å vaske hengeren etter

18
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STRAM STROPP: For å gjøre stroppejobben så effektiv som
mulig, så er det en nøkkel å trekke stroppen så stramt som
mulig gjennom «jekken» før den strammes ytterligere for å
holde lasten på plass.

hvert bruk. Og om vinteren så er det
spesielt viktig å passe på bunnplata, da
det er den som tar imot all lasten. Legg
for eksempel en presenning over, slik
at den får mest mulig beskyttelse, sier
Ivesdal, som videre viser oss hvordan
draget mellom henger og hengerfeste
bør vedlikeholdes.
Hengrene har smørenipler foran ved
draget som med en enkel fettpistol kan
smøres for å unngå at dette går utover

bremsefunksjonen til hengeren.
– Hvis du ikke har mulighet til å sprøyte
inn fett i smøreniplene, så kan du heller
åpne opp her og legge litt fett innpå
her. All smøring er bedre enn ingen
smøring, konstaterer han, og viser hvordan man kan åpne opp gummiforingen
og legge på fett på draget.

VI GJØR KLART
TIL VÅREN!

STRAMMER GODT: Ved last av stokker og andre avlange gjenstander som terrassemateriale, er tipset å gjøre lasten så kompakt
som mulig, både for å gjøre stroppejobben enklere og for å sikre lasten best mulig. Ved å surre stroppen én skikkelig runde rundt
gjerdestolpene, får ikke stokkene beveget seg noe sted under kjøring.

SE OPP FOR RUST: Vask etter hvert bruk, er Kristians
tips til enkel vedlikehold av hengeren. I likhet med biler
utsettes hengeren for last, og lite tilstrekkelig rengjøring
skaper rustdannelser - og bremsene er det første som
får gjennomgå.

SMØR DRAGET: Draget på hengeren aktiverer og
deaktiverer hengerbremsene, men denne kan slarke og
verstefall sette seg fast hvis det ikke vedlikeholdes skikkelig. Aller best er det å bruke smøreniplene og smøre
med en fettpistol når det trengs. Hvis ikke verktøyet
eller ekspertisen er i nærheten, kan det påføres manuelt
under gummibufferen på draget.
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VI GJØR KLART
TIL VÅREN!

Dumt og dyrt
å droppe
poleringen

Tre av fem dropper å polere bilen hver vår. Det kan redusere bilens levetid og
andrehåndsverdi, forteller fagfolk.
Hele 60 prosent av bileiere dropper å
polere bilen hver vår, viser en spørreundersøkelse utført av YouGov for Biltema.
– Bilen er ofte noe av det dyreste man
eier. Da er det dumt ikke å ta ordentlig
vare på den. Hvis du rengjør, polerer og
vokser grundig, får du langvarig beskyttelse som gjør det enklere å vaske bilen i
fremtiden, sier Dag Bergby, markedsansvarlig i Biltema.
Biler som ikke poleres regelmessig kan
tape seg i verdi raskere enn andre.
– Upolerte biler ruster fortere. Grobunnen for rust er stor, siden upolert lakk
lettere tar vare på salt og asfalt-, piggog bremsepartikler. I tillegg blir lakken
matt og mister glansen sin, noe som
også bidrar til å redusere bilens verdi,
sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Manuell polering er best

Mange automatiske bilvaskemaskiner
tilbyr vaskeprogrammer med polering.
Ifølge NAF er ikke dette like bra som
manuell polering.
– Det er godt nok der og da, men
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holdbarheten er mye kortere enn en real
polering for hånd, sier Engebretsen.

To ganger i året

Du bør polere bilen to ganger i året, og
vårpoleringen er viktigst.
– Om høsten bør du polere for å motvirke at salt og skitt setter seg fast i lakken. Om våren bør du polere for å fjerne
det som har satt seg fast og for å få opp
glansen i lakken, sier Engebretsen.
Å polere er ikke vanskelig, men det må
gjøres riktig.
– Bruk produkter som passer til lakken på akkurat din bil. Enkelte bruker
oppvaskmiddel eller andre tilfeldige
produkter til å vaske bilen. Det er ikke
lurt. De risikerer da å lage flekker og
skader på lakken, sier Dag Bergby.
Det viktigste er å gjøre et grundig forarbeid. Masker lister og annet som ikke
skal poleres.
– Det er viktig at plast og gummi ikke
får polish på seg. Det kan føre til at de
får stygge grå flekker som det er vanskelig å få av. Du bør heller ikke polere i
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direkte sollys, sier Bergby.
En typisk feil er for dårlig vask og
rengjøring før polering.
– Dersom saltet og skitten ikke blir
fjernet, kan hele poleringsjobben være
bortkastet. Spray på avfettingsmiddel,
vent de angitte minutter og skyll av, sier
Bergby.
Mange velger å bruke renseleire, eller
velger du å polere på den tradisjonelle
måten, skal du påføre lakkrens skånsomt
med klut eller poleringsmaskin. Tørk
av med en tørr mikrofiberklut og påfør
deretter poleringsmiddelet med samme
metode. Tørk av og påfør deretter voks.
Vent litt før du tørker av med en klut.
– Jobben kan gjøres enklere ved å
bruke en poleringsmaskin, men det
gjelder å vite hva man holder på med.
Les instruksjonsboken og øv deg på en
annen overflate først, sier Dag Bergby i
Biltema.
(Newswire)

Slik gjør du bilen din klar for våren
med spylevæske i bagasjerommet.
Sjekk vindusviskerne for eventuelle
skader og bytt dersom det trengs. Rens
også glassene på hovedlyktene og
innsiden av frontruten.

2. Sjekk fukt i kupeen

Vi drar med oss mye fuktighet og snø
inn i bilen i løpet av vinteren. Det kan
føre til mugg- og rustdannelse inne i
bilen. Kjenn med hånden under gulvmatten. Er det vått, ta ut matten og la
døra stå oppe til lufting. Eventuelt kan
du sette inn luftavfuktere for å trekke
opp fukten.

3. Rengjør bilen innvendig
I tillegg til å polere, er det flere ting du
bør kontrollere på bilen etter en kald
og våt vinter.

1. Sjekk spylevæske og vindusviskere

Med salt og skitt i veien blir vinduene
fort nedgriset. Ha alltid en ekstra kanne

Støvsug og vask seter, bagasjerom,
gulvmatter og interiør. Ved flekker i
tekstiler finnes det effektiv skumrens.
Bruk gjerne vinylglans på dashbord for
å friske opp og få nybilfølelsen tilbake.

4. Skift til sommerhjul

Det kan være lurt å gjøre dette selv, slik
at du er forberedt dersom du punkterer. Med en garasjejekk kan du enkelt

skifte dekk.

5. Vask bilen og motoren
Vask med sjampo og svamp og skyll
godt med rent vann. Tørk med en tørkeklut eller pusseskinn. Et godt råd er
å bruke en smussavskiller i bøtta, noe
som gjør at man ikke drar opp gammel
skitt og partikler i svampen ved væting.
Bruk avfettingsmiddel på motoren
og skyll lett med en hageslange eller
med svak stråle på høytrykksvaskeren.
Unngå å bløtgjøre elektriske komponenter.

6. Poler bilen (tradisjonell metode)
Beregn 1-2 timer. Plasser bilen i skyggen og sørg for at den er ordentlig
ren før du setter i gang. Påfør lakkrens
skånsomt og tørk av middelet med
en poleringsklut. Bruk deretter poleringsmiddel på samme måte, og tørk
av med mikrofiberklut eller maskin. Til
slutt påfører du voks. Vent litt før du
tørker av.
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Vil ha ny debatt om båtp
MA krever klare svar
fra politikerne

VIL HA SVAR: Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen vil kreve at politikerne klargjør hva de mener om promillegrensen til sjøs.
Av Jøran Ledal

Da Stortinget i 2015 vedtok påbudet om flytevest
i fritidsbåter, var det mange som tok til orde for at
politikerne samtidig burde senke promillegrensen for
båtførere. Det skjedde som kjent ikke - og vi står foran
en ny båtsesong der du lovlig kan kjøre båt med 0,8 i
promille.
MAs generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen mener politikerne har vært
inkonsekvente, og etterlyser nå politikere som våger å ta et klart standpunkt
før høstens stortingsvalg.

Politikerne kvier seg

– Vi merker at politikerne kvier seg for å
snakke høyt om behovet for en ny promillegrense til sjøs – selv om de egentlig
mener at det er det eneste forsvarlige
standpunktet. Årsaken er åpenbart at
båtpromille-standpunktet ikke er like
populært i alle deler av befolkningen,
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og frykten for å miste stemmer blir for
stor. Dette gjelder selvsagt ikke alle,
men jeg er helt overbevist om at en del
politikere velger å forholde seg taus
fordi de vet at standpunktet kan virke
kontroversielt, sier Kristoffersen, som
lover å presse på for å klargjøre meningsforskjellene frem mot valget.

Svenske erfaringer

– Erfaringene fra Sverige tilsier at vi
bør gjøre det samme. Etter at Sverige
i 2010 senket promillegrensen, viser
statistikken at stadig flere svenske båt-

førere respekterer loven og venter med
ankerdrammen til båten er fortøyd. En
0,2-grense er å anse som en nullgrense
for å drikke og å sette seg bak rattet
på båten, og dermed unngår man at
folk spekulerer i å ta seg et glass eller
to eller tre. Vi tror at de samme positive
holdningene kan overføres til norske
båtførere dersom grensen senkes til 0,2,
sier generalsekretæren.
– En promille på 0,8 er uforenlig med
et båtliv der det ofte er snakk om stor

promille før høstens valg

DROPPET NY PROMILLEGRENSE: Mange mente at politikerne burde senket promillegrensen for båtførere samtidig som de
innførte flytevestpåbudet. Det skjedde ikke , og fremdeles kan folk kjøre båt i påvirket tilstand.
fart, store båter og store krefter. Fritiden
i småbåt skal være sorgløs avslapning,
ikke en arena for fare som kan ende i
alvorlige ulykker, sier Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri
trafikk.

«Villig til å ta sjanser»

«Småbåtføreren som har drukket, føler
seg påvirket. Han er ikke like kritisk som
vanlig, han er mer villig til å ta en sjanse
og refleksene er blitt langsommere.».
Slik beskriver Folkehelseinstituttet en

båtfører med 0,8 i promille.
– Vil du virkelig møte en slik båtfører på
kryssende kurs når du er på båttur med
familien, spør Fjellvang Kristoffersen,
som altså vil bruke våren og sommeren til å sette båtfylla på den politiske
dagsordenen.

Flertall blant velgerne

Mye tyder på at velgerne deler samme
standpunkt. Ifølge en undersøkelse
utført av Opinion for KLP i 2015, mener

hele 74 prosent at promillegrensen for
fritidsbåtførere bør senkes til 0,2. I en
tilsvarende undersøkelse tre år tidligere,
støttet 70 prosent en slik lovendring.
– Trenden er at stadig flere ønsker en
strengere alkoholpolitikk til sjøs. Disse
undersøkelsene er ikke helt ferske, så
for å kunne gi politikerne et oppdatert
bilde, planlegger vi å gjennomføre en
lignende undersøkelse frem mot sommeren, forklarer Fjellvang Kristoffersen.
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NULL PROBLEMER: Robert Aspelund har
ikke opplevd tekniske problemer med
alkolåsen i lastebilen han kjører.
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Får på plass alkolås i
400 Coop-lastebiler
Av Even Rise

Coop Norge Handel har så god erfaring med alkolås på lastebiler at ordningen
utvides fra nyttår. Frykten for eventuelle tekniske problemer ble tidlig gjort til skam,
og et eventuelt alkolåspåbud hilses velkommen av transportsjefen.
– Vi har et mål om 99 prosent leveringspresisjon, og det klarer vi. Innføringen
av alkolås har med andre ord ikke hatt
negativ innvirkning på leveransene våre.
Derfor hadde vi ingen betenkeligheter
med å legge inn krav om at det skal
være montert alkolås i alle biler som
vurderes for nye transportavtaler med
oppstart fra 1. januar 2018.
Det sier Lars Gunnar Grønhella, transportsjef for distribusjon i Coop Norge
Handel. Fra nyttår vil rundt 400 lastebiler i fast trafikk for selskapet være utstyrt
med alkolås. Dette inkluderer cirka 100
biler med bakervarer fra Goman-bakeriene og cirka 50 biler på mellomtransport
fra sentrallageret til regionallagrene. De
siste 250 kjører faste distribusjonsruter.
– Det påstås at 140.000 bilturer i Norge
– hver eneste dag – kjøres av en fører
som er ruspåvirket. Vi vil sørge for at
ingen av disse representerer oss. For
Coop handler dette om et betydelig trafikksikkerhetsengasjement, der alkolås
er ett viktig element, sier Grønhella.
Trygg Trailer som er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere er et eksempel på andre
tiltak som Coop er med i.
– Noen av de 400 bilene som er utstyrt med alkolås kjører inntil 250.000
kilometer årlig. Dette er snakk om store
monstre av noen kjøretøy, og flere og
flere av dem er modulvogntog på 25,5
meter som kan veie opptil 60 tonn, sier
Grønhella.
– Hvis vi i positiv forstand kan utgjøre en
liten forskjell for trafikksikkerheten ved
å utstyre samtlige biler i fast trafikk med
alkolås, så gjør vi selvsagt det, legger
han til.
– Hva med skeptikernes argumenter om
at tekniske problemer med alkolåsene
gjør at bilen ikke starter og at det derfor kan oppstå forsinkelser?

ble snakk om alkolås-krav i alle biler som
kjører for Coop.
– Men dette gikk fort over. Nå opplever
vi i hovedsak positive tilbakemeldinger.
Vi har erfart at det er viktig at det hos
hver enkelt transportør monteres alkolås
i alle bilene omtrent samtidig. Årsaken
til det er at hvis noen i et firma får alkolås før kollegene, så kan noen av dem
seg mistenkeliggjort, sier Grønhella.
Coop er også opptatt av transportørene
tar kontakt før de foretar seg noe overfor sjåfører som eventuelt ikke får start
på bilen som følge av promille.
BLITT EN VANE: For Coop-sjåfør Robert
Aspelund er det blitt en vane å blåse når
han setter seg bak rattet. Transportsjef
Lars Gunnar Grønhella forteller at
alkolås-ordningen utvides neste år.
– Jeg har ikke hørt om ett eneste eksempel på at noen ikke har fått start på
bilen som følge av tekniske problemer
med alkolåsen. I rettferdighetens navn
kan jeg nevne at enkelte fabrikkmonterte alkolåser har hatt behov for litt ekstra
oppvarmingstid når den norske kulda
har slått inn, men dette er snakk om få
sekunder. Altså ikke et reelt problem,
sier Grønhella.
Coop-sjåfør Robert Aspelund, som
kjører i Oslo-området, demonstrerer
for Motorføreren hvordan han må blåse
i alkolåsen hver gang han skal starte
lastebilen.
– Det blir en vane å måtte blåse. Alkolåsen er innstilt slik at du ikke trenger å
blåse på nytt før det har gått 60 minutter etter at motoren er slått av, sier han.
– Dette gjelder de fleste, men vi har
gjort unntak for enkelte biler med
tidkrevende leveringsforhold, supplerer
Grønhella.

– Vi ønsker å involveres i den prosessen.
Kravet om alkolås kommer fra oss, og
derfor er vi opptatt av at det ikke fattes
avgjørelser i strid med sjåførenes rettigheter, sier Grønhella.
– Hvilke holdninger har lastebileierne til
å måtte bruke penger på alkolås?
– Transportørene er eier av alkolåsene,
men i praksis er det Coop som finansierer apparatene ved å justere oppgjøret. For anbudet som nå er ute, må alle
tilbydere ha regnet denne kostnaden inn
i totalprisen, sier Grønhella.
Coop har en sentral rammeavtale med
KGK om kjøp av Dräger alkolås.
– Stor fleksibilitet gjør at de for eksempel installerer alkolås samtidig som bilen
lastes opp med varer på lageret vårt på
Gardermoen. Dermed oppstår ingen
vesentlig heft for sjåføren. Totalt sett får
vi stort sett positive tilbakemeldinger
fra både sjåfører og transportører. Jeg
regner med at det før eller senere kommer et alkolås-påbud – og da vil vi være
godt forberedt, sier Grønhella.

Han sier at enkelte transportører og sjåfører var negative da det for første gang
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MA-MEDLEMSKAP

«Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen

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 medlemskategorier som passer enhver. Se
MAs nettsider under MEDLEM – VERVING.
Sjekk også ut fordelene du har som medlem på våre
nettsider.

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

Caps m/MA-logo

Kjølebag m/sete
m/MA-logo

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

Våre medlemmer får
rabatt på sommer-moro
MA og MA-Ungdom sine
medlemmer får 10% rabatt
på billetter til Bø Sommarland!

Foto: Mats Grimseth (Sommarland)

Rabatten benyttes i Sommarland sin
nettbutikk www.sommarland.no

Rabatten gjelder for sesongen 2017, og
opptil fem billetter per kjøp.
Mer info om hvordan bestille m.m.
finner du på MAs hjemmesider, www.
ma-norge.no
Rabatten beregnes ut fra de til enhver
tid gjeldene priser på daterte billetter
på nett.
Jo tidligere du bestiller billetter i forhold
til når du planlegger å komme, jo billigere vil billettene bli.
Det beregnes ikke rabatt på ”open day
tickets” eller ”smart day”billetter.

...og kinobilletter til lavere pris!
MA og MA-Ungdom har kjøpt inn kinobilletter til redusert pris. Det betyr at
når vi dekker litt av prisen, får du, som
medlem, kinobilletter til kr 80,- pr. stk.
Tilbudet gjelder for alle kinoene i hele
Norge. Vi håper du vil benytte deg av
denne nye og hyggelige medlemsfordelen.
NB! Gå inn på MA sine hjemmesider for
mer info og hvordan du bestiller billettene.

Nå kan du betale oss
med VIPPS

Salgsartikler, internasjonalt førerkort,
lodd, kalender, aktivitetshefte og skattefrie gaver m.m. kan nå betales via VIPPS
(VIPPS nr. 93834)

En av de beste
bilredningsavtalene
på markedet?

Som MA– og MA-Ungdom-medlem
med Autohjelp har du rett til to kostnadsfrie assistanser i året. Dersom du
skulle behøve flere vil det oppkreves
en egenandel fra og med assistanse
nummer tre. Første egenandel er 100
kr, deretter øker egenandelen med
100 kr pr assistanse.
Se mer på MAs hjemmesider!
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MA-MEDLEMSKAP

Enkelt å bli støttemedlem
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 webversjon

Kjære med
lem - noen

Pakk riktig

tips og litt

info for som

meren og

ferien

til ferie

turen!
Ikke hiv bager
og kofferter
bak i bilen
fart før du
legger ut på
i full
tur! Løse
gjens

tander og
tyngre last
kan bli livsfar
i en bråsto
pp.
lig
Mens bilbelt
et og kollisj
onsputene
deg og dine
redder
i første omga
ng, kommer
farlig overra
en
skelse bakfra
: Løse
gjenstande
r og lasten
du ikke hadde
på å sikre.
tenkt
Les mer

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
s transportpol
Der peker
itikk.
vi på en rekke
områder innen
trafikksikker
het som vi
mener ikke
med eller er
er tatt
for lite konkr
et utformet.
annet sikker
Blant
het innenfor
en aktivitet
høysesong
det er
for akkurat
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!

Skattefrie gaver

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 g
 iveren
skal kunne trekke fra på skatten, må
MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er

en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 47 42 02 eller ma@ma-norge.
no.

Medlemsavtalen med AutoMester er utvidet!
Nå får våre medlemmer 10 % rabatt

nytte av dette!

på arbeid på reparasjoner, samt 10 %

Se også MAs hjemmesider!

på PKK (EU-kontroll).
Dette er kommunisert ut til alle
AutoMester sine verksteder, og vi
håper våre medlemmer vil gjøre seg

Husk også å melde inn adresseendring,
slik at du er sikret å få Motorføreren til
korrekt postadresse!

MA-lotteriet:

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.

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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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!

MA-MEDLEMSKAP

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 25,-

Refleks-slapwraps
kr 10,-

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 | 2 | 2 0 1 7
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Kunstig motorstøy blir påbudt
En av tre nordmenn er redde for å bli påkjørt av en lydløs bil, og fire av ti mener
lydsvake elbiler er trafikkfarlige. Om to år reduseres grunnen til slik bekymring…
Fra 2019 skal nemlig alle nye modeller av elbiler, inkludert
hybrider, gi varsel-lyd i form av kunstig motordur når farten er
under 20 kilometer i timen.
– Over denne hastigheten er det lyden av dekk mot underlaget og luftmotstanden vi hører, og ikke motoren.
Det sier produktsjef Øyvind Knudsen. Han jobber i Hyundai
Norge som har brukt YouGov til å gjennomføre undersøkelsen
som beskriver folk bekymring for lydløse og lydsvake biler.
– 37 prosent av de spurte sier at de har vært i ferd med å
bli påkjørt av en elbil fordi de ikke hørte den. Påbudet om
varsling som kommer i 2019 er begrunnet med å forebygge
påkjørsler, sier Knudsen.
Verken politiet, vegvesenet eller Norsk elbilforening kjenner
ifølge Knudsen til ulykker der noen er blitt alvorlig skadet et-

ter å ha blitt påkjørt av en elbil fordi den ikke laget lyd.
– Foreløpige ulykkestall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for
2016 viser at totalt 23 fotgjengere ble skadet i ulykker der
elbil var innblandet. For syklister var tallene 24 skadde. Opplysningene vi får fra politiet gir ikke informasjon om årsak, og
vi har foreløpig ingen indikasjoner på at det skyldes at bilene
ikke laget lyd, sier Bente E. Andresen Bjørneby i SSB.
I USA er forventningene til de nye reglene store. Ifølge
Knudsen mener det amerikanske transportdepartementet at
cirka 2.400 fotgjengerulykker vil bli avverget årlig i USA når
varslingspåbudet innføres.
Hyundai Norge poengterer at både Elbilforeningen og Norsk
forening mot støy protesterer mot den lovpålagte varslingen,
men Knudsen mener det vil bli en seier for Blindeforbundet.

Planlegger verdens største trebru over Mjøsa
Verdens største trebru kan bli satt opp
over Mjøsa mellom Moelv og Biri. Prisen vil bli tett oppunder fire milliarder
kroner.
– Fire kjørefelt, to i hver retning. I
tillegg er det planlagt gang og sykkelveg. Byggetiden for en trebru i denne
størrelsen er stipulert til tre år og én
måned. Skal den bygges i betong,
vil byggetiden bli på ytterligere tre
måneder.
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Det kom frem da Statens vegvesen i
siste halvdel av april presenterte sin
rapport om ny bru over Mjøsa fra
Hedmark til Oppland. Den er planlagt
800 meter sør for dagens mjøsbru, som
for øvrig skal rives når den nye kommer på plass. Rapporten ble overlevert
Nye Veier som skal bygge E6 på den
aktuelle strekningen.
Den nye brua blir slik planen i dag foreligger, ni ganger så lang og tre ganger
så bred som den mest omfangsrike

trebrua i verden.
– Å bygge i tre er teknisk mulig,
økonomisk mulig og fremtidsrettet, sa
prosjektleder Taale Stensby til politikere, utbyggere og næringsliv under
presentasjonen.
– Vi snakker om en helt annen skala på
en trebru enn det som har vært bygget
tidligere, poengterte han. Når arbeidet
med ny mjøsbru starter, er foreløpig
ikke bestemt.

Støtter utprøving av selvkjørende kjøretøy
Opplysningsrådet for
Veitrafikken (OFV) støtter
ikke bare lovforslaget om
utprøving av selvkjørende
kjøretøy, men ønsker også
en utprøving med blandet
trafikk.
Det går frem i høringsuttalelsen til Samferdselsdepartementet fra OFV.
– En utprøving med blandet trafikk er
nødvendig for å se hvordan samspillet
mellom selvkjørende kjøretøy og konvensjonelle kjøretøy vil foregå, skriver
OFV.
Det påpekes samtidig at andre land,
blant annet Sverige også søker å få frem
fakta om et slikt samspill.
Et viktig formål med slik utprøving er
å avdekke i hvilken grad eksisterende
infrastruktur er tilstrekkelig for videre
innføring av selvkjørende kjøretøy, og
hvilket behov det vil være for videre
tilrettelegging av den fysiske og digitale
infrastrukturen.
– Teknologiutviklingen går svært raskt.

VIL PRØVE UT: Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker å finne ut mer om hvordan
såkalte selvgående biler fungerer sammen med annen trafikk.
Dette gjelder både for teknologien i
kjøretøyene, og teknologiske muligheter knyttet til selve infrastrukturen. I den
forbindelse bør det drøftes av hva slags
infrastruktur som kreves og bør sikres.

Det sier fagsjef Karin Yrvin på OFV sine
egne nettsider, hvor hun også etterlyser
en nærmere analyse av hvordan veimyndighetene skal forholde seg til utviklingen innenfor bil- og veiteknologien.

Tunnelutbedringer de neste årene
De neste seks-sju årene skal Statens
vegvesen utbedre 200 tunneler i hele
landet. Samtlige har en lengde på over 500
meter og ligger langs riksvegnettet.

Utbedringsprogrammet omfatter utskifting av gammelt utstyr,
samtidig som ny sikkerhet bygges inn.
Konsekvensene på de mest trafikkerte veiene kan bli stor for
de vegfarende:

– Utbedringsarbeidene vil gi til dels store ulemper for trafikantene i den tiden det tar å utbedre tunnelen. Det praktiske opplegget vil variere ut fra lokale forhold. Noen steder
stenges tunnelene kveld og natt. Andre tunneler stenges helt
og trafikken dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to
atskilte løp avvikles trafikken i ett av løpene, skriver Statens
vegvesen på sine nettsider.
Her kan du sjekke hvilke arbeider som eventuelt skal gjøres
på de strekningene du skal ferdes i årene som kommer: www.
vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelutbedring
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Nye Volvo V90 Cross Country:

Supersvensken er her!
Av Tommy Hermanrud

Forventningene til arvtageren til Volvos bestselger XC70 var og er veld
endelig ventetiden over. Motorføreren har testet splitter nye Volvo V90
kan fortelle våre lesere at Volvo nok en gang har truffet blink med sitt n
den solide lanseringen av XC90, via S90 og V90 har Volvo nå kommet t
er størst forventninger til, V90 Cross Country.
Med seks centimeter i økt bakkeklaring
til 21 cm ser vi med en gang at det er
Cross Country versjonen av V90 vi skal
kjøre. Utvendig har den også markerte
hjulbuer som XC70 også hadde og gir
den det lille off road-preget som gjør
bilen litt røffere. Innvendig oser bilen av
luksus. Volvo har alltid vært ledende på
seter og kjørekomfort, og setene i nye
V90 CC er ypperlige.
Nytt er at Volvo endelig har fått lårstøtte, noe Audi og BMW har hatt i
mange år og som har vært savnet på
de ellers så ypperlige Volvosetene. Her
er det elektrisk manøvrerbar lårstøtte
som gir optimal hvile for lårene og god
kjørestilling. Kupeen er lys og luftig og i
baksetet sitter to voksne godt, kanskje

32

MOTORFØR E R E N | 2 | 2017

litt smalt med tre store karer bak. Bagasjerommet på 560 liter skulle romme det
man trenger å ha med seg. Den store
infotainmentskjermen styrer det meste
av funksjoner, og det gjør at antallet
knapper å holde styr på blir minimalt.

Fullt på høyde med tyskerne

Materialkvaliteten er høy i nye Volvo
V90 CC og fullt på høyde med sine
tyske konkurrenter. Skinnet i setene er
mykt og lukter helt fabelaktig. For de
som har barn kan vi nevne at man som
ekstrautstyr får baksetepakke med ekstra barnesikring, to ekstrasoner bak for
klimaanlegget og totrinns barneseter.
Volvo har alltid vært ledende på sikkerhet i sine biler og det er også litt nyhe-

ter på den fronten i V90 CC også.

Sikkerhet = Volvo

Connectec Safety heter det nye nå, og
systemet gjør at Volvobilene kan «prate»
med hverandre og opplyse om fare eller
glatt underlag. Systemet finnes kun på
biler i Norge og Sverige enda. Volvo
bruker GPS-posisjonering og internettoppkobling fra bilen eller telefonen for å
sende informasjon til sin sky-tjeneste.
Large Animal Detection skal gjenkjenne
dyr på størrelse med en elg og bremse
bilen hvis føreren ikke reagerer. Run
Off Road Mitigation bremser og styrer
bilen bort hvis man er i ferd med å kjøre
utfor veien. Bilen har i utgangspunktet
framhjulsdrift, men med off road knap-

MAs trafikksikkerhetsekspert om bilen

dig store, og nå er
0 Cross Country og
nye flaggskip. Etter
til den modellen det

pen i Drive Mode finnes det alltid drift
på bakakslingen. Tilhengervekten har
økt til 2200 kilo og det regner jeg med
vil glede mange som har campingvogn
og tenker på å kjøpe en V90 CC. Bilen
kommer i to utstyrsvarianter, Plus og
Pro, som tilsvarer Momentum og Inscription for andre modeller fra Volvo.
Min testbil var hvit av farge og da kommer de svarte plastdetaljene mer frem
enn om man velger en bil med mørkere
farge. Fordelen med denne type bil i
forhold til en SUV, er at man beholder
personbilfølelsen samtidig som man har
høyere bakkeklaring, høyere sittestilling
og tøffere design uten at man behøver
å kjøre rundt i en stor SUV. Kjøreegenskapene på nye V90 CC er meget gode

Volvo setter som alltid sikkerheten i
høysetet. Du kan få bilen både med
alkolås og med en ungdomsnøkkel.

Volvos motto er at i 2020 skal ingen
dø eller bli hardt skadd i en ny Volvo.
Derfor er da bilen også proppfull med
de aller nyeste førerstøtte- og sikkerhetssystemer.
Volvo er en av de første som tilbyr en
rød nøkkel, hvor du kan forhåndsinnstille topphastighet, hastighetsvarsel
og den adaptive cruisekontrollen. På

og kvalitetsfølelsen og komforten er
i toppklasse. Bilen oppfører seg godt
på tørt og glatt underlag og de ekstra
seks centimeterene med bakkeklaring er
kjekke å ha når man skal over en brøytekant eller om man ferdes litt utenfor
hovedveien. Den ekstra bakkeklaringen
går ikke utover kjøreegenskapene på
noen måte, de er like gode som på en
vanlig V90.

Bensin eller diesel?

I Norge er det fortsatt diesel som
gjelder, men bensinbilene øker i andel.
Jeg vil også tro at V90 CC kommer
som en spennende ladbar hybrid etter
hvert. Min testbil hadde en 2,0 liters
dieselmotor (D4) på 190 hk og 8 trinns

denne måten kan du oppmuntre poden til å kjøre ansvarsfullt når du låner
bort bilen. Selvsagt finner du både
autobrems, kant- og midtlinjevarsler,
adaptiv cruisecontroll og skiltgjenkjenning som viser hastighet på stedet i
bilen.
Volvo er for øvrig de eneste som kan
tilby alkolås fabrikkmontert, hvis du
ønsker det.
Anne Beate Budalen
Trafikksikkerhetsrådgiver

automatgir. Neste dieselmotor er en D5
på 235 hk.
På bensinmotorfronten kan man velge
en T5 motor på 254 hk eller en T6 råtass
på 320 hk. Innstegsprisen for en D4 med
manuell girkasse er kr. 620.000,-. 8 stegs
automatgir koster kr. 30.000,- ekstra og
det er standard i alle andre modeller av
V90 Cross Country. Volvos nye storselger tror jeg dette blir, og over 800
nordmenn har allerede bestilt bilen uten
nesten å ha sett den. En sterk utfordrer
til Audi A6 Allroad og Mercedes Benz
sin nye All Terrain som kommer i april.
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Renault Zoe – med økt rekkevidde
Med nye Renault Zoe er rekkevidden økt takket
være et nytt batteri på 41 kWt og skal etter boka
holde i 400 kilometer. Rent praktisk vil det si ca. 300
kilometer, og det er meget bra for en ren elektrisk
småbil. Motorførerens biltester er ikke så vant med
bare elektrisk «drivstoff», så rekkeviddeangsten kom
snikende. Renault Zoe viste seg å være gjerrig på
strømmen, så det ble en fin og lydløs tur.
Av Tommy Hermanrud

Skal vi ta det med rekkevidde først,
så er den 400 kilometer i henhold til
NEDC-standarden. Det vil si den europeiske målemetoden for forbruk og
utslipp på nye biler, som sier at en totonns ladehybrid SUV på 400 hester, har
et forbruk på 0,2 liter per mil. Tallet er
ikke særlig realistisk, så en rekkevidde
på 300 kilometer under normale forhold
og 200 kilometer på vinter sies å være
mer riktig.
I praksis vil det si at all daglig kjøring
kan gjøres uten tanke på lading eller
rekkeviddeangst, men du må planlegge
litt hvis du skal på langtur eller er forhindret fra å lade på en stund. Det er en
stor forskjell på å ha 20 i stedet for 10
mils rekkevidde. Min testbil var fulladet
da jeg fikk den, så jeg tenkte ikke på å
lade, selv om jeg fikk med ladekabelen
i bilen. Jeg tar meg selv i å ni-stirre på
batteri ikonet da jeg kjører elbil og har
opplevd at ladingen synker drastisk etter få mil. Gledelig var det at i Renault
Zoe, kjørte jeg et godt stykke før det
grønne batterisymbolet begynte å miste
farge.

Lading

Renault Zoe kan kun lades på såkalte
AC-ladere fordi likeretteren som lager
DC-strøm til batteriet, sitter i bilen.
Denne har begrensninger på effekten,
og deres 22 kW-ladere bruker lengre
tid enn andres 50 kW-ladere eller Teslas
130 kW-superladere. Lader man Zoe i
30 minutter på 22 kW, har man en rek-
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kevidde på inntil 80 kilometer. Renault
Zoe er den eneste elbilen på markedet
med hjemmelader/wallbox – inkludert
installasjon – i prisen.
Ladetiden avhenger av om du bruker
vanlig stikkontakt eller hurtiglader. Ved
bruk av vanlig kontakt i husveggen tar
det 20 timer (10A), eller 1 time og 38
minutter med en hurtiglader. Med en
egen mobil-app fra Renault kan du se
bilens ladestatus. På min testtur ble
det ikke aktuelt å lade bilen, så jeg var
veldig fornøyd med strømforbruket.
Nå skal det sies at jeg kjørte pent på
småveier, og det var varmt og godt
slik at jeg ikke brukte mer strøm enn
nødvendig.

Enkel og sjarmerende

Renault Zoe plasseres i klassen småbil,
og det er den jo også. Med ett hjul i
hvert hjørne, og en kompakt kupè, ser
den ut som en moderne elbil. Bilen er
en femseter, og hvorvidt plassen er god,
kommer helt an på passasjerene. Jeg
fikk god plass i den, men personen bak
meg bør helst ikke være over barnesete
nivå siden benplassen ble minimal. Man
sitter som alltid godt i franske biler, og
Renault Zoe intet unntak.
Interiøret er enkelt og moderne med
mye hardplast som materialvalg. Så
er det jo også en forholdsvis billig bil.
Multimediasystemet R-Link har en rekke
funksjoner, og instrumentpanelet er
digitalt.

Akselavstanden er kort, så bilen blir
litt stumpete. Men styringen er lett og
direkte, og bilen er forholdsvis kjapp
og smidig å kjøre. Motoren yter bare
92 hk og 225 Nm, men er ganske kjapp

e og høy sjarmfaktor!

MAs trafikksikkerhetsekspert om bilen

Renault Zoe er en trafikksikker bil som får den høyeste
score på Euro NCAP sin kollisjonstest med 5 stjerner i
totalvurderingen. Bilen har også system for å varsle deg
hvis du kjører over fartsgrensa, og du kan stille inn og få et
topphastighetsvarsel.
Vi savner at Renault skal tilby sikkerhetsutstyr som adaptiv
cruise controll eller autobrems, og får håpe fabrikken legger inn mer sikkerhetsutstyr på sin neste modell.
Anne Beate Budalen
Trafikksikkerhetsrådgiver

likevel. Ser man på at man ikke trenger
å lade bilen hver dag ved «normal»
bruk, så er Renault Zoe et godt valg
hvis man trenger en bil til kortere turer,
eller som by-bil. Min testbil i utstyrsnivå

Intens hadde utstyr som handsfree nøkkelkort, ryggekamera og ryggesensor
bak og LED-kjørelys. Batterigarantien er
på 8 år/160 000 km . Zoe 400 i Intense
versjon som min testbil, kommer på kr.

251.080,-. Toppmodellen Bose Edition
koster 276.080,-.

M OT ORF ØR E R E N | 2 | 2 0 1 7

35

Lyst på unik sponsoravtale?

MA-Ungdom og utstyrleverandøren Bihr Nordic vil i 2017 gi tre trialutøvere en
fantastisk sponsoravtale.
Med bakgrunn i anbefalinger fra de lokale MA-Ungdom klubbene, skal vi plukke ut 3 utøvere som skal få plukke trial utstyr
for inntil kr. 15 000.
Vi er utrolig stolt og glad for at vi i disse dager kan sende ut
et brev til alle våre MA-Ungdom klubber som driver på med
trial, og informere om denne avtalen vi har fått med Bihr
Nordic.

Tre kandidater plukkes ut

Klubben (styret) skal plukke ut inntil 3 kandidater fra sin klubb,
som de mener fortjener denne sponsoravtalen. Det skal være
kandidater som de mener legger ned en stor innsats i det de
holder på med på sykkelen - som har et potensial for å gjøre
det bra framover innen trial – og som har verdier som er forenelig med MA-Ungdom og klubbens verdier. Det skal være

MA-Ungdom har fått Vipps!

Vipps-nummeret til MA-Ungdom er 91553.
Gjennom Vipps mottar vi gjerne gaver, eller du
kan betale for kinobilletter.
36
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kandidater som de mener vil være noen gode ambassadører
for organisasjonen MA-Ungdom.

Klær og utstyr fra Bihr Nordic

Når vi har fått inn forslag fra alle klubbene på kandidater, så
vil MA-Ungdom sitt styre sammen med representanter fra Bihr
Nordic gjøre en vurdering om hvem de tre heldige skal bli.
Det som vil kreves av de som får denne sponsoravtalen er at
de på klær / sykkel, og annet utstyr tydelig viser Bihr Nordic
og MA-Ungdom sine logoer. At de informerer om resultater
fra løp – sender noen bilder – og evt. stiller opp på arrangement hvis det passer slik.
Dette er noe vi er svært glad for at vi har fått til, og ser fram
til å få inn mange anbefalinger på trialkjørere som vi har i vår
organisasjon.

Følg MA-Ungdom på sosiale medier!
Følg MA-Ungdom på Facebook @
maungdomnorge
Dette er vår viktigste kanal for å kommunisere med dere medlemmer utenom
Motorføreren. Vi oppfordrer derfor alle
til å følge MA-Ungdom på Facebook for
å motta nyttig informasjon fra oss.
Følg MA-Ungdom på Instagram @
maungdom
Det er mye spennende som skjer i organisasjonen, følg oss på Instagram og
få et innblikk i organisasjonen vår!

Bli medlem nå
– og få et par
VR-briller i
velkomstgave!
Dette gjelder nye medlemmer som melder seg inn som fullt medlem (200,- pr. år) eller plussmedlem (600,- pr. år). Velkomstgaven
kommer i tillegg til alle våre gode medlemsfordeler, og støtten du
gir til vårt viktige arbeid mot rus i trafikken. Meld deg inn i dag!
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MA-Ungdoms

TRIALWEEKEND
24-26 mai 2017

MA-Ungdom`s trialutvalg har gleden av å invitere til en av årest store begivenheter.
Det er klart for Trialweekend nr 24, og i år arrangeres dette
ved Vaulali trialklubb.
Bosted: Vaulali Leirsted
Overnattingsmuligheter er rom, telt eller egen campingvogn/
bobil.
Pris: 550 kr for enkeltutøver, utøver m/familier som overnatter
kr 450 pr pers
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Dette inkluderer også 2 varme måltider.
Påmeldingsfrist: 1 mai
Ønsker du å vite mer om arrangementet, trenger påmeldingsskjema eller har andre spørsmål;
Ta kontakt med: Liss Thomassen / mob: 971 91 280 / Mail:
lissthom@c2i.net

Vandreutstillingen skal på
turné – tips oss!

Vi holder fortsatt på med planleggingen av sommerturné med MA-Ungdom
sin vandreutstilling DeathTrip – On the
road.

Invitasjon til DeathTrip-finalen 2017
MA-Ungdom ønsker å invitere
alle i MA og MA-Ungdom til årets
DeathTrip-finale. Den går av stabelen
10. mai kl 10-14 på Filmens Hus i Oslo.
Arrangementet er helt gratis og det blir
servert lunsj.
Denne dagen skal vi hedre de flinke
ungdommene som har brukt de siste
månedene på å lage holdningskampan-

jer mot rus i trafikken. Over 30 skoler
fra hele landet har deltatt i konkurransen og vi står nå igjen med 10 verdige
finalister. Vi skal denne dagen kåre en
første-, andre- og tredjeplass.
Av hensyn til kapasitet i salen og bevertning, bes det at dere som ønsker å delta
gir beskjed om dette innen 7. mai på
epost til line.langaas@ma-norge.no.

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
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Vi hadde derfor satt store pris om du
kunne tipse oss dersom det er slike
dager i nærheten av deg.
Vi har sendt ut en mail til lokalavdelingene om dette også, og takker så mye
for alle tips som har kommet inn så
langt!

SEND OSS STOFF FOR Å
HA I MOTORFØREREN

Line Langa
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Det er umulig for oss å skaffe oss en
oversikt over alt som er av markedsdager, trafikksikkerhetsdager, bygdedager,
motordager, torvdager og alle andre
“dager”.
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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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Lyngseidet
Bilverksted A/S

Es
Eiendom AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 958 56 744

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Bygger’n
Lofot Entreprenør
Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

XL-Bygg
Haslestad

Haslestadlinna 30
3090 HOF
Tlf. 33 09 55 50

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen

Hamarvik
Båtforening

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Car Craft
Bilverksted AS

Snåsakroa AS

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

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

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Tlf. 55 55 98 00

Røros Aut.
Trafikkskole

0580 OSLO
Tlf. 67 92 60 00

Ulstein
Betongindustri AS
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

Langnes
7760 SNÅSA
Tlf. 74 13 46 33

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Norsk Scania AS

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

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

Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 56 73 10

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

8088 BODØ - Tlf. 75 56 64 66 - www.btbo.no

Solheimsgata 1, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 415 42 320 - www.aov.as

Peder Skeiev 4, 4262 AVALDSNES
Tlf. 52 85 90 00 - www.stiftelsen-karmsund.no

SOTIN

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Quality Hotel
& Resort Hafjell
Hundervegen 1
2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77

Skedsmogata 24
0665 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Kråkstad
Bilverksted

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Geilov.
3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30 / 50
www.hallingstuene.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

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

Holmeg. 14, 6150 ØRSTA - Tlf. 70 04 74 00

Tlf. 38 34 50 90
www.autovern.no

Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 OSLO
Tlf. 904 77 288

Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

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

Ulefoss Auto AS

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

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

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

Odd Gunnar Hvattum
6443 TORNES I ROMSDAL

Tlf. 922 84 987

Elcom AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Svein-Jonny
Tømmervåg
Giskegata 28
6005 ÅLESUND
Tlf. 928 79 740

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

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

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

Nyland
Maskin AS

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Krog Transport

Geo Drilling AS

Moserudveien 8
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

7801 NAMSOS
Tlf. 74 28 73 60

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

Baneveien

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

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

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Stormyrveien 39
8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30
kjoreskolesenteret.no

Per A. Øren
Transport AS

Refsland
Transport AS

Spar Bremanger

6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Stensrud Musikk

Mosserødhjemmet

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Rødven
Transport AS
Rødven
6350 EIDSBYGDA
Tlf. 911 03 492

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

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

H. Lunde
Autoverksted
Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Tvemo
Transport DA
Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Plutosv 24
3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Fannestrandvegen 70
6416 MOLDE
Tlf. 71 20 14 00
www.bmvbrages.no

Sund
Bilservice AS

Jahr
Bilservice A/S
Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Peder Haakestad
& Sønn AS
Elvev. 142
3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Stasjonsgt.
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 44

Eyvind Hermansen

Din Bilhjelp

Odd Gleditsch AS

Skedsmogata 9
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 76 50

V Sandøya
4915 VESTRE SANDØYA
Tlf. 37 16 78 39

Beta Marine

Juel Johansens
Bilruter
Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Bedriftsveien 15
4313 SANDNES
Tlf. 928 66 501

Johny Birkeland
Transport AS
Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Transportoppdrag
Bergen AS
8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

Terje Lund

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

MECA

LeivAustrheimAS
5960 DALSØYRA
Tlf. 970 94 716

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Nordstrandsv 40
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 58 60

Monrad Lassemo
Fjerdingøy
7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68

Kristiansen Mek Ltd
Grønnlund
8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 19 95

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

AS Snertingdal
Auto

Nesjarveien 1
3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

StraumanMiljøAS
Høgvollvegen 31
3850 KVITESEID
Tlf. 970 37 729

Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Håkon Westad
Anleggsdrift
Kirkengsletta 1
1892 DEGERNES
Tlf. 916 99 393

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

Einar Kr Larsen
Transport

Lia gård

Speed
Trafikkopplæring AS

Lindesnes
Trafikkskole

Skalleberg
Graveservice

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

1473 LØRENSKOG
Tlf. 930 07 631

Luster

Syljuåsen
Oppland AS

SCAN Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Førerkortsenteret

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

Kausland
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 98 80 80

Norvest
Trafikkskole
Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Voldgata 45 A
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 99 22

MetroTrafikkskole
LillestrømAS

Brages Molde

Nils Ivar Braathen AS

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Tlf. 74 08 98 87

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Storg 19, 3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Lærer’n
Trafikkskole

Vrådal Bilsenter

Nesna

Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 65 00

Tove Britt Olsen
Kleveåsen 23
4515 MANDAL
Tlf. 38 25 62 08

Storgata 9
3183 HORTEN
Tlf. 35 04 55 00

Gokstadryggen 17
3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420
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5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Stjørdal Taxi A/S
Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS
Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Øraveien 15 B
1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 50 00

Tore Buer
Transport

Bjørkedalvegen 590
3948 PORSGRUNN
Tlf. 900 58 989

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Toyota Bilia
Stjørdal
Tuftenvegen 2
7502 STJØRDAL
Tlf. 982 94 930

Fagmøbler Leknes
Bj. Andersen Møbler AS
Storgata 30
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 00 50

Toten
Dekksenter
Baklivegen 3
6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Geiranger
Turbil & Taxi
6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

Ingvald Ludvigsens gate 27A
3027 DRAMMEN
Tlf. 31 90 00 66

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Evavolds
Maskin AS

Norstrand
Bilservice DA

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Sundeveien 110
7374 RØROS
Tlf. 911 07 080

Blomsgate 5
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 32 08

Autotech AS

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

Indlandet
Automobilverksted AS

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

9350 SJØVEGAN
Tlf. 77 84 18 33

Gamle Drammensvei 86
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 18 00

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 10 00

Skammelsrud
Sag og Utsalg

RM transport

Randabergveien 98
4027 STAVANGER
Tlf. 405 88 804

Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Nulltoleranse for all rus på våre veier

MA-kryssord 2-2017

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

Vinnere av

MA-kryssord nr. 5–2016:
Jan Veiby

3181 Horten

Jorunn Fjeld Nilssen
8484 Risøyhamn
Ragnar Berstad
0968 Oslo

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Unngå å ødelegge de
nye sommerdekkene dine

Av Simen Næss Hagen

Forstillingskontroll på bil er noe av det viktigste som sjekkes på service, men
samtidig noe mange bilister overser eller ikke er så nøye på.
Du har kanskje ikke tenkt noe over det,
men etter at du har lest denne artikkelen, så ta gjerne en titt på hjulene på bilen din dersom du har hatt samme dekk
i alle fall ett år. Skjev slitasje på dekkene
er kanskje ikke noe du merker umiddelbart, men det kan gi store konsekvenser
til veigrep og kjøreegenskaper på bilen.
Hvis du merker at deler av dekket ditt
virker noe unødvendig slitt, så er svaret
enkelt. Da må du på en forstillingskontroll.

Drar bilen til ene siden?

For det skal ikke så mye til. Om du
husker den ene september-dagen hvor
det slo litt ekstra hardt da du traff en
ekstra stor dump du ikke så, så kan det
alene være nok til at hjulstillingen – eller
spissingen som det kalles – har fått seg
en kilevink
Om du i tillegg har merket at bilen be-

gynner å dra til én av sidene, eller føles
ustabil i rulleretningen, så er det helt
klart at det må gjøres en forstillingskontroll på et profesjonelt verksted.
– 60 prosent av bilene som er inne hos
oss har skjev hjulstilling. Hos 30 prosent av disse er avviket så stort at det
bør justeres. Men det er ikke alltid du
merker den skjeve hjulstillingen heller.
Det er ikke uvanlig at bileieren ikke aner
noe om det når vi forteller om det etter
en service, sier markedssjef Thomas
Hansen i verkstedkjeden Snap Drive i en
pressemelding.

Sjekk på få minutter

En sjekk av hjulstulling er gjort på bare
får minutter med dagens teknologi,
forteller Hansen videre. Det gjøres ved
at bilen trilles 30 centimeter fremover
med avlesermoduler på hvert hjul, og
umiddelbart får de opp svaret på PCskjermen.

Hva er så konsekvensene ved feil spissing? Jo, de er flere. For det første kan
bilen begynne å trekke i én spesiell retning ved en nødbremssituasjon, og feil
hjulstilling gir også mer slitasje enn normalt over tid, hvilket fjerner mønsteret
som for eksempel drenerer vekk vannet
fra veibanen. Dermed kan feil hjulstilling
øke bremselengden betraktelig på vått
underlag.
– Det er altfor mange som kjører rundt
med skjev hjulstilling. Det er bare å ta
en titt på dekkene til biler på en hvilken
som helst parkeringsplass. Svært mange
er skjevt slitt, sier Jon Erik Ludvigsen i
Dekkimportørenes Forening.
– Med dagens avanserte biler er det
ikke lenger bare forstillingen, men også
bakstillingen som bør sjekkes. En skjevhet i bakre stilling sliter i forstillingsdeler
og endrer bilens kjøreegenskaper, sier
han.
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

BILDRØMMEN: Morten Telle fra Hedmark fikk
oppfylt sin barndomsdrøm da han fant dette
smykket av en Volvo Amazon til salgs.

Fant barndomsdrømmen i en snøhaug
Av Tommy Hermanrud

– Jeg har alltid likt Volvo Amazon, og det skyldes at min far kjøpte et midnattsblått
eksemplar med gråbeige tak i 1958. Den helt nye bilen hadde registreringsnummer
D-2325.
Morten Telle fra Ridabu ved Hamar var fire år da bilen var ny
i 1958, og han beundret den fra første stund. Han husker han
satt bak rattet og lekekjørte, og drømte om at han en gang
ville få en slik Amazon.
Farens bil ble solgt i 1964 til fordel for en Simca Ariane, men
Morten glemte aldri Amazonen.
I 1984 ble en 1958 modell Volvo Amazon annonsert for salg
i den lokale markedsavisa Huskelappen. Denne var rubinrød
med gråbeige tak.

Valgte rød godbit

Selv om barndomsbilen var midnattsblå, ble det til at Morten
kjøpte den annonserte bilen. Han bare måtte ha den, på tross
av at den svenske godbiten var rubinrød og hadde en annen
farge på taket.
Og handel ble det. Morten Telle betalte to tusen kroner for
bilen, og tok den slik den sto i snøhaugen. Etter å ha tauet
den hjem, konstaterte Amazon-entusiasten at bilen var preget
av både rust, dårlig lakk og den originale B16-fronten var
byttet ut med en nyere front.
– Jeg måtte skaffe ny front, og det gjorde jeg hos bilopphuggeren i Brumunddal, sier han.

Rustsveising og lakkering ble utført av Ørnfulf Grønvold noen
år senere, men først i 1999 ble den registrert på nytt, med
kjennemerke E-1359.
I 2007 ble det skiftet motor med god hjelp av mekaniker og
kompis Kristian Engen fra Furnes, og senere ble den overhalt
av samme mann.
Motoren i Amazonen er en B16 motor på 60 hestekrefter, og
den har seks-volts batteri.
Volvo Amazon hadde B16 motor fra 1957 til 1962, og Mortens
bil har også flere detaljer som er unike på de første Amazonene:
Frontboksen med de spesielle grillene er unik for B16-bilene,
det samme er det to-delte håndtaket på bakluken som var
til og med 1959. Dashbordpolstringen gikk også litt ut på
dørsidene på disse bilene, og tofarge-lakkering gikk også ut i
forbindelse med oppdatering i 1962.
– Bilen blir ikke mye brukt, men den blir luftet på turer og treff
i sommerhalvåret, forteller Morten.
Han har blant annet brukt den til Volvo-treffet på Ål i Hallingdal, noe som bekrefter at det også går fint å bruke den på
langturer.

