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MA-hjørnet
Til vanns som til lands
Siden 1928 har MA gått i bresjen for en rusfri trafikk. Ingen skal dø eller bli
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Det mener vi også må gjelde på sjøen. Minst hver fjerde person som omkommer fra fritidsbåt er ruspåvirket. I 2016 omkom 27 personer fra båt. Fem
av dødsfallene er konstatert at skyldtes alkohol / rus, mens det blant de
resterende 22 er mørketall siden ikke alle blir funnet - og ikke alle de som
blir funnet, blir obdusert.
Båtlivet er fantastisk med flotte naturopplevelser, samvær med familie og
venner, hygge og kos, og årets båtsesong er i full gang. Fritidsidyllen på
sjøen kan likevel bli truet av utrygghet. For promillegrensen på 0,8 betyr i
realiteten at båtførere lovlig kan være påvirket og dermed mer kritikkløse
og risikovillige, og overvurdere egne ferdigheter. En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store
krefter. Fritiden i småbåt skal være sorgløs avslapning, ikke en arena for fare
og alvorlige ulykker.
Vi tror også at det er uheldig at budskapet når det gjelder alkohol og
båtliv er blandet. På den ene siden bruker myndighetene store summer på
kampanjer som «Klar for sjøen» der man formidler at alkohol/ rus + trygt
båtliv ikke er sant. På den andre siden forteller lovverket noe helt annet. Da
blir det et tvetydig budskap. En skjerping av promillegrensen for fritidsbåter
ville gi et tydelig signal som ville bedre effekten av dagens holdningsskapende arbeid, mener MA.
Erfaringene fra Sverige, der 0,2 ble innført i 2010, tyder på at den lave
promillegrensen har forbedret holdningene og påvirket mange til å minske
alkoholbruken når de er på båttur.
Undersøkelsen som Kantar TNS gjorde for MA i mai viser at et overveldende flertall, 72 %, av befolkningen ønsker samme promillegrense til vanns
som til lands. Samtidig avdekket undersøkelsen store kunnskapshull om den
faktiske alkoholgrensen; kun en av fire visste at den i dag er 0,8.
Så la oss i fellesskap arbeide videre for å få samme promillegrense til vanns
som til lands, 0,2. Da vil det ikke herske tvil om at en beruset båtfører er en
dårlig båtfører.
Jeg ønsker alle en god og glad sommer!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
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Svensk politi kritisk til norsk promillegrense:

– Båtliv og alkohol
– Det er helt utrolig at det norske samfunnet aksepterer høyere
promillegrense på vannet enn på veien. I Sverige så vi raskt en
positiv holdningsendring da 0,2-grensen ble innført i 2010.
Av Even Rise

Det sier politiinspektørene Niklas Sjönell, Eva Ek og Samuel Sjöö. Motorføreren var med de tre svenske sjöpolisene
da de jaktet sjöfylleri blant båtførere i
skjærgården utenfor Stockholm.
– Båtliv og alkohol hører ikke sammen.
Vi lever tross alt i et moderne samfunn
der alle burde evne å forstå at vi ikke

skal kjøre hverandre ihjel. Derfor er det
nødvendig å ta forholdsregler og holde
seg unna alkohol når det skal kjøres båt,
sier Ek.
– Det finnes for eksempel ikke sikkerhetsbelte i tradisjonelle fritidsbåter.
Utover redningsvesten som de fleste
har liggende i båten, eksisterer det ikke

verneutstyr om bord i det hele tatt, legger hun til.

Ti meter – 15 knop

Den svenske promillegrensen i båt er
0,10 milligram alkohol per liter utåndingsluft, noe som tilsvarer en alkoholkonsentrasjon på 0,2 promille i blodet.
– Dette gjelder for båter som enten kan
kjøres eller seiles i minst 15 knop, eller
som minst er ti meter lange. Man risikerer også å bli dømt for sjöfylleri selv om
båten er mindre enn ti meter lang og
den ikke kan kjøres i så høy hastighet
som 15 knop. Forutsetningen for å bli
straffet i slike tilfeller, er at føreren på
grunn av beruselse ikke kjører båten på
en betryggende måte, sier de tre polititjenestemennene.
I Sverige er det også slik at flere enn
føreren i en båt kan straffes dersom de
har alkohol i blodet. Det gjelder personer som har en oppgave i båten som er
vesentlig for sikkerheten om bord. På en
fritidsbåt kan dette for eksempel være
den som navigerer.
Sjöfylleri i Sverige kvalifiserer til bøter eller fengsel i maksimalt seks måneder. De
som dømmes for grovt sjöfylleri, risikerer
fengsel i inntil to år.
– Er promillen på 1,0 eller høyere,
dømmes båtføreren for grovt sjöfylleri.
Skippere som har lavere promille, men
som innebærer en betydelig fare for sjøsikkerheten kan også dømmes for grovt
sjöfylleri, sier Eva Ek.
Både politiet og kystvakten har rett til å
kontrollere båtførere i Sverige. Transportstyrelsen, den svenske førerkortmyndigheten, kan bestemme at promillekjørere på sjøen skal fratas førerkortet
for bil. Dette vurderes i hver enkelt sak.
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hører ikke sammen

KRITISKE: Niklas Sjönell og Eva Ek er
kritiske til promillegrensen for båt i
Norge. De minner om at det nesten ikke
verneutstyr i en båt, og at det er en av
mange årsaker til at alkohol og båtliv
ikke hører sammen.

Stor debatt

Christer Wretman er en
av båtførerne som sjöpolisen stanset, ikke langt utenfor politihuset på Nacka Strand.
– Å bli stoppet for å blåse når jeg
kjører båt har jeg ingen problemer
med. Det er helt i orden! Jeg var
faktisk på vei til politistasjonen for

å fikse noen båtpapirer, kommenterte
Wretman, før han ble ønsket god tur
videre.
– De aller fleste vi snakker med er
positive til å bli kontrollert. Da promillegrensen i 2010 ble redusert til 0,2 var
det som sagt mye diskusjon og debatt
også her i Sverige. Mange følte de ble
fratatt en frihet som de hadde på sjøen,
sier de.
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BLÅSER GJERNE: – Det er helt i orden å bli promille-kontrollert, sier Christer
Wretman. Her blir han kontrollert av Niklas Sjönell og Eva Ek.

Mange døde var
alkoholpåvirket
10 av 26 som mistet livet i fritidsbåtulykker i Sverige i fjor, var påvirket av
alkohol. Dette er det laveste antallet siden svenskene startet med slik
registrering i 2011.
(Fritidsbåtulykkene i Sverige tok 28
liv i 2016, men to av de døde er aldri
funnet).
Ifølge Transportstyrelsen hadde med
andre ord 38 prosent av de omkomne
drukket alkohol, og alkoholkonsentrasjonen i blodet deres varierte mellom 0,13 og 3,74.

Politiinspektørene understreker at det
er sjelden de hører slik argumentasjon i
dag.
– Jeg tror de fleste tenker på hvor lite
lyst de har på å møte båter som styres
av berusede båtførere. Derfor har vinden snudd litt når det gjelder å kritisere
promillegrensene. Men for all del, det
hender også at noen av dem vi stopper
er skikkelig sure, sier de.

En suksess

Blant dem som fryktet 0,2-grensen mest,
var driverne av kroer rundt i havnene.
De var redde for at noe av inntektspotensialet ville forsvinne som følge av

at båtførerne ikke lenger kunne drikke
alkohol.
– Men, i stedet for kun å se eventuelle
mørke konsekvenser av det nye lovverket, startet kroeierne utbygging i form
av overnattingsplasser.
Dette er ifølge sjöpolisen blitt en suksess for alle parter.
– Ser dere resultater på ulykkesstatistikken som følge av lavere promillegrense?
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Regjeringen i Sverige har et mål om
at færre skal omkomme i båtulykker og at antallet alvorlig skadede
halveres fra 2007 til 2020. «Strategi
säkrare båtliv 2020» er at antallet
omkomne skal være nede på 25 eller
færre i 2020.

– Jeg har ingen vitenskapelig kunnskap
om det, men min oppfatning er at antall
ulykker og uhell har blitt færre, sier Ek.

FULL KONTROLL: Politiinspektørene Eva Ek, Niklas Sjönell og Samuel Sjönell (t.h.)
har god oversikt og en rekke instrumenter til å hjelpe seg når de har båttjeneste.
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– Tidligere har andelen som har vært
påvirket av alkohol eller narkotika
vært på mellom 60 og 80 prosent,
går det frem av transportstyrelsens
ulykkesstatistikk.

UTE: Eva Ek er ofte ute med alkometeret i skjærgården rundt Stockholm.

7 av 10 nordmenn ønsker seg
lavere promillegrense til sjøs

Av Jøran Ledal

Politikerne er i kraftig utakt med velgerflertallet. Hele 72 pst av nordmenn mener vi
bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. En rykende fersk undersøkelse
viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere
fra 0,8 til 0,2.
Dette viser tallene i en fersk meningsmåling gjennomført av Kantar TNS
Gallup på oppdrag for MA - rusfri
trafikk.
– Norske velgere ser mye strengere
på båtfyll enn flertallet på Stortinget.
Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker
samme promillegrense for båtførere
som bilførere. Disse tallene bør være en
alvorlig tankevekker for politikerne som
til nå ikke har våget å pirke borti den
utdaterte drikkekulturen blant enkelte
båteiere, sier generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen i MA - rusfri
trafikk.
Så sent som i 2015 stemte stortingsflertallet nei til et forslag fra Krf om å
redusere promillegrensen for fritidsbåtførere (93 mot 10 stemmer).

– Denne undersøkelsen viser at befolkningen vil ha stor forståelse for en
reduksjon av promillegrensen, slik blant
annet svenskene har hatt suksess med.
Dagens fritidsbåter er både store og
svært hurtiggående. Båter som kan
komme opp i 35-40 knop har et voldsomt skadepotensiale, og det er helt
vanvittig at du lovlig skal kunne føre en
slik båt etter å ha drukket tre-fire halvlitere med øl. Med 0,8 i promille er du
såpass beruset at det ikke er noen som
helst tvil om at både dømmekraften og
reaksjonsevnen er svekket, sier Kristoffersen.
Samtidig avdekker undersøkelsen store
kunnskapshull om alkoholgrensene for
båtførere. Bare en av fire vet at den
faktiske promillegrensen er på 0,8, mens
32 prosent tror at grensen er på 0,2 og
ytterligere 32 pst tror at den er på 0,5.

– Egentlig er det ganske oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hvilke regler
som gjelder for båtførere, men det er
naturligvis positivt at de fleste tror at
grensen er lavere enn den faktisk er.
Etter vår mening bekrefter dette inntrykket av at politikerne er i kraftig utakt
med befolkningen, sier Kristoffersen.
Til sammen har 64 personer mistet livet
i fritidsfartøyulykker de siste to årene
(37 i 2015 og 27 i 2016). Ifølge tall fra
Sjøfartsdirektoratet var minst 13 av de
døde påvirket av alkohol/rus, men direktoratet understreker at det sannsynligvis
dreier seg om store mørketall ettersom
en del av de døde ikke blir obdusert.
Utvalget i undersøkelsen er på 1175
personer, og er befolkningsrepresentativt, opplyser Kantar TNS Gallup.
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Havnepolitiet i Oslo:

– Mange gambler
på 0,8-grensen
Av Even Rise

Oslo politidistrikt
lover å øke antall
promillekontroller til sjøs.
Grensen er fortsatt 0,8
promille, men båtførere
med mindre alkohol i
blodet kan gis kjøreforbud
– dersom de fremstår som
beruset.
– Her er det kun Solo i flaska, så jeg er
trygg på at promilletesten vil vise null!

SPEIDER: Terje Løvold og Inge Solberg i Havnepolitiet i Oslo speider etter uregelmessigheter i Oslofjorden. – Det spekuleres i 0,8-grensen når det gjelder promille,
sier de.

Det slo Per Christian Jacobsen fast da
havnepolitiet i Oslo politidistrikt stoppet
ham utenfor Vippetangen for nærmere
kontroll.

den norske befolkningen ønsker samme
promillegrense på vannet som langs
veien. Det er med andre ord et massivt
ønske om 0,2-grense også i båt.

Og Jacobsens påstand om hva han
hadde drukket viste seg så absolutt å
holde mål. For anledningen passer det
derfor å utvide Solo-slagordet til «Gult
er kult – blås grønt». For det var nettopp
det den bevisste båtføreren gjorde.

Fokusområder

Etter å ha blåst i henhold til instruksjoner fra politiførstebetjent Inge Solberg,
kunne han med den største selvfølge
konstatere at det sto 0,0 promille i
displayet.
– Vi er på vei til Aker brygge, men tar
det litt rolig innover i påvente av å bli tildelt en båtplass hvor båten kan fortøyes
for kvelden. Det ser ut til å bli en fin fredagskveld, konstaterte Jacobsen – mens
kveldssola varmet over Oslofjorden.
– Hva synes du om at politiet stanser
båtførere som deg, og ber om alkotest?
– Det synes jeg er helt i orden. Alkoholpåvirkning og båtkjøring hører ikke
sammen, sier Jacobsen.
Og han er ikke alene om å mene det. En
nylig gjennomført undersøkelse utført
av Kantar TNS Gallup på oppdrag for
MA - rusfri trafikk, viser at 72 prosent av
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Motorføreren er med Solberg og politibetjent Terje Løvold fra havnepolitiet i
Oslo politidistrikt ut på patrulje. Tilstedeværelsen av politi i Oslofjorden er
såpass stor at dette i seg selv er preventivt.
– Utfordringen med båtførere som ikke
overholder promillegrensen for fritidsbåter er nok større andre steder i landet. I
Oslofjorden vet de fleste at vi svært ofte
er ute på vannet, og at fart, bruk av vest
og lanterner, samt promille er viktige
fokusområder for oss, sier de to.
Havnepolitiet, med base på Akershusstranda, har i forbindelse med politireformen også fått gamle Asker og Bærum politidistrikt inn i sitt farvann. Også
området til Drøbak og Hurum inkluderes
etter hvert.
– Dette øker antall tjenestemenn og båter, noe som gjør at utfordringen vi har
hatt med tidvis manglende patruljering
på nattestid reduseres, sier politiførstebetjent Eva Brekke.
– Dermed forventes det at vi i tiden

fremover gjennomfører flere promillekontroller enn tidligere. I fjor kontrollerte vi 1468 båtførere. 11 av dem var
ruspåvirket i en slik grad at det var
nødvendig for oss å reagere, sier hun.

164 påvirkede førere

Inge Solberg og Terje Løvold har en klar
oppfatning om at mange båtførere gambler på dagens 0,8-grense, og drikker
mer enn de bør for å kunne manøvrere
båten trygt – samtidig som de likevel
har lovlig promille.
Brekke støtter dem på det, og tror at en
promillegrense på 0,2 ville vært fornuftig.
– Med en 0,2 grense, tilsvarende den
som gjelder for bil, vil vi unngå at folk
spekulerer i å kunne drikke x-antall
enheter før de kjører båt. Dessverre har
vi en klar oppfatning om at det gjøres i
dag, sier Brekke.
De 12 siste årene frem til og med 2016,
har havnepolitiet i Oslo avslørt 164
ruspåvirkede båtførere som det har vært
grunnlag for å reagere overfor. Antall
kontrollerte i samme periode var 19.088
båtførere. Motorføreren har vært i kontakt med flere andre politidistrikter, men
statistikk om båtpromille har vist seg å
være vanskelig tilgjengelig.

...men Per Christian
blåste til null!
SOLO ER LOV: Per Christian
Jacobsen har bare drukket Solo,
og blåste lett til 0,0 i promille på
Inge Solbergs alkometer.
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DETTE VIL VI VITE
FØR STORTINGSVALGET

Hva mener partiene om
Av Jøran Ledal

I forbindelse med høstens
stortingsvalg, har Motorføreren
bedt de ulike politiske partiene
klargjøre sitt syn på promillegrensen for fritidsbåtførere.
Her er spørsmålene vi har ønsket å få svar på:

Om få måneder er det
Stortingsvalg igjen. Da er
det på sin plass å finne ut
hva partiene mener om
promillegrenser til sjøs.
Bare to partier stemte ja da KrF i 2015
fremmet et forslag om å senke dagens
promillegrense for fritidsbåtførere fra
0,8 til 0,2. I tillegg til de seks tilstedeværende representantene fra KrF, valgte
de fire fra SV å støtte forslaget.
To år senere åpner flere av partiene opp
for at de kan komme til å stemme annerledes dersom forslaget fremmes på
nytt. Både Arbeiderpartiet, Venstre og
Senterpartiet opplyser til Motorføreren
at de er villige til å vurdere saken på
nytt. Partiet Rødt, som ikke har vært representert på Stortinget i inneværende
periode, er krystallklare på at de vil støtte et slikt forslag. I Høyre og Miljøpartiet er holdningen adskillig mer lunken,
mens partiet som tradisjonelt har vært
størst motstander av alkoholrestriksjoner, Frp, bedyrer at de er usikre.

Kristelig Folkeparti
1. Ja, KrF har fremmet forslag for
Stortinget om å senke promillegrensen
til 0,2.
2. Ja, uten forbehold.
3. Senket promillegrense vil være et
tydelig signal, som igjen vil bedre effekten av det holdningsskapende arbeidet.
Undersøkelser viser at skjerpet promillegrense for bilførere har ført til en
klarere oppfatning av at bilkjøring og
alkohol ikke hører sammen. Vi vet også
man blir mer kritikkløs og risikovillig ved
en promille mellom 0,5 og 1,0. Dette er
ikke i samsvar med adferden du må ha
som båtfører.

Ingen av partiene har programfestede
vedtak om promillegrensen til sjøs, og
fra partienes sekretariater og kommunikasjonsavdelinger blir det understreket
at det må være opp til de nyvalgte stortingsgruppene å vurdere spørsmålet.
Eller som Venstres politiske rådgiver,
Susanne Bondevik, opplyser:
– Venstre har ikke spesifisert promillegrense for fritidsbåter på sjøen i
programmet, men vi er generelt sett
positive til å vurdere dette dersom
saken kommer opp.
Også Arbeiderpartiets rådgiver, Jo
Heinum, går langt i å antyde at partiet
kan komme til å stemme annerledes i
kommende periode:
– Arbeiderpartiet tok initiativ til innføring av redningsvestpåbud, og fikk i
2015 flertall i Stortinget for dette, mot
regjeringspartienes stemmer. Dette
var den klart prioriterte anbefalingen
i fritidsbåtrapporten fra 2012, laget
på oppdrag fra næringsminister Trond
Giske. Vi er også åpne for å senke
promillegrensen, men det eventuelle
argumentet mot, er naturlig nok at den
politiske bevisbyrden må ligge på den
som vil forby, ikke på den som vil tillate.
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MOTORFØR E R E N | 3 | 2017

Senterpartiet

Venstre

1. Nei, partiet stemte mot KrFs forslag
om å senke grensen til 0,2.

1. Nei. Stemte mot forslaget fra KrF om
en reduksjon

2. Tja. Åpen for å vurdere et nytt forslag
om reduksjon.

2. Kanskje. Spørsmålet må diskuteres i
stortingsgruppen dersom et slikt forslag
blir fremmet.

3. Senterpartiet er positiv til tiltak som
øker sikkerheten til sjøs. Vil lytte til fornuftige argumenter fra høringsinstanser
og andre partier, men kan ikke konkludere på nåværende tidspunkt.

3. Venstre er i utgangspunktet positiv til
lavere promillegrense på sjøen. Ser helt
klart sikkerhetsmessige fordeler ved å
senke promillegrensen til sjøs. Alkohol
er en medvirkende årsak til ulykker på
sjøen, og det er et mål å redusere antall
ulykker.

DETTE VIL VI VITE
FØR STORTINGSVALGET

promillegrense til sjøs
1. Har deres parti
stemt for å senke promillegrensen for båtførere?

2. Vil partiet i neste
stortingsperiode støtte
et forslag om å senke
grensen til 0,2?

3. Hva er de viktigste
argumentene for partiets syn på promillegrense til sjøs?

Høyre

Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

1. Nei. Partiet har stemt for å beholde
dagens promillegrense.

1. Nei. Frp har ønsket å beholde dagens
grense på 0,8.

1. Nei, Ap har stemt for å beholde
dagens grense på 0,8.

2. Både og. Partiet vil trolig være delt i
synet på om promillegrensen skal senkes fra dagens nivå til 0,2.

2. Usikkert per dags dato.

2. Kanskje. Vi er åpne for å senke grensen, men har ikke konkludert ennå.

3. Vi er enige om at båtkjøring og
alkoholpåvirkning ikke hører sammen.
Likevel vil nok flertallet holde fast på at
dagens grense på 0,8 er tilstrekkelig.
De gangene alkohol har vært en medvirkende årsak til ulykker, har promillen
oftest vært over den grensen. Lover og
regler kan ikke løse alle sikkerhetsutfordringer i båt. Det viktigste er holdninger
og kunnskaper, og det er en vesentlig
forskjell på å kjøre en snekke i 4 knop
og en stor cruiser i 40 knop.

3. Frp mener det aller viktigste er å slå
ned på fyll blant båtførere, blant annet
ved hjelp av mer synlig politi på sjøen.
Partiet etterlyser dokumentasjon som
viser at promille på mellom 0,2 og 0,8
har ført til alvorlige ulykker.

3. Ønsker en restriktivt alkoholpolitikk,
og kan være villig til å senke grensen av
hensyn til sikkerhet på sjøen. Vil lytte til
faglige argumenter. Tall som kan vise at
ulykker med fritidsbåt er knyttet til båtførerpromille mellom 0,8 og 0,2 vil i så
fall være viktige. Den politiske bevisbyrden må ligge på den som vil forby, ikke
den som vil tillate.

SV

Rødt

Miljøpartiet

1. Ja, partiets representanter stemte ja
til forslaget fra KrF

1. Ikke representert på Stortinget.

1. Nei, partiet stemte mot KrFs forslag
om å senke grensen til 0,2.

2. Ja, å kjøre påvirket av alkohol er farlig både på veien og til sjøs.
3. Vi har sett flere dødsulykker på sjøen
de siste årene som har involvert berusede førere. Har man har 0,8 i promille,
vil de fleste ha en ganske redusert
dømmekraft. Båt og drikking hører rett
og slett ikke sammen, og det gir bedre
sammenheng i lovverket å sette de
samme grensene for kjøring av bil som
båt.

2. Ja.
3. Føring av fritids- og småbåter bør
ha samme promillegrense som øvrig
ferdsel.

2. Uavklart. Har ikke fastlåst syn på
saken, og vil ta en ny vurdering dersom
det skulle bli aktuelt.
3. Ser behovet for å redusere problemet med promillekjøring til sjøs, og har
valgt å legge vekt på forebyggende
arbeid og flere kontroller i stedet for å
senke promillegrensen.
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Volvo har lenge sagt at
de vil satse mer på elbiler
framover. Nylig slapp de
nyheten: Etter mer enn 20
års samarbeid skal Polestar
skilles ut som eget merke,
under Volvo-paraplyen.

Vil kjempe mot Tesla
VIL KONKURRERE: Volvo vil være med i det ypperste elbil-segmentet, og tar
opp kampen mot Tesla ved å skille ut Polestar som eget merke. På bildet: Volvo
S60 Polestar.

Av Jøran Ledal

Ifølge TV2 Broom skal svenskene lage
høyprestasjons elbiler, tydelig inspirert
av Tesla. Volvo og Polestar Performance
har samarbeidet om motorsport siden
1996 og Polestar har vært for Volvo noe
lignende av hva AMG er for Mercedes
og BMW M er for BMW.
En av fabrikantens mest betrodde menn,
sjefdesigner Thomas Ingenlath, skal sitte
i førersetet for Polestar. Ingenlath regnes som drivkraften bak Volvos design
de senere årene.
Volvo understreker at de vil gjøre
Polestar til en troverdig konkurrent i det
raskt voksende, globale markedet for

elektrifiserte høyprestasjonsbiler.
– Med Polestar kommer vi til å kunne
tilby elektrifiserte biler til verdens mest
krevende og progressive sjåfører, i
samtlige markedssegmenter, sier Volvos
konsernsjef Håkan Samuelsson.

Skal Volvo klare å leve opp til en slik
målsetning, betyr det elbiler i en rekke
klasser. Her er det grunn til å vente
at noen av dagens modeller også vil
komme i elektriske utgaver, samtidig
som man jobber for å ta fram helt nye
elbiler.

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg,
har ﬂere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås.
Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tenningssystem og dersom
sjåførens utåndingspust inneholder høyere alkoholkonsentrasjon enn grensen for
norsk lov, vil alkolåsen forhindre at motoren startes. En alkolås kan monteres på
alle typer maskiner der det er strøm.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene i henhold til siste CENELEC-standard,
CENELEC EN50436-1 og -2:2014.
Politiet over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for alkohol.
Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

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

Slik fungerer Volvos røde nøkkel
Av Simen Næss Hagen

Det svenske bilmerket
setter ny standard for
tryggheten når bilen din
skal lånes bort.
Volvo er riktig nok ikke først ute – Ford
lanserte sin «MyKey» allerede i 2012
– men for det svenske bilmerket er
trafikksikkerhet en bærebjelke i markedsprofileringen. Og med sitt nye røde
nøkkel-konsept, tar svenskene sikkerhetsimaget enda et steg videre.
Volvos røde nøkkel er enkelt og greit
nøkkelen du kan låne bort, eksempelvis til yngstemann i huset som akkurat
har tatt lappen og har begrenset med
erfaring. Når den røde nøkkelen tas i
bruk, låses flere av bilens funksjoner for
føreren.

Disse funksjonene er aktivert

EKSTRA SIKKERHET: Volvos Rød nøkkel er en ekstranøkkel som gjør det mulig å begrense enkelte av bilens funksjoner, noe som kan føles trygt hvis du for
eksempel åner ut bilen til barna. FOTO: VOLVO

Mange førerstøttesystemer er fast
aktiverte når den røde nøkkelen er brukt
til å låse opp og starte bilen. Volvos
oppskrift er følgende:
Blindsone-varsler: Hvis du er litt for ivrig
til å bytte fil, og ikke er helt oppmerksom på hva som kommer bak deg, så
sier denne tydelig ifra. Dermed kan
påkjørsler eller andre farlige hendelser
unngås.
Kjørefeltassistanse: Så lenge veien er
godt nok merket, ”leser” denne funksjonen veien og hvilken fil du kjører i.
Resultatet er at bilen holder seg innenfor egen fil, og man eliminerer risikoen
at bilen endrer posisjon som følge av
uoppmerksomhet.
Avstandsvarsling: Denne aktiveres ved
en fart på over 30 km/t og reagerer kun
på kjøretøyer foran som kjører i samme
retning. Dersom avstanden til bilen blir
for kort, varsles føreren ved hjelp av et
rødt varsellys i frontruta.
City Safety: Bygger på samme prinsipp som avstandsvarsling, men denne
er aktivert i avstander under 30 km/t.
Hensikten er at bilen automatisk stopper dersom du er i ferd med å kollidere
med bilen foran. Andre generasjons City
Safety skal kunne stoppe i hastigheter
opp til 50 km/t.
Driver Alert Control: Dette er bilens
kommunikasjonssystem med føreren,
som sier ifra om du kjører for vinglete
og bør ta en pause. Den gir også beskjed dersom kameraføleren ikke er

RIMELIGERE FORSIKRING: Rød nøkkel kan kjøpes til de nye seriene av XC90,
S90 og V90. Dermed slipper du å betale tillegget for fører under 23 år på forsikringen din. FOTO: VOLVO
rengjort skikkelig. Da må du ut å gjøre
den ren.
Trafikkskiltinformasjon: Enkelt og greit
fanger denne opp alle skilt langs veien
og kan lagre informasjonen i speedometeret foran deg. Ikke bare blir du minnet
på hvilken fartsgrense som gjelder, men
også hvorvidt det er forbikjøring forbudt
og liknende.

Justerbare funksjoner

Foruten funksjonene som alltid er

aktivert ved rød nøkkel, kan du i tillegg
justere funksjoner som fartsbegrenser,
hastighetspåminnelse, maksvolum på
stereoanlegget og adaptiv cruisekontroll.
Ifølge If Skadeforsikring, som står bak
Volvos eget forsikringstilbud Volvia, så
er 120 km/t satt som øvre topphastighet, adaptive cruisekontroll forhåndsinnstilt med lengste intervall til kjøretøyet
foran og hastighetsvarsling forhåndsinnstilt på 50, 70 og 90 km/t.
M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 7
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I hele ti år har
svenske Taxi Kurir
hatt påbud om
alkolås i samtlige
biler i ordinær
drosjetrafikk.

Svenske Taxi Kurir har alkol

– Sjåførene
er positive,
passasjerene er
trygge – og vi
opplever nærmest
aldri tekniske feil
som gjør at drosjene
ikke starter.
Av Even Rise

Det sier salgs- og markedssjef Kenneth
Holm i det svenske drosjeselskapet Taxi
Kurir. Helt tilbake i 2007 bestemte de
seg for å pålegge drosjeeierne å installere alkolås i samtlige biler i tradisjonell
trafikk. En av årsakene var de stadig
strengere anbudskravene fra det offentlige, for eksempel syketransport og
skoleskyss.
– Dette er snakk om kontrakter over
flere år, som for Taxi Kurir innebærer
mange millioner kroner i omsetning.
Derfor er det en selvfølge å etterkomme
trafikksikkerhetskravene, i dette tilfellet
blant annet alkolås – som er en trygghet både for passasjerer, sjåfører og den
øvrige trafikken langs veiene, sier Holm.
Taxi Kurir er underlagt Cabonline Group,
et morselskap med flere varemerker
– deriblant Sverigetaxi. Sistnevnte har
samme alkolås-policy som Taxi Kurir, noe
som innebærer at samtlige taxisjåfører
må blåse før de får start på bilen.
Cabonline Group leverer cirka 20 millioner reiser årlig. I denne summen
inkluderes turene som Norgestaxi kjører.
De er nemlig også en del av Cabonline
Group. Årsomsetningen i morselskapet har passert fem milliarder svenske
kroner.

– Låsene har virke
blant annet inngått med mange billeverandører, og inkluderer kjøp og
montering av alkolås. På den måten,
sammen med andre leverandøravtaler
om gunstige vilkår, oppnår vi en god
standard på alkolåsene som brukes i
vår taxi-organisasjon. De avtalene vi har
inngått, er så gode at vi føler oss trygge
på at de blir valgt, sier Kenneth Holm.

Det er hver enkelt løyveinnehaver, altså
taxi-eierne selv, som må bære kostnadene knyttet til alkolås.

– Men dersom en taxi-eier ikke velger
en alkolås som inngår i avtalene som
vi tilbyr, så er det opp til hver enkelt
å velge type, leverandør og montør.
Kravet vårt er at alle må ha godkjent
alkolås, legger han til.

– Taxi Kurir har gode kundeavtaler som
taxieierne kan benytte seg av. Disse er

Holm understreker at Taxi Kurir også har
lang erfaring med installering av alkolås

Gode avtaler
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i hybridbiler. Når det gjelder elbiler, så
har TaxiKurir nærmere 20 Teslaer i trafikk. Ingen av disse er utstyrt med alkolås, men de brukes heller ikke i tradisjonell trafikk som inkluderer anbudskjøring
for det offentlige.

Årlig kalibrering

Taxi-eier Hilmi Cakir, som kjører for Taxi
Kurir – ett av mange taxiselskaper med
krav om alkolås i Sverige, er blant dem
som må blåse hver gang han skal starte.
Unntaket er hvis bilen har stått uten
motoren i gang i mindre enn en time.
– For meg har det fungert prikkfritt i ti
år. Jeg har aldri opplevd feil på alkolåsen. Den er ett hundre prosent pålitelig.

lås i drosjer

Erlend Eidsvoll, Norgestaxi.
ALDRI PROBLEMER: Taxi-eier Hilmi Cakir, som selv kjører drosjen sin hver eneste
natt i Stockholm, har aldri opplevd tekniske problemer med alkolåsen. Han er svært
fornøyd med at Taxi Kurir har pålagt alle sjåfører å blåse før de får start på bilen.

Vil heller ha
systemer for
førerstøtte
Norgestaxi har samme eier som
Taxi Kurir, men er ikke omfattet av
det interne påbudet om alkolås i
bilene.

et prikkfritt i ti år
Jeg er veldig glad for at vi har dette
påbudet som hindrer meg og mine kolleger å kjøre hvis vi har drukket alkohol,
sier han.
Han har selv betalt alkolåsen i bilen, og
bærer også den årlige ekstrakostnaden
på nesten ett tusen kroner for å få den
kalibrert på verksted.
– Hva skjer hvis du eller en av dine kolleger får utslag i form av at bilen ikke
starter?
– Det eneste som skjer er at bilen ikke
starter. Det blir ikke rapportert noe
sted, og så fort noen blåser på nytt uten
tilførsel av alkohol i pusten – vil bilen
starte, sier Cakir.

– Dette er et par svakheter jeg håper
kan endres til det bedre. Jeg skulle gjerne sett at taxi-selskapet varsles dersom
noen blåser og bilen ikke starter. I dag
vil ingen andre enn sjåføren selv vite om
en sådan hendelse, legger han til.
Cakir er også kritisk til at enkelte kan
bruke andre personer til å blåse for seg
dersom de har drukket. Også dette
håper han forbedrer seg etter hvert som
teknologien skrider frem.
– Men jeg er uansett veldig tilfreds
med at vi har alkolås. Det bidrar til økt
trafikksikkerhet, slår han fast.

– Alkolås er et fornuftig og effektivt tiltak mot kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Men for vårt
vedkommende, som i all vesentlighet har sjåfører som av religiøs
oppfatning ikke rører alkohol,
synes Norges Taxi at det er vel
så viktig å få på plass et krav om
ulike førerstøttesystemer som kan
forebygge ulykker, sier viseadministrerende direktør Erlend Eidsvoll
i Norgestaxi.

MA mener:

Det er mange som av forskjellige
grunner ikke rører alkohol, uavhengig av sin kulturelle og religiøse
tilknytning. Vi mener derfor at det
blir feil å forskjellsbehandle mennesker på denne bakgrunn.
En alkolås skal gi trygghet for
passasjerene. De skal ikke behøve
å ta stilling til sjåførens religiøse
oppfatning eller hvilket forhold
sjåføren har til alkohol.

M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 7

15

Bruk hodet når du pakker
bilen for sommerferien
Av Jøran Ledal

Hver sommer fører
løse gjenstander i bil til
skader og dødsfall ved
trafikkulykker. Pakker
du riktig, kan du unngå
alvorlige skader.

en halv liter brus tilsvare 15 kilo om
den kommer susende fra baksetet. En
fullpakket koffert på 20 kilo blir 600 kilo.
Du må derfor sikre alle løse gjenstander
inne i kupéen.

Og det aller beste tipset? Pakk så lite
som mulig. Trenger du virkelig å ta med
deg hårføner eller hele verktøykassa?

En fullpakket bil får endret sine kjøreegenskaper og kan være vanskelig å
holde på veien. Stor og tung bagasje
skal altså pakkes så lavt og langt frem
som mulig, siden det gir lavt tyngdepunkt og bedre kjøreegenskaper. Du
forhindrer også at de tyngste tingene
beveger seg framover i en bråstopp.
I altfor mange tilfeller er det bagasjen
som tar liv, ikke selve kollisjonen.

En gjenstand blir 30 ganger tyngre ved
en bråstopp i 50 km/t. Dermed kan

Pakk heller ikke høyere enn baksetet medmindre du har gitter mellom

Det aller viktigste å huske: Det tyngste
og største skal lavest og lengst inn i
bagasjerommet. Pakk myke ting øverst.
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baksetet og bagasjerommet. Mangler
det gitter, bør du også vurdere å sikre
bagasjen med stropper eller et nett.
Noen tror at skiboks er løsningen når
familiens reisegods ikke får plass i bagasjerommet. Da må du imidlertid være
klar over at skiboksen ikke tåler mer enn
maksimalt 50-75 kilo. Lette klær, dyner,
soveposer kan med fordel legges i boksen på taket.
PS! Skal du på bilferie i Europa? Sjekk
om du trenger å ta med grønt kort, og
om du trenger internasjonalt førerkort
i det landet du skal til. MA-rusfri trafikk
utsteder slikt førerkort. Mer informasjon
om dette finner du på www.ma-norge.
no

Lurt med rens før utenlandsferien

Dersom du planlegger å tilbringe noe av ferien langs utenlandske motorveier i
sommer, bør du forsikre deg om at motoren er fri for rusk og rask.
Vanlig kjøring på norske veier over lang
tid, kan nemlig påvirke bilens evne til
å «dra på litt». Særlig dieselbiler kan få
utfordringer i den forbindelse.
– Ved småkjøring med mye start og
stopp, oppstår det avleiringer i motoren
og eksossystemet. Partikkelfilteret som
skal forhindre at sot og partikler kommer ut, kan bli tett – noe som gjør at
bilen forurenser seg selv.
Det sier Terje Tjelland i Relekta til Nyhetsbyrået Newswire.
Relekta leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og
industribedrifter.
– Jeg anbefaler en kontroll av motoren
før avreise fra Norge. Be verkstedet

rense dieselpartikkelfilteret, skifte olje
og eventuelt gjøre en innvendig motorrens. Da er det mindre fare for at du
får problemer når du får bilen opp i
skikkelig fart. Husk at det er forbudt å
stoppe langs mange av de utenlandske
motorveiene, sier Tjelland.
Alle dieselbiler som er laget etter 2007
er utstyrt med et dieselpartikkelfilter
(DPF). Så lenge bilen innimellom kjøres
i høyere hastighet over tid, vil partikkelfilteret oppnå høy nok temperatur
til at sot og avleiringer brenner bort og
filteret holder seg selv rent.
– Men når bilen kun brukes til
småkjøring, klarer ikke motoren å bli
kvitt rusket og rasket. Avleiring som
dannes i motoren kan hindre bevegelsen

i stempelringene, eller andre motordeler. Hele systemet vil arbeide tyngre og
tyngre og til slutt stanse, sier han. Er du
medlem i MA-rusfri trafikk får du 10 %
på verkstedarbeide hos Automester. Les
mer på www.ma-norge.no
Kontroll av motoren med innvendig
motorrens, oljeskift og rens av PDF-filter,
koster fra noen tusenlapper og oppover
et verksted i Norge.
– Får du motorstopp i utlandet og må
få bilen på service der, kan det fort bli
dyrere, og man mister verdifull ferietid,
sier Terje Tjelland.
(Kilde: Newswire)
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Slik får du med deg syk
FLERE SYKLER: Et slikt hengerfestestativ, denne av merket
Thule, kan ha tre sykler montert på hengerfestet samtidig,
og kan utvides med fire sykler om du kjøper tilleggsutstyr
som kan ettermonteres. Espen Berge fra BilXtra i Drammen
demonstrer hvordan den fungerer i praksis.

Av Simen Næss Hagen

Det er ikke noe problem å ta med sykkelen når du skal på langtur, men du bør
dobbeltsjekke et par ting før det går ut over både sikkerheten og lommeboka.
Stadig flere ønsker en mer aktiv sommerferie. Og selv om du bruker bilen
over lange distanser og flere uker, så er
det heller ingenting i veien for å ta med
deg sykkelen dit du ferdes.
Men hvordan er nå dette, om familien
på fire skal på tur og samtidig ha med
syklene. Hvordan er det praktisk mulig,
hvor kostbare er de ulike løsningene,
hvor sikkert er det, og ikke minst - hvordan er reglene rundt dette?
I de aller fleste tilfeller er det mest aktuelt med sykkelstativer som kan monteres
til bilen. Og da snakker vi gjerne to ulike
løsninger; enten et hengerfeste-montert
sykkelstativ, eller et takfeste-montert
sykkelstativ.
Løsningene finnes i alle prisklasser, men
det er slett ikke sikkert at alle løsningene er lovlige alene.
Om du for eksempel kjøper et
tilhengerfeste uten bremselys,
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blinklys og refleksplate med bilens
registreringsnummer på, så er dette i
strid med syvende avsnitt i forskriften
(se egen faktaboks) om bruk av kjøretøy
med hjemmel i Vegtrafikklovens
paragraf 13.
Det finnes derimot ferdige, godkjente
løsninger for tilhengerstativ for sykler,
men disse er ikke av den billigste sorten.
Thule er en av leverandørene av disse,
og prisene ligger gjerne fra 4 000 kroner
og oppover dersom du skal ha tre eller
fire sykler på samtidig. Denne hektes da
på tilhengerfestet som vanlig, men stikker ut med reimer, klyper og gir.
– Det er ikke de billigste løsningene,
men det er god kvalitet og sikret, og
de er ferdig godkjente med tanke på
kravene til lys og skilt. Samtidig er det
mange gode og smarte løsninger på
disse, sier Espen Berge ved BilXtra i
Drammen, og viser blant annet hvordan
det er mulig for eksempel å kunne åpne

bakluka selv med tilhengerstativ som har
kapasitet til fire sykler.

Viktig at lys og skilt synes

Denne koster deg altså rundt fire
tusenlapper, men i den andre enden
av skalaen finner vi for eksempel et
Easy-Fit sykkelstativ fra Clas Ohlson til
299 kroner. Vær oppmerksom på lys og
registreringsnummer ikke må dekkes till.
I så fall er ikke metoden godkjent.
– Vi ser at mange ikke kjører forskriftsmessig når de frakter sykler på denne
måten. Det går ut over trafikksikkerheten, har politiførstebetjent Ståle Jacobsen i Utrykningspolitiet i Vestfold og
Telemark tidligere uttalt i andre artikler
om sykkeltransport.
– Registreringsnummeret skal synes,
men det viktigste er at bilføreren i bilen
bak ser når du bremser eller setter på
blinklyset, sier Jacobsen videre.
Alternativet til sykkelstativ på tilhenger-

kkelen på sommerferie

KLYPES FAST: På dette sykkelstativet festes sykkelen på to
ulike måter samtidig. Her strammes sykkelen fast til stativet
med en klype på ramma.

FIFFIG LØSNING: I utgangspunktet er ulempen med sykkelstativ på hengerfeste at det blokker for å åpne bakluka på bilen.
Denne løsningen på dette sykkelstativet har gjort noe med det.

STROPPES FAST: Den andre måten er å stroppe fast både
bakhjulet og framhjulet til stativet. På denne måten står sykkelen trygt og sikkert.

IKKE SLIK: Det selges mange og billige løsninger på hengermonterte sykkelstativer hvor du får plass til én eller to sykler.
Det er bare ett problem: Dersom skilt og/eller baklys er
tildekket, må du ettermontere bremselys, blinklys og refleksplate med skiltnummeret på.

festet, er at syklene kan festes til taket –
og da slipper du i det minste å tenke på
baklysene og bilskiltet. Dette er et kjent
syn, spesielt blant dem som driver med
aktiv sykling i form av følgebiler eller
karavaner man ser på vei til Birkebeinerrittet og liknende.
Espen Berge vil ikke nødvendigvis anbefale denne løsningen med mindre du har
helt spesielle behov.
– En slik løsning bør brukes så å si utelukkende for lave biler på grunn totalhøyden. Det kan også være tungt og lite
praktisk å få syklene opp på taket, og en
el-sykkel vil være for tung for maksimal
last på 20 kilo per sykkel. Flere sykler på
taket kan også gi ubehagelige bevegelser i bilen, for eksempel ved mye vind,
sier Berge.

Hva sier forskriften?
Forskrift om bruk av kjøretøy, § 3-4, avsnitt 7 -:
a. Ved transport av sykkel på tvers av bil med bredde 180 cm eller mindre skal
sykkelen monteres slik at den får maks lengde på 180 cm målt i horisontalplanet. Dersom sykkelen stikker utenfor bilens side skal den monteres tilnærmet
symmetrisk om bilens midtakse. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder ikke for slik
transport.
b. Dersom sykkelen skjuler bilens lys eller kjennemerke skal det brukes
lysbjelke merket med bokstav- og tallkombinasjon som viser motorvognens
identitet.
Lysbjelken skal ha baklys, stopplys, retningssignallys samt refleks.
c. Merkingen skal bestå av kjennemerkets bokstav- og tallkombinasjon i sort
med tilnærmet samme størrelse som på kjennemerket. Den skal ha hvit eller
aluminiumsfarget bakgrunn, være godt synlig og holdbar.
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MINDRE POPULÆRT: Salget av mopeder har hatt to store oppsving: I 1982 ble det
nyregistrert 16758 mopeder, og i 2004 ble det solgt 16366 stykker. I 2016 ble det kun
registrert 6059 nye mopeder.

9

605

Moped-boomen er over
– nå utfordrer tråsyklene
Av Simen Næss Hagen

Nye girmopeder finnes knapt på markedet. Og det er ikke lenger tenåringene som
styrer scooter-markedet.
50-kubikkere på to hjul har i mange tiår
vært symbolet på et nytt og friere liv
for 16-åringen. Men det er en aldri så
liten moped-revolusjon vi er vitne til om
dagen. Fra 80-tallets store girmopedboom, via den voldsomme tilveksten av
scootere på 2000-tallet til den økende
populariteten for elsykler blant dagens
unge.
Ved MC Oslo på Furuset, en av landets
ledende forhandlere av tohjulinger, får
vi vite hvordan markedet har svingt på
kundesiden når folk skal handle seg
tohjuling i mopedklassen.

Forandring i markedet

– Girmopeder selger vi ikke mye av.
Kanskje én girmoped per 50 scootere.
De unge er opptatt av en scooter som
akselererer bedre og har bedre toppfart, for girmopedene går dårligere.
Importørene forteller at girmopeder
utenbys fremdeles selges noenlunde
greit, men markedet har forandret seg
kraftig, forteller daglig leder ved MC
Oslo, Kåre Vaskinn.
Bransjen som i mer enn tre tiår har gjort
livene enklere for tenåringer som ikke
er gamle nok til å kjøre bil, utfordres på
flere områder: Flere velger lett motorsykkel. Et økt fokus på miljø, hvor
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kollektivtilbudet hele tiden blir bedre.
Og trendy tråsykler både med og uten
el-motor.
– Vi har et inntrykk av at flere tar førerkort senere enn før, eller at de velger
ikke å ta det i det hele tatt, sier pressesjef ved Statens Vegvesen, Kjell Bjørn
Vinje.

Stagnering av antall registrerte

Statistikken taler for seg. Antall nyregistrerte mopedkjøretøy, altså girmopeder
og scootere, går kraftig ned. Rekordåret
var i 1982 med 16.758 førstegangsregistrerte mopedkjøretøy, hvorpå det i 2004
var 16.366 registrerte. 12 år senere,
altså i fjor, trillet kun 6059 mopeder eller scootere innom vegvesenet for å få
skilter.
Også den samlede mopedbestanden
stagnerte totalt i fjor. Tilsammen var det
registrert 178.382 kjøretøy, mens det i
2015 var 178.235. En endring på bare
147 kjøretøy, og vi må tilbake til 1989
for å finne sist gang mopedbestanden
gikk ned. Samtidig kan lett motorsykkel
spille en mer sentral rolle i tohjulingmarkedet dersom forslaget til avgiftsendring blir vedtatt denne sommeren.
– Alt er sammensatt, og du kan ikke

1

bare peke på én faktor. Det er mer
kostbart å ta mopedførerbevis nå enn
tidligere. Med de foreslåtte avgiftsendringene vil en 125-kubikker bli over
8000 kroner billigere, og dermed blir
også totalprisen ganske mye påvirket.
– Betyr det at vi vil få en 125-kubikksboom?
– Neppe en stor boom, men flere som
i utgangspunktet vurderte å kjøpe moped, kan nå få råd til en 125-kubikker.
Den lette motorsykkelen følger trafikken
bedre, og i tillegg er trafikkopplæringen
bedre. Samtidig opplever vi temmelig
hard konkurranse fra tråsykler og elsykler, oppsummerer Vaskinn.

Voksne kjøpere

Hovedtyngden av kunder er heller ikke
primært tenåringer lenger. Ifølge Vaskinn er det nå «Pluss 20»-kunder, som
nå skal ha seg scootere. Fortrinnsvis en
Vespa.
– Vespa er mer hot enn noen gang. Det
er mange som kommer hit og sier at de
skal ha en Vespa, og ikke enser noe annet. Men så er da også kvaliteten noen
hakk over, ikke bare prisen. Vi snakker
rundt 30.000 kroner for en 50-kubikker,
sier Vaskinn.

GOD OVERSIKT: Kåre Vaskinn, daglig leder ved MC Oslo på Furuset, kan fortelle om store endringer i markedet for mopeder og
motorsykler. – Det selges flest scootere men 125-kubikkere kan bli vel så populære innen kort tid, tror Vaskinn.

GIRMOPEDER UT: Det selges knapt girmopeder lenger. Denne
var det nærmeste vi kom en girmoped i butikklokalene til MC
Oslo: en cross-sykkel som ikke kan registreres.

VESPA MEST HOT: Den retrodesignede Vespa-scooteren er
det «alle» vil ha. Og den store kundemassen er ikke lenger
tenåringer som skal inn i en ny fase i livet, men først og
fremst kunder som har fylt 20 år og vil være med på scootertrenden.
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MA-MEDLEMSKAP

«Foto: Knut Opeide, Statens Vegvesen

Kjære MA-medlem!
Som medlem i MA-rusfri trafikk 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-rusfri trafikk 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
22
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MA-MEDLEMSKAP

Våre medlemmer får
rabatt på sommer-moro
MA-rusfri trafikk og MAUngdom 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-rusfri trafikk 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.

En av de beste
bilredningsavtalene
på markedet?
Betal oss med VIPPS

MA har Vipps. Nummeret er 93834.
Gjennom Vipps mottar vi gjerne
betaling for salgsartikler, kinobilletter,
internasjonalt førerkort, lodd, kalender,
aktivitetshefte, skattefrie gaver m.m.

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

Støtt vårt viktige arbeid ved å
kjøpe MA-kalenderen 2018,
årets Aktivitetshefte eller lodd i
MAs landslotteri!

Geir ble nær drept av fylle
kjører:

Nr. 1 - 2017

– Alkolås ville ha stoppet
mannen som ødela meg

SIDE 18-21

Sikker i trafikken:
Slik tar du synet på alvor

SIDE 4-6

Studie bekrefter:
Vi godtar nye pålegg

SIDE 12-13

2016 i tall:
Flere eldre dør i trafikken

SIDE 22

MA-Ungdom:
Fikk 20.000 i premie

Kalender

SIDE 32

Biltester:
Vi tester Peugeot og Kia

2018

SIDE 36-39

Støtt MAs viktige
arbeid...

...for en rusfri trafikk med et engangsbeløp!

15.05.17 17.47
MA_kalender_2018 v2.indd 1

MA-kalenderen for 2018 er til salgs. Ta
kontakt med MA-rusfri trafikk for bestilling! Prisen er kr 399, fritt tilsendt

2017

www.ma-norge.

no

aktivitets
for liten oghefte
stor
lek med farger
, ord, tall og

mye mer!

Send «MA støtte» til 2007, og din
mobilregning belastes med kr 100,-.

Hovedgevinsten er 100.000 kroner.
I tillegg er det mange andre flotte
gevinster, og flere pengepremier.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort
bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri
trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Lodd kan bestilles hos MAs kontor på
telefon 22 47 42 00 eller
ma@ma-norge.no
Takk for støtten!

Takk for din stø

tte til MAs arbeid

!
side 1

Et hefte med oppgaver for både liten
og stor! Pris er kr 399, fritt tilsendt.

Kontakt MA-rusfri trafikk 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

24

MOTORFØR E R E N | 3 | 2017

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

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 | 3 | 2 0 1 7
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GTZ
VOLVO 2000 GTZ

Da Volvo virkelig skulle tøffe seg

Denne kunne tatt opp kampen med s torheter som Alfa Romeo og Lancia.
Av Benny Christensen

Volvo var allerede på slutten av 1960-tallet kjent for å lage trygge, robuste og
slitesterke biler. Tenk bare på PV, Amazon og den nye 140-serien. Sistnevnte
med veldig mye Amazon under et mer
moderne ytre. Bilene var praktiske,
romslige og gode. Ikke noe galt med
dem, slik sett. Men kanskje ikke særlig
spennende og sporty. Riktignok hadde
man P1800, som absolutt solgte bra
ennå, men den begynte også så smått å
dra på årene.
Dessuten trengte man en modell som

26

kunne sikre et solid fotfeste ut i den
store verden. Å selge biler i Sverige og
Norge var liksom ikke nok til å gi gode,
sikre og langsiktige inntekter.
Man trengte med andre ord å friske opp
merkevaren, noe som kunne yppe mot
datidens storheter som sporty og kjøreglade Alfa Romeo og Lancia.

Volvo ville ikke

Det var da også den italienske Volvo-importøren som pushet på slik at Zagato,
som også er italiensk, tok fram konseptet og prototypen du ser på disse bildene. Nemlig Volvo 2000 GTZ fra 1969.
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Volvo 2000 GTZ er en 2+2 coupe med
tidstypiske lekre linjer og store glassflater. Bilen har motor fra 140-serien. Det
vil si den velkjente og solide B20-motoren på to liter.
Her i en oppskremt versjon med annen
kamaksel, topplokk med større ventiler
og to doble Solex-forgassere. Volvo
2000 GTZ ble vist på Torino Motorshow
i 1969, og bilen tiltrakk seg stor oppmerksomhet.
Likevel valgte Volvo å ikke gå videre
med prosjektet.
Bilen var fullt kjørbar og operativ, og

VOLVO GTZ 2000

Volvo GTZ 2000 var ment å overta etter den noe aldrende Volvo
P1800, for å føre sportsbiltradisjonene videre.

Under de futuriske linjene bygget GTZ 2000
på mye av den samme teknikken som Volvo
140-serie.

VOLVO 2000 GTZ ER EN 2+2 COUPE MED TIDSTYPISKE
LEKRE LINJER OG STORE GLASSFLATER.

den ble faktisk solgt til en hittil ukjent
kjøper. Hva som videre skjedde med
bilen vites ikke, men den antas å ikke
eksistere mer.

VOLVO GTZ 3000

Må ha gitt håp

Men Volvo må, avslaget til tross, ha gitt
Zagato et ørlite håp. I alle fall fortsatte
de å jobbe videre med Volvo GTZprosjektet. Allerede året etter, i 1970,
har de tatt fram en ny prototype. Volvo
3000 GTZ het bilen denne gangen, og
bygget videre på 2000-modellen. Men
nå med B30 3-litersmotoren fra Volvo
164 under panseret. Som i denne versjonen er trimmet opp til «hele» 190 hestekrefter.
Det var nok til at bilen akkurat klarte den

Også en GTZ3000 så dagens lys med
sekssylindret motor, større grill og popup lykter.
magiske 200 km/t i toppfart. 3000 GTZ
fikk også en annen, større og 164-aktig
grill, og pop-up lykter.
Men også denne gangen vendte Volvo
tommelen ned for GTZ-prosjektet.
Konseptbilen ble solgt, og gikk i vanlig
trafikk i mange år, før den havnet i en

ulykke og ble solgt.
Ryktet sier at denne bilen nå er i hendene på en svensk samler som holder på
å bygge den opp igjen.
Så hvem vet – kanskje vi en dag får se
en Volvo GTZ på veien igjen?
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Av Tommy Hermanrud

Nye Opel Ampera-e

Storselger med
laaang rekkevidde

Med en realistisk rekkevidde på 40 mil er nye Opel Ampera-e helt
i kjørelengde-teten sammen med Tesla Model S 75.
Av Tommy Hermanrud

Med en batteripakke på 60 kWh har
Opel klart å få til en elbil som knuser
konkurrentene i rekkevidde, og som
koster det halve av en Tesla Model S 75.
Motorføreren tok ut kontakten, og la ut
på tur med fulladet batteri og sommerfugler i magen. Hvor langt kommer jeg?

til å kjøpe bilen: Den innfrir forventningene.

Opel Ampera-e er produsert i USA
under bilmerket Chevrolet Bolt. Det
er godt at den heter Opel i Norge, for
Chevrolet sine småbiler blir forbundet
med Daewoo-biler med Chevrolet
emblem.

Plassen inne i bilen er romslig med god
oversikt gjennom den store frontruta,
og med komfortable seter, selv om
jeg kunne ha ønsket meg en litt lengre
sittepute. Du sitter med bena ned på
gulvet, og ikke fremover. Dermed slapper du også mer av i bena når du kjører.
Benplassen bak er også tilstrekkelig for
voksne, og du får fint plass til to barneseter. Bagasjerommet på 381 liter er litt
større enn i konkurrerende elbiler.

Bilen er helt ny, og over 4000 nordmenn
har allerede skrevet kontrakt på bilen
som har en leveringstid på opptil to
år! Men den som venter på noe godt,
venter som kjent ikke forgjeves. Etter
min testdag med nye Ampera-e, kan jeg
berolige alle som har kjøpt eller har lyst

Sittehøyden er fin i Ampera-e, og rattet
kan justeres både inn/ut og opp/ned.
Materialvalget i interiøret preges av en
del hardplast, men med tanke på prisnivået kan det ikke være overraskende.
Berøringsskjermen på 10 tommer er grei
å betjene, og knappene under skjermen
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er lett tilgjengelige. Instrumentpanelet
forteller hvor mye strøm som er igjen, i
tillegg til fart, kjørelengde og skiltgjenkjenning.

Stort batteri
Nye Opel Ampera-e er en rask bil med
sine 204 hestekrefter; 0-100 km/t går
unna på 7,3 sekunder. Batteriene ligger i
gulvet, og gir bilen et lavt tyngdepunkt.
Den har en presis styring, og bilen føles
kvikk og lettkjørt. Forbruket av strøm er
det du selv som styrer, avhengig av hvor
hard du er på gasspedalen. Suser du av
gårde i vanlig fart, bruker den mindre
strøm enn om du tråkker litt hardt til.
NEDC har opplyst rekkevidden til 520
kilometer, men ifølge amerikanske EPA
og den nye WLTP-testen, er den virkelige rekkevidden på 380 kilometer.

1620 kilo. De 204 hestekreftene kommer godt til nytte i en såpass tung bil.

Automatisk nødbrems
Årstid, kjøremønster og terreng har
naturligvis mye å si for rekkevidden, så
mellom 25-40 mil er nok realistisk. Min
testbil var bortimot fulladet da jeg fikk
den, og jeg var spent på hvor fort den
ville gå ned på strømnivå sammenlignet
med andre elbiler jeg har testet.
På sommeren skal det være mulig å
kjøre 400 kilometer med Ampera-e uten
å lade dersom forholdene er optimale.
Jeg kjørte bilen helt vanlig uten noen
form for aggressivitet og høy fart, og
strømmåleren holdt seg rolig veldig
lenge. Batteriet er et litium-ion batteri
med ti moduler som huser 288 celler.
Kapasiteten på 60 kWh er den samme
som i minste versjon av Tesla Model S,
som har vært ledende på rekkevidde
blant elbiler. Bare batteripakken veier
430 kilo alene og totalvekten på bilen er

Tar du deg en 30 minutters pause for å
lade elbilen, kan det skje på tre måter:
1. Vanlig stikkontakt på husveggen som
vil gi 6 kilometer rekkevidde. 2. En ladestasjon hjemme som vil gi 10 kilometer.
3. En offentlig hurtiglader som vil gi
hele 150 kilometer rekkevidde fra tomt
batteri.
På sikkerhetssiden finner vi Opel On
Star som gir deg muligheten til å tilkalle hjelp hvis uhellet skulle være ute.
Hvis bilen oppfatter at noe har skjedd,
tilkaller den hjelp automatisk dersom
fører ikke responderer. Bilen har førerstøttesystemer som ryggekamera og
automatisk nødbrems (AEB). Nødbremsen stopper bilen automatisk dersom
føreren for sent blir oppmerksom på
biler og fotgjengere. Ampera leveres
med cruisecontroll, men denne er ikke
adaptiv.
Hovedlysene på Ampera-e er bi-xenon,

men den er utstyrt med LED kjøre- og
baklys. Modellen kommer også med
Opel eye som standard som støtter aktiv
filholderassistent, automatisk fjernlysassistent, nevnte automatisk nødbrems og
frontkollisjonsvarsling med LED head-up
i frontruta. Bilen støtter også Apple Car
Play og Android Auto for smarttelefoner. Bilen er ikke kollisjonstestet ennå,
men det er liten grunn til å tro at den
ikke vil komme godt ut av en kollisjonstest.
Nye Opel Ampera-e kommer til å bli –
og er allerede blitt – en meget populær
modell for dem som ønsker en elektrisk
drevet bil til en hyggelig pris og med en
unik rekkevidde for en kompaktbil. Med
en pris på rundt kr. 320.000,- er det ikke
rart at over 4000 nordmenn allerede har
skrevet kontrakt på nye Ampera-e.
Hvor langt jeg kom på testturen min?
Etter en drøy tur på noen timer, hadde
jeg ikke brukt halvparten av strømmen
engang. Med andre ord ingen rekkeviddeangst her i gården.
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Nye Kia Rio:

Komfortabel
småbil med
mye utstyr
Kia fått mange nye venner i Norge – ikke minst takket
være sin utrolige 7-års eller 150.000 kilometers garanti.
Av Tommy Hermanrud

Populære modeller som Sportage og
Cee`d har solgt bra, og med sin store
Optima har Kia fanget kunder i «Mondeo-segmentet» også. Nå er fjerde
generasjon Rio her – en småbil som
konkurrerer med Ford Fiesta, Toyota
Yaris og Honda Jazz. Motorføreren har
testet den.
Nye Kia Rio er blitt en fin liten bil, og
med sin karakteristiske «tigernose-grill»
har den et veldig moderne design.
Linjene er aerodynamiske med nye
LED-lys, og med integrerte bi-funksjons
hovedlys, som gjør deg bedre bedre i
stand til å se veien og oppdage hindringer, er Rio blitt en flott bil å se på. Min
testbil kledde fargen Signal Red. Kombinert med tøffe felger og racingstriper
(ekstra tilbehør), kan Kia Rio bli en riktig
så sporty bil også.
Motoren er en 1,0 liters bensinmotor
på 100 hk med fem trinns manuelt gir.
Den går bra, men er ingen racer naturlig
nok. Forbruket er på hyggelige 0,41
liter pr. mil, og C02-utslippet på 94 g/
km. Du kan og få Kia Rio med dieselmotor også, en 1,4 liter på 90 hk med ett
forbruk på 0,34 l/mil. Kia Rio fås foreløpig ikke som hybrid. Bilen er også blitt
lengre, og akselavstanden har økt. Det
betyr at plassen i baksetet er bedre, og
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at to voksne greit får plass. Bagasjerommet er på 325 liter, noe som er bra i en
så liten bil. Legger man ned bakseteryggen, blir lasterommet på 980 liter.

Mye utstyr

Det som imponerte meg med nye Rio,
er at den har så mye utstyr som standard – utstyr som koster mye på andre
merker. Da jeg satte meg bak rattet,
kunne jeg oppdage ting som oppvarmet ratt, ryggekamera, navigasjon med
7 tommers trykkskjerm, bluetooth med
stemmestyring, DAB+ radio og AUX
og USB-innganger for minnepinner og
andre lydenheter, for å nevne noe.
Interiøret er moderne og oversiktlig,
men med noe billig plastpreg. Man
sitter godt i setene og har god oversikt
over instrumenter og infotainment-system. Multifunksjonsrattet er også topp
moderne, og man kan justere rattet
både i høyde og lengde. Om noe skal
påpekes som litt tungvint, må det være
at håndtaket på fremdørene sitter så
langt ut at det kan være vanskelig å få
tak i når døren er helt åpen. Kanskje en
bagatell, men kan være en utfordring i
visse situasjoner.
På sikkerhetssiden finner vi automatisk
nødbremsesystem (AEB), kollisjons-

varsler, blindsonevarsler, filskiftevarsler
(LDWS), adaptiv cruisecontrol, køkjøringsassistent, ryggekamera, parkeringssensorer bak og adaptive LED-kjørelys.
Kia Rio har fem stjerner i Euro NCAPs
kollisjonstest

Kvikk og lettkjørt

I Kia kan du velge Android Auto eller Apple Car Play og Kias Connected
service. Her får du informasjon om vær,
fotobokser eller trafikk. Når det gjelder
selve kjøreopplevelsen i nye Kia Rio,
synes jeg den er kvikk og lettkjørt. Det
er ingen racerbil med sine 100 hk, men
responsen er god og bilen føles smidig
og god å kjøre. Kjøreegenskapene og
styringen er meget bra i denne lille
bilen. Nye Kia Rio kommer i to utstyrsnivåer, Classic Edition og Active, hvor
min testbil var i nivå Active. Med en
1,0 liters bensinmotor på 100 hk og 5
trinns manuell, kommer min testbil på kr.

222.400,-. Ønsker du en dieselbil med
1,4 liters motor med 6 trinns manuell
girkasse kommer den på kr. 232.400,- i
Active versjon. Konklusjonen etter min
dag med nye Kia Rio, er at den kan

appellere til småbilkunder som prioriterer plass fremfor motorstyrke. Bilen
er pen å se på, og med rette fargen
og utstyret, så er den tøff også. Hadde
den vært tilgjengelig som elektrisk eller

hybrid, så hadde motoralternativene
vært komplette. Ekstra pluss for snerten
og lettkjørt og for at den har autobrems
med fotgjengerleser.
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VINNERNE: De fikk 30 000 kroner i premie for beste kampanje mot ruskjøring. Juryleder Stig Eid Sandstad og
prosjektleder Lione Langaas flankerer Sebastian Louis Storakeren (fra venstre), Kjetil Jerico Aarskog, Jørn Calvert
Dolve og Jesper Vigander Edwin.

Fra lykkerus til rullestol
Av Georg Mathisen

Den lidenskapelige stuperen går fra lykkerus i stupetårnet til rus bak rattet, og
havner i rullestol. Fortellingen om ungdommen som må slutte med det han brenner
for, er kåret til Norges beste kampanje mot ruskjøring.
– Det er best når ungdom snakker til
ungdom. Vi voksne har ofte en formanende finger, mens ungdom trykker på
de rette knappene, sier statsminister
Erna Solberg. På DeathTrip-finalen
sendte hun hilsen og roste ungdommer
over hele landet som har stått på for å
lage nærmere 100 holdningskampanjer
mot rus i trafikken.
– Trafikk er farlig, gøy og spennende.

32

MOTORFØR E R E N | 3 | 2017

Det er så mye du kan oppleve, samtidig
som rus dreper og fart dreper, konstaterer Solberg.

Utradisjonelt

Den aller beste av ungdommenes egne
kampanjer er det Jesper Vigander
Edwin, Sebastian Louis Storakeren, Kjetil
Jerico Aarskog og Jørn Calvert Dolve
som står bak. De fire medieelevene på
Nesbru videregående skole i Asker ville

gjerne advare mot fyllekjøring på mer
utradisjonelt vis.
– I stedet for å vise bilkjøring og festing,
ønsket vi å vise hvordan fyllekjøring
påvirker deg. Vi viser en person som
virkelig brenner for noe. Fordi han ble
lammet etter kjøring i påvirket tilstand,
kan han ikke lenger drive med det han
brenner for, sier Kjetil Jerico Aarskog.
– I begynnelsen forteller hovedpersonen

DeathTrip finalen 2017

om lidenskapen og lykkerusen. Du er
halvveis inni filmen før du skjønner at
det er snakk om fyllekjøring. Hovedfiguren går fra en vanlig, lykkelig ungdom til
en handikappet tilskuer, forklarer Jesper
Vigander Edwin.
Medieelever på videregående skoler
over hele landet har bidratt i årets utgave av DeathTrip.
– Det dere gjør, er med på å redde liv.
Norge er best i verden på trafikksikkerhet, sier Line Langaas, som er prosjektleder for DeathTrip og kampanjeansvarlig i MA-Ungdom.

Toast i badekaret

Det var bading og bidrag fra Asker og
Bærum som tok begge de to topplassene i år. Rosenvilde vide-regående
skole i Bærum sikret seg andrepremien.

De satset på humor.
Du er vel ikke så dum at du rister brød
i badekaret? Neppe. Og da er du vel
ikke så dum at du kjører i fylla, heller,
konstaterer Amund Teien-Lund, Håvard
Marthinsen Moseng og Sebastian
Pandonis.
– Vi kan utvide kampanjen videre med
andre dumme situasjoner, sier Amund
Teien-Lund.
Det kan fort bli aktuelt. – Mange av de
tingene som er gjort, vil helt sikkert
komme til å bli brukt videre, sier Stig
Eid Sandstad, juryleder og daglig leder i
MA-Ungdom.

900 ganger farligere

På tredjeplass i DeathTrip: Hetland
videregående skole i Stavanger. De har

laget film og plakater rundt paret som
møtes på fest og bestemmer seg for å
dra hjem til ham. På slutten av filmen
ligger hun igjen i bilen, mens han våkner
på sykehuset.
– Har sjåføren promille på 0,5, øker
faren for å bli drept med 900 ganger.
Ungdom kan tenke at vi er udødelige –
derfor ville vi bruke sterke virkemidler
som taler til følelsene, forklarer Knut
Ragnar Eide. Han står bak kampanjen
sammen med Martin Halvorsen og Akira
Bentley Jonassen.

Se alle finalistene
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NUMMER 2: De er ikke dumme nok hverken til toast i badekaret eller rus bak rattet, Håvard Marthinsen Moseng (til venstre)
og Sebastian Pandonis.

BRONSEPLASSEN: Hetland-elevene Martin Halvorsen (fra
venstre), Akira Bentley Jonassen og Knut Ragnar Eide sikret
seg tredjepremien.

...og her er alle fin
Så dum er du vel ikke?

Hovedpersonen i vinnerfilmen må slutte
med det han brenner for og går fra lykkerus til rullestol

Rosenvilde videregående skole i Bærum
forteller hvordan du ikke er så dum at
du bruker brødristeren i badekaret, så
følgelig er du neppe så dum at du kjører
i fylla, heller. Kampanjen kan utvides
med mange dumme situasjoner.

Ikke ta sjansen – noen venter på
deg.
Horten videregående skole bruker en
mors mobilsvarmeldinger til å fortelle
historien om datteren som dro på fest
og satt på hjem med noen som «ikke
har drukket sååå mye, lizm».

Fyllekjøring som musikal – Bodin-elevene spiller på kontrastene i kampanjen
sin.

Fyllekjøring – The Musical

Bodin videregående skole i Bodø spiller
på kontrastene mellom en morsom musikal med musikk som du får på hjernen,
og en brutal slutt med en trafikkulykke
– sammen med plakater som forsterker
budskapet.

Det er ikke alltid en film

Glemmen videregående skole i Fredrikstad prøver å endre holdninger ved
å vise en blodig sjåfør og en passasjer
med ølflaske, men denne gangen er det
bare film, og regissøren roper «kutt!».
Han våkner på sofaen og setter seg bak
rattet litt for tidlig i filmen fra Hafstad
vidaregåande skule.
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Ikke fyllekjør – et liv er
uerstattelig

Hetland videregående skole i Stavanger
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forteller om de to som møtes på fest,
drar hjem til ham, men aldri kommer
så langt – og trekker frem at har sjåføren promille på 0,5, øker faren for å bli
drept med 900 ganger.

Tenk på de du etterlater

Hjalmar Johansen videregående skole i
Skien fokuserer på dem som blir påvirket. Den som dør, er sønnen til en mor,
eieren til en hund – det er de etterlatte
som potensielt må takle problemene
resten av livet.

Shåffør

Tiller videregående skole i Trondheim
har laget sin egen mobilapp. Den skal
hjelpe ungdom å få skyss hjem fra fest.
På appen registrerer du deg og oppretter kontakt med venner og familie – det
hjelper deg å få skyss hjem med en edru
sjåfør som du kjenner.

Lykkerus kan oppleves på
mange måter – bak rattet er
ikke en av dem

Nesbru videregående skole i Asker trekker paralleller til NRK-serien «Nobel»
med å presentere en tidligere fysisk
aktiv hovedperson som havner i rullestol
etter ulykken.

Hvor mange ganger kan du
forhindre ruskjøring?

Olav Duun videregående skole i Nam-
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20 år med nullvisjon
Du rister vel ikke brød i badekaret? Da er
du heller ike så dum at du kjører i fylla.

I år er det 20 år siden
svenskene innførte
nullvisjonen. Norge er på
god vei mot færre drepte og
skadde i trafikken, men det
er langt igjen.

Glemmen videregående skole i Fredrikstad med blodig sjåfør og passasjer med
ølflaske.

– Det er ikke mulig å se for seg et annet
mål i trafikken enn null drepte og null
hardt skadde, sier Anne Beate Budalen.
På DeathTrip-finalen hadde trafikksikkerhetsrådgiveren i MA-rusfri trafikk
jobben med å sette kampanjene inn i en
sammenheng – det vil si å gå gjennom
tallene.

nalistene

sos forteller om dem som kunne grepet
inn mot fyllekjøreren, og gjør det uten
pekefinger. Plakater og illustrasjoner til
nett og sosiale medier virker sammen
med filmen.

Har du venta lenge nok?

Hafstad vidaregående skule i Førde spiller på det dagligdagse i filmen, plakatene og nettannonsene som skal minne
unge om at de må vente lenge nok før
de setter seg bak rattet dagen etter at
de har drukket.

Horten-elevenes film med dramatiske
meldinger på mobiltelefonen skal
skremme unge fra å kjøre i fylla.

Olav Duun videregående skole i Namsos
forteller om dem som kunne grepet inn
mot fyllekjøreren.

– Jeg er veldig fornøyd med at noen
av dere tok opp den nasjonale visjonen
for arbeidet med trafikksikkerhet her i
Norge: 0 drepte og 0 hardt skadde, sa
hun til lydhøre tilhørere.

560 døde

– Vi tok etter svenskene der, også. De
innførte nullvisjon i 1997, så den er 20 år
i år. Senere har mange land i resten av
verden adoptert nullvisjonen, sier hun.
Utviklingen har definitivt gått i riktig
retning. Med flere og flere biler skjedde
det også flere og flere dødsulykker
i trafikken på 1950- og 1960-tallet.
Toppen ble nådd i 1970. Da døde 560
mennesker.
– Vi bygde veier uten altfor mange
tanker om hvordan de veiene var, og
kjøretøyene var ikke mye å skryte av
på trafikksikkerhet, sier Anne Beate
Budalen.
Hadde utviklingen fortsatt, ville om lag
2200 personer blitt drept på veiene i
2015, fastslår stortingsmeldingen om
trafikksikkerhetsarbeidet som kom i fjor.
Det henger sammen med trafikkmengden. – Nå kjører vi tre og en halv gang
så mye som i 1970, mens tallet på
drepte er nede på 30 prosent av det det
var den gangen. Selv om trafikken har
økt kjempemye, har vi fått ned tallet på
drepte og hardt skadde utrolig mye, sier
Budalen.

– Dere som er mellom 18 og 24 år, er
kjempeutsatt i trafikken, sa Anne Beate
Budalen under Death Trip-finalen.
– I fjor var det offisielle tallet 135 drepte
i trafikken. Vi er skikkelig på god vei,
men det er fortsatt for mange som blir
drept, konstaterer hun.
I Norge hadde vi 24 drepte per million
innbyggere i 2015. EU-gjennomsnittet
er dobbelt så høyt. I Romania, Bulgaria
og Latvia er dødstallene nesten fire
ganger så høye som i Norge.
– Men dere som er mellom 18 og 24 år,
er kjempeutsatt i trafikken, sier Anne
Beate Budalen. Hun sitter også med
statistikk som viser hvordan aldersgruppen mellom 18 og 24 år løper tre og en
halv gang så stor risiko for å bli involvert
i ulykker med drepte og hardt skadde
som det alle andre mellom 25 og 74
år gjør.– Hvis dere i tillegg legger på
alkohol på den dårlige erfaringen som
man har når man er fersk sjåfør, er det
en skikkelig dårlig kombinasjon, fastslår
Budalen.
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#Edrusjåfør i russetiden
Russetiden er igjen forbi, etter en
måned med russetreff, feiring og
bilkjøring. MA-Ungdom har i år hatt
et ekstra stort fokus på russen, og det
å kjøre edru i russetiden. Vi har vært i
Skien på russens trafikksikkerhetsdag,
på Landstreffet i Lillehammer og på
russetreff på Tryvann i Oslo. Vi har vært
tilstede med utstillingen Death Trip – On
the road, samt gitt russen mulighet til å
sjekke promillen sin før de skulle kjøre
hjem.

– Det var veldig mange som ønsket å
sjekke promillen sin før de skulle kjøre
hjem etter russetreffene. Vi mener dette
viser at russen ønsker å ta ansvar, men
at det kanskje ikke alltid er like lett å
kjenne på om en er sliten eller fremdeles
litt bakfull, oppsummerer prosjektansvarlig i MA-Ungdom, Line Langaas.
Takket være KGK og Dräger, kunne MAUngdom tilby promilletest gratis til alle
som ønsket.

Russen 2017 ville unngå å kjøre i bakrus – og mange takket ja til en alkotest.

Vi har også delt ut klistremerker med
eget design, som mange har festet på
russebilene og bussene for å vise at de
kjører med edru sjåfør.

AKTIVE: MA-Ungdom
tok en aktiv rolle overfor årets russ – med
både infobrosjyrer og
stickers.

Blårussen blåste mer enn gjerne i alkomåleren fra MA-ungdom.

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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Vaulali Runde 1 og 2 i Norges Cup
Helgen var preget av mye variert vær.
Solen tittet frem, men det regnet også
en del. Dette skapte sølete løyper for
utøverne, men satte ingen demper
for stemningen. Det ble et vellykket
arrangement med mange utøvere fra
MA-Ungdom på pallen både lørdag og
søndag.
Vaulali er også 30 år i år og hadde
markering med kake og kaffe lørdag
kveld, noe alle satte veldig pris på.
Se bildeglimtene fra arrangementet!

Foreløpig sommerturné – DeathTrip – On the Road
Når?

Hva?

Hvor?

27. og 28. juni

Oslo Pride

Youngstorget

30. juni-1. juli

Stand i Kristiansand sentrum under Palmesus.

Kristiansand

6.juli

Vegmuseet

Hunderfossen/Lillehammer

7.-9. juli

Livestock

Alvdal

10.-11. juli

Stand i sentrum

Ålesund

13.-16. juli

Våt Moro

Florø

21.-23. juli

MiG Tautra

Tautra, Trøndelag

28. og 29. juli

Blinkfestivalen

Sandnes

14.-18. august

Arendalsuka

Arendal

24.-27 august

Elvefestivalen

Drammen

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!
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Nå er veipiratene på ferd
Også i år advarer politiet
mot såkalte veipirater.
Pressetalsmann for politiet i Region Väst
i Sverige, sa følgende til Expressen i vår:
– Veipiratenes mål er å skape en situasjon der de får adgang til penger, betalingskort eller verdisaker.
De har i vesentlighet herjet i Sverige,
blant annet på E6 tett opp mot norskegrensen ved Svinesund.

Faksimile fra Østlandets Blad.

– Det kan være vanskelig å skille om de
som står langs veien og ber om hjelp
er bedragere eller vanlige bilister, men
enkelte ting kan det være greit å ha i
tankene for å unngå å bli svindlet, sier
Stefan Gustafsson.

Vil sikre rett til lading av elbil i borettslag
Energi- og miljøkomiteen
på Stortinget vil sikre
beboeres rett til å anlegge
ladepunkter i borettslag.
Regjeringen pålegges i den forbindelse
konkrete tiltak og virkemidler i neste års
budsjett som skal sikre 2025-målet om
nullutslipp ved alt nybilsalg.
– Dette er kjempeviktige nyheter, særlig
for folk som bor tett i byene. Mange har
vært redde for å kjøpe elbil fordi de ikke
har tilgang til å lade hjemme, og mange
opplever kunnskapsmangel og problemer med sine borettslagsstyrer i forbindelse med lading.
Det sier generalsekretær Christina Bu
i Norsk elbilforening om innstillingen
fra Stortingets energi- og miljøkomité
som vil sikre beboeres rett til å anlegge
ladepunkter i borettslag.
Hun mener dette kan fjerne en av de
viktigste barrierene for en stor andel av
befolkningen, som ennå ikke har turt å
vurdere elbil som fremkomstmiddel.
– Vedtaket ber også regjeringen om
å se på hvordan alle nye bygg skal
gjøres ladeklare, altså at beboerne skal
sikres en enkel ettermontering av eget
ladeutstyr. Alt annet skal være på plass
når bygget står ferdig, sier Bu.
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I innstillingen ligger det også en konkret
opptrappingsplan for nullutslippsbiler i
2018-budsjettet:
– Vi er svært glade for at Stortinget nå
tvinger fram en konkret plan og tallfestede mål for hvor mange elbiler og andre
nullutslippsbiler vi skal ha på veiene
de aller nærmeste årene. Nå kan ikke
regjeringen fortsette å skyve dette foran
seg, sier Bu.
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Norsk elbilforening forventer nå et
taktskifte, og Bu sier Regjeringen
umiddelbart må brette opp ermene og
starte en storoffensiv for å oppfylle egne
klimamål gjennom elektrifisering av
veitrafikken.
– Dette bringer inn en mye sterkere forpliktelse på denne og den kommende
regjeringens elbilpolitikk, avslutter Bu.

de igjen

- Pass godt på båt og motor i sommer,
sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i
Gjensidige. FOTO: GJENSIDIGE

– Piratene kjører ofte utenlandsregistrert
bil, og stedet hvor de har fått motorstopp ligger, mot normalt, gjerne inntil
en rasteplass eller lignende, legger han
til.
Dersom du har stoppet for å hjelpe, og
de du hjelper går fra å være fortvilet til
å bli aggressive, så kan det også være
grunn til å trekke seg tilbake.
– Det er best å være ekstra oppmerksomme og ring politiet så fort man
mistenker at det kan være bedragere
man har kommet ut for. Vi kan ikke
slutte å stoppe, for de aller fleste som
gir inntrykk av å være i nød har grunn til
det. Derfor kan vi ikke oppfordre folk til
å kjøre videre, sier Gustafsson til Expressen.
Også i Norge har det vært tilfeller av
veipirater. I fjor skrev Fredrikstad Blad
om meldinger fra bilister som ble forsøkt vinket inn av mistenkelige personer
langs E6 i Østfold. UP advarer bilistene
mot å stoppe:
- Å stoppe langs høyhastighetsveier
som E6 i Østfold er uansett en dum idé.
Blir man forsøkt vinket inn av mistenkelige personer, så anbefaler vi å kontakte
politiet fremfor å stoppe, uttalte Olaf
Røberg i UP til avisa.

Halvparten av syklistene
føler seg utrygge

En fersk undersøkelse viser at mer
enn halvparten av norske syklister
føler seg utrygge på grunn av biler
i trafikken. Bare i Oslo økte antallet
alvorlig skadde syklister med 340
prosent på 14 år.
Flere og flere sykler, og politikerne
oppfordrer også flere av oss til å velge tohjulingen som transportmiddel.
Men det økende antallet syklister
skaper også flere farlige situasjoner,
spesielt i samspillet mellom bilister
og syklister. I en fersk undersøkelse
utført av analysebyrået Infact på
vegne av Continental Dekk Norge
kommer det frem at 33,9% av de
spurte føler seg utrygge på grunn av
biler når de sykler i trafikken.

Se opp for båttyver
Forsikringsbransjen betalte ut 60 millioner kroner
etter melding om 1.400 tyverier av eller fra båt i
2016. Ett av fire tilfeller gjaldt båtmotorer.
– Vi ser at tyveriraidene går i bølger
og at de ofte er organisert. Flere
motorer kan forsvinne fra en havn, og
noen dager senere skjer det samme i
nærliggende båthavner, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.
Gjennomsnittserstatningen for de
1.400 tyveriene var på over 40.000
kroner.
Marinaer langs norskekysten har i
mange år vært det Gjensidige omtaler
som ”godtebutikker” for organisert
kriminalitet. Selskapet forventer at det
også i år vil være mange båteiere som
kommer til tom kai.
– I mange tilfeller er det mobile vinningskriminelle som opererer i flere
områder samtidig, understreker
selskapet.
Voll er samtidig oppgitt over hvor
dårlig mange sikrer båten sin.
– Mens de fleste av oss låser døren til
bilen, ligger ofte båter med kostbare
motorer til flere hundre tusen kroner –
nærmest usikret ved brygga, sier han.

Forebyggende tiltak:
Merk motoren med Securmark. En
merket motor er mindre attraktiv å
stjele og lettere å finne og identifisere.
Sikre båt og motor med vaier og
hengelås.
Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, både i båt og på litt mer
kostbare utenbordsmotorer.
Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den
bokstavelig talt klar for bortkjøring.
Fjern løs bensintank, eller lås denne
inne.
Fjern viktig motordel eller monter
skjult hovedbryter.
Bruk helst båthavner som har
etablert vakthold.

KILDE: Gjensidige forsikring
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ANONYM
STØTTE

Brødr.

Gomnæs ANS

Bye Gård, 3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Budbil med tilhenger

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111
2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

PERSONSKADEERSTATNING
Tlf. 400 03 660 - E-post: post@tonset.no

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Geiranger
Turbil & Taxi
6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

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

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen
Tlf. 03 202

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Eiksundvegen 99
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50
www.ulsteinbetong.no

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Wist Last & Buss AS

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10
www.wistlastbuss.com

www.tratec.no

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

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

VISST NYTTER DET
Stålhaugen 5, 6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Tlf: 69 83 31 00
Fax: 69 83 31 01
www.fossumkollektivet.no
e-post: post@fossumkollektivet.no

Vi jobber for økt sikkerhet på veier og til vanns. Om
du er opptatt av det samme: Bli medlem!

www.ma-norge.no
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Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Valldal
Bilsenter A/S
6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Stormyrveien 39
8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Adamsrød
Ferdigplen AS

Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

AutolakkserviceAS

OL Senteret AS

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66

Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 21 50 77 26

Trafikkskolen
i Surnadal AS

Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL
Tlf. 932 32 202

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Rødven
Transport AS

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

6350 EIDSBYGDA
Tlf. 911 03 492 /
908 25 006

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

Bogøy Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Elcom AS

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Røros
Aut. Trafikkskole
Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Car Craft
Bilverksted AS

Skedsmogata 24
0665 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Nordsiden
Renseri

Ullerålsgaten 4
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

Snåsakroa AS

Transport

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Bil og Mekaniske
Vigra

Toyota
Ørland Bil AS

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA
Tlf. 70 18 36 35

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Morten Juliussen
Krantransport AS
Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Autotech AS

Rørlegger

Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Bjørn Nilssen
Serviceverksted
Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

Kiwi Baneveien

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

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

Hamarvik
Båtforening

Hammarbergveien 13
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Skagen
Trafikkskole AS

Nyland
Maskin AS

RM transport

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Klippotequet L
Farmandstredet

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Randabergveien 98
4027 STAVANGER
Tlf. 405 88 804

Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 56 73 10

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 26 00

Auto Øst AS

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

Langnes
7760 SNÅSA
Tlf. 74 13 46 33
www.snaasakroa.no

Joker Bulandet

Gamle Drammensvei 86
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 18 00

Johny Birkeland
Transport AS

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Industriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Rørleggerfirma
Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Terje Lund

Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

Telemarksvegen 61
3734 SKIEN
Tlf. 24 03 55 50

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Bjørn Jensen

Voldgata 45 A
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 99 22

Norvest
Trafikkskole

Øyaveien 25
6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Vekstra AS

Furnesvegen 81, 83
2318 HAMAR
Tlf. 415 72 485

Skolegata 15 A
2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14

Lærer’n
Trafikkskole

Trond Weum

Formov, 3340 ÅMOT
Tlf. 908 59 515

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

ANONYM
STØTTE

Plantex AS

Skedsmogata 3
2001 LILLESTRØM
Tlf. 905 91 132

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

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Toyota Bilia
Levanger

Trygve Knutslid

Odd Gleditsch AS

Borgeskogen
dekksenter AS

Moss
Bilsenter A/S

Buskerud
Bilsenter AS

Fineide
Transport AS

Toten
Dekksenter

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Borgeskogen 3
3160 STOKKE
Tlf. 33 36 01 00

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Maskinentreprenør
Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

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

M OT ORF ØR E R E N | 3 | 2 0 1 7

41

Steinsprut koster bileierne dyrt
Steinsprut er skaden få reflekterer over,
men som koster forsikringsselskapene
1,5 milliarder kroner i året. I fjor måtte
tett oppunder 250.000 nordmenn, ifølge
Gjensidige cirka 700 bileiere hver eneste
dag, innom verksted for å reparere eller
skifte frontrute.

– Steinsprutskader er det mye av gjennom hele året, men våren skiller seg ut
som de månedene med flest skader.
Veier som har vært strødd med sand er
mer utsatt enn veier som kun har vært
saltet, sier kommunikasjonssjef Arne Voll
i Gjensidige.
I 2016 økte antall steinsprutskader med
5,1 prosent mens erstatningene økte
med 8,1 prosent.
Her er Gjensidiges råd for å unngå steinsprutskader:
• Hold god avstand til bilen foran
• Er uhellet ute, få reparert skaden så
rask som mulig.
• Dekk gjerne med gjennomsiktig teip
for å beskytte skaden.

MA-kryssord 3-2017

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

Vinnere av

MA-kryssord nr. 1–2017:
Oddny Torheim
6797 Utvik

Liv Gjelsvik

5913 Eikangervåg
Torhild Stakland
5550 Sveio

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Frist: 31. august 2017

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

A13_0389/01.2017

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på.

Husk dette når du kjører i utlandet
Selv om du kan kjøre bilen
din i store deler av Europa
uten trafikkforsikringsbevis
– eller Grønt kort anbefales du å ta det med.
Det viser seg at de fleste trafikkskadesituasjoner lettere løser seg når du
kan framvise Grønt kort. Du får tilsendt
Grønt kort kostnadsfritt ved henvendelse til forsikringsselskapet ditt før utreise.
Om du skulle bli innblandet i en trafikkulykke i utlandet med din norskregistrerte
bil, vil den norske bilansvarsloven gjelde
for skadde personer i din bil dersom de
er norske statsborgere eller er hjemmehørende i Norge.
Hvis en annen bil er ansvarlig for kollisjonen kan du velge å kreve erstatning
etter skadestedets lovgivning eller norsk
bilansvarslov. Har du først bestemt deg
for hvilken lovgivning du vil følge, kan
du normalt ikke ombestemme deg i
ettertid.
Hvis du ønsker å holde deg til skadevolderens forsikringsselskap og ikke blande
inn ditt norske forsikringsselskap, kan

du henvende det til det utenlandske
forsikringsselskapets skaderepresentant i Norge når du kommer hjem. Hos
Trafikkforsikringsforeningen - TFF får
du opplyst hvem som representerer
det utenlandske forsikringsselskapet i
Norge. Send e-post til tff@finansnorge.
no.

Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å
ha med Grønt kort også for denne, da
Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.
Kilde: Trafikkforsikringsforeningen
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

Ble overtalt til veteranbilkjøp av kompis
Av Tommy Hermanrud

-Jeg er ikke så veldig interessert i gamle biler, men denne Peugeoten kjøpte jeg
fordi jeg hadde en maken på 1970-tallet, forteller Ragnar Pedersen fra Helgøya i
Ringsaker.
Bilen er en 1964 Peugeot 404 som har
en fortid på andre siden av Mjøsa. Komfort og spesielle løsninger er stikkord
når det gjelder franske biler.
Peugeot 404 ble lansert i 1960 og skulle
være etterfølgeren til Peugeot 403 som
ble produsert frem til 1966. 404 ble produsert frem til 1975, og dens etterfølger
ble Peugeot 504.
Peugeot 404 er en mellomklassebil med
sitt karakteristiske design med halefinner bak, og den var meget slitesterk.
Designet stod italienske Pininfarina for,
og karosserivariantene fordelte seg på
sedan, coupe, stasjonsvogn, pick up og
cabriolet. Motoralternativene var to 1,6
liters bensinvarianter; én med forgasser og én med kügelfisher mekanisk
innsprøytning, samt en 1,9 liters dieselmotor.

“Frankrikes Amazon”

Girkasseutvalget var en fire trinns manu-

ell eller en tre trinns ZF-automatkasse.
Peugeot 404 var Frankrikes svar på
Volvo Amazon; en flott klassisk sedan
med ukomplisert mekanikk, høy komfort
og høy driftssikkerhet. Fra mai 1960 til
høsten 1975 da modellen ble lagt ned,
var 404 praktisk talt uforandret med
unntak av noen emblemer og innredningsmaterialer.

Kan sveives igang

En annen artig detalj er at man kan
sveive i gang motoren med en sveiv som
sitter under panseret. I støtfangeren er
det et hull, og der skal sveiven inn, og
det er bare å sveive til motoren starter.
Ragnar Pedersen sin Peugeot 404 ble
første gang registrert den 16. april 1964.
Bilen har etter det Ragnar kjenner til
gått både på Eina og i Snertingdal før
den ble solgt til Aurskog i 2009.
Ragnar er femte eier på bilen, og han
kjøpte bilen i juni 2014. Han forteller at
en dag han var i Moelv med bilen, stop-

pet det en kar og fortalte at han hadde
vært bilens eier nummer to.
– Det var moro. Han kjente igjen bilen
på det spesielle kjennemerket E-2,8 som
bilen av en eller annen merkelig grunn
har. Den kombinasjonen var brukt tidlig
på 1900-tallet, så det spørs om ikke
første eier hadde noen gode kontakter
hos biltilsynet, sier Pedersen.
Bilen er lakkert sølvgrå, har soltak,
skinnseter, rattgir og midtkonsoll. Den
er rustfri og i meget god stand, og gikk
rett gjennom EU-kontrollen med null
feil.
Ragnar hadde en 1963 Peugeot 404 i
1972, så det var derfor han ville ha en
slik bil igjen. Det var en kompis av Ragnar som er veldig interessert i veteranbiler som overtalte han til å kjøpe den, for
Ragnar selv er ikke så veldig interessert i
gamle biler egentlig. Han har kjørt Helgøya rundt-løpet med bilen, og ellers tatt
noen turer på fine sommerkvelder.

