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MA-hjørnet
Et viktig dokument
Det har blitt tryggere å være trafikant de siste 50 årene. I «toppåret» 1970 mistet 560
personer livet. Siden den gang er trafikken tredoblet, mens tallet på drepte er kraftig
redusert. I 2016 omkom 135 personer og 656 ble hardt skadd. De foreløpige tall for
inneværende år er lovende. Kanskje havner vi på rundt 100 drepte. I så fall er det all
grunn til å være glad for det, og Norge er best i verden på trafikksikkerhet.
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Men likevel må vi ikke sovne bak rattet. Det er fremdeles mye å ta tak i for at vi skal
klare å oppnå Nullvisjonen. Det er et faktum at selv om antall alvorlige trafikkulykker
går ned, er andelen som skyldes ruskjøring dessverre relativt stabil, med et snitt på
22 % av ulykkene.
I tiden fremover legges siste hånd på verket for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018 – 2021. Dette er et viktig dokument, for det er planen som følger
opp og konkretiserer føringer i Nasjonal transportplan (NTP).
MA – rusfri trafikk har gitt sine innspill på hva vi mener må være med i planen. De
viktigste er:
•
•
•
•
•
•
•

alkolås i biler som brukes til førerprøven
alkolås som frivillig tiltak i forbindelse med yrkestransport
alkolås i all persontransport mot vederlag
alkolås som alternativ til inndragning av førerretten for promilledømte
alkolås for personer med alkoholproblemer.
alkolåsbom på viktige ferjesteder og grenseoverganger med stor tungbiltrafikk.
et undervisningsopplegg utviklet av MA - Ungdom og MA – rusfri trafikk for ungdom om rus og trafikk. Dette skal være til bruk i skolen, på kjøreskoler, fritidsklubber, m.m.

For ett av disse punktene, alkolås i kjøreskolebiler, kan vi i denne utgaven lese om
erfaringene Sande Trafikkskole har gjort med alkolås i sine biler, og ikke minst hva de
unge kjøreskoleelevene selv mener.
Vi håper at de endelige beslutningstagerne for Tiltaksplanen ser nødvendigheten av
å iverksette spesifikke tiltak for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
ytterligere.
En fortsatt god høst ønskes alle lesere! Husk å skifte til vinterdekk før det første snøfallet og sjekk lysene på bilen!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær
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Svenske tollere får
gjøre “politiarbeid”:

Stanser 26 ruspåvirkede førere
hver måned
Av Even Rise

Svenske tollere har de siste sju årene avslørt 2.207 ruspåvirkede førere av
til sammen 364.071 promille-kontrollerte. I Norge er det kun politiet som
har myndighet til å rusteste de veifarende.
I 2008 bestemte Riksdagen at det svenske Tullverket skulle bidra med mer aktiv
innsats i kampen for økt trafikksikkerhet. Derfor fikk tollerne myndighet til å
kontrollere motorvognførere for såkalte
«rattfylleribrott». Fra 2010, som var det
første hele driftsåret med promillekontroller, har tollerne i Sverige i gjennomsnitt hindret 26 sjåfører månedlig
– nesten én hver eneste dag – fra å kjøre
videre med rusmidler i kroppen. Riksdagens begrunnelse var klar; de ønsket
en mer effektiv utnyttelse av samfunnets
ressurser for økt trafikksikkerhet. Det
hører også med til bildet at den svenske kystvakten fikk samme myndighet
allerede i 2008.
Også i Norge diskuteres det om tollere,
som en naturlig del av grensekontrollen,
skal kunne drive promillekontroll. Men
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Tolletaten og blant andre Politidirektoratet er uenige. Politidirektoratet har holdt
fast på at etterforskning av straffbare
handlinger ikke bør håndteres av andre
enn politi og påtalemyndighet.

Utredes i Norge

Øyvind Hafsøe, fungerende avdelingsdirektør i Tolldirektoratets kontrollavdeling, signaliserer imidlertid at det nå er
fremdrift rundt dette spørsmålet:
– Tolldirektoratet og Politidirektoratet
har i fellesskap blitt bedt om å utrede
hvorvidt Tolletaten bør få myndighet til
å kontrollere om motorvognførere er
ruspåvirket. Det skal også utredes hvordan en slik kontrolloppgave eventuelt
kan gjennomføres av tollerne, sier han.
Det er Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som

har gitt de to direktoratene oppdraget.
Dette var i mai, og anbefalingen skal de
avlevere innen nyttår.
Hafsøe vil ikke forskuttere resultatet av
utredningen:
– Så tidlig i arbeidet kan det ikke
konkluderes i den ene eller den andre
retningen. Vi er positive til at spørsmålet utredes, og vil bruke blant annet
arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger som grunnlag for en konklusjon
på vegne av Tolletaten, sier han.
– Finnes det tall på hvor mange motorvognførere som avsløres av norske
tollere under tradisjonell tollkontroll?
– Nei, sier Øyvind Hafsøe.

150 daglig

Svenske tollere kan derimot vise til et

FÅR GJØRE “POLITIARBEID”: Tullverket i Sverige er aktive i trafikksikkerhetsarbeidet, blant annet gjennom promillekontroller.
Innen nyttår vil Tolldirektoratet og Politidirektoratet i fellesskap levere en utredning om også Tolletaten i Norge kan tildeles nødvendig myndighet til å luke ut ruspåvirkede sjåfører (Illustrasjonsfoto: Tullverket).

betydelig antall kontrollerte. Skremmende mange av dem avsløres med
promille. Kontrollene de gjennomfører,
er ikke dedikert til den slags, men skjer i
kombinasjon med vanlig tollkontroll hvor
tollerne har nødvendig promille-testeutstyr tilgjengelig.
Siden 2010 har tollerne i Sverige gjennomsnittlig kontrollert 52.000 førere av
motordrevet transportmiddel årlig, eller
nærmere 150 i gjennomsnitt hver eneste
dag.
Statistikk som Motorføreren har fått fra
Michaela Linderoth i Tullverket (Sveriges
svar på Tolletaten), viser at det i løpet av
disse sju årene er blitt avslørt 1.844 sjåfører innen kategorien rattfylleri. Dette
er personer med promille på 0,2 eller
mer – og som da ikke fikk kjøre videre
etter å ha blåst rødt.
– Passerer promillen 1,0 regnes det som
grovt rattfylleri. I nevnte sjuårsperiode
luket tollerne bort 183 sjåfører med

en alkoholkonsentrasjon i blodet på
1,0 promille eller mer. I tillegg ble 180
sjåfører nektet å kjøre videre som følge
av narkotikapåvirkning oppdaget av tollerne, sier hun.
Dersom føreren blåser og resultatet indikerer at promillen er på 0,2 eller mer,
innledes såkalt «förundersöking». Det
innebærer ytterligere bevissikring, som
regel i form av ny blåseprøve.
– Hvis prøven fortsatt er positiv blir det
forhør og rapporteringer. Om promillen
er over 0,32 blir førerkortet beslaglagt
og sendt til rett myndighet, sier Linderoth.
– Hvordan oppdager tollerne narkotikapåvirkning hos sjåførene?
– Det skjer som oftest gjennom observasjon av personens avvikende oppførsel,
og tester av øynenes reaksjonsmønster
med pupillometer, lampe eller penn, sier
hun.

KAN BLI AKTUELT I NORGE: Politidirektoratet har vært kritiske til at andre
enn politi skal få etterforske straffbare
handlinger, men nå kan et samarbeid
med Tolletaten være under oppseiling.
I Sverige fører et lignende samarbeid til
flere alkotatte førere.
(Illustrasjonsfoto: Tullverket)
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LITE, MEN DYRT: Biloppretter Ole Daniel Strandseter
opplever stadig at kunder ikke er forberedt på at små
bulker kan være svært kostbare å reparere.

– Små bulker kan koste flesk
Av Jøran Ledal

Mercedesen på bildet over ble pårygget mens den sto parkert. Å få
skaden reparert kostet 88.186 kroner.
Bulken ser kanskje ikke så stor eller
alvorlig ut, men ikke la deg lure. Moderne biler er proppfulle av teknologisk
utstyr, og reparasjonskostnadene kan bli
skyhøye.

Proppfulle av utstyr

Hver uke tar Ole Daniel Strandseter ved
Kongsvinger Bilskade imot bileiere med
småbulker etter påkjørsler og ryggeuhell. Noen av bulkene kan nokså enkelt
rettes ut, slipes og lakkeres, men slik er
det ikke alltid. Nye biler er proppfulle
av avansert utstyr, og i mange tilfeller
er det plassert i bilens ytterkanter for å
gjøre kjøringen sikrere og mer komfortabel. Dermed skal det ikke store smellen
til før reparasjonen både blir omfattende
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og kostbar.

Forsikringen i orden

Eksemplet Strandseter ønsker å vise
Motorførerens lesere, er en Mercedes
E-klasse, 2016-modell. Bilen hadde stått
parkert på en offentlige p-plass da en
annen personbil rygget inn i den. Høyre
fremskjerm har et tydelig merke etter
sammenstøtet med hengerfestet, men
utover dette ser bilen nesten uskadd ut.
Men det er altså bare tilsynelatende.
– Hele reparasjonen kom på nesten
90.000 kroner, opplyser Strandseter.
– Da vi fjernet skjermen og kikket
nærmere på skadene, viste det seg at
den adaptive lampen var sprukket på
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undersiden, monteringsfestene til skjermen var ødelagte og aluminiumsfelgen
hadde fått sprekker. Bare utskiftning og
programmering av ny lampe beløp seg
til nesten 30.000 kroner. Heldigvis for
den uheldige bilføreren som forårsaket
skaden, var forsikringen i orden, sier
Strandseter, som vil advare bilførere
mot å undervurdere skadeomfanget når
uhellet er ute.

Ikke lek takstmann selv

– Sørg alltid for å få skaden vurdert og
taksert av profesjonelle. Selv om skaden
virker ubetydelig på utsiden, kan bilen
være påført mer omfattende skader under karosseriet. På nyere biler skal du ha
et svært trenet øye for å kunne vurdere

Greier du å tippe verkstedregningen?

LITEN BULK?: Det som ser ut som en
liten skade, kan vise seg å være en
omfattende ødeleggelse av skjulte
systemer.

skadeomfanget riktig, og selv vi som har
mange års erfaring, får oss rett som det
er overraskelser, innrømmer Strandseter,
som understreker at reparasjon er viktig
for å opprettholde bilens sikkerhetsnivå.

Et speil er avansert teknologi

– Nyere biler har mange sensorer,
kameraer og styringsenheter som er
nødt til å virke for at bilen skal oppføre
seg korrekt. Mange førere har vent seg
til å stole på bilens adaptive funksjoner,
og det kan være fatalt dersom noen av
disse systemene plutselig svikter, sier
Strandseter, og gir oss enda et eksempel:

– I ”gamle” dager var et ødelagt speil
kurant å bytte. Det besto jo stort sett
av et speilglass og et metallfeste. På
dagens biler er speilene langt mer
avanserte, med 3D-kameraer, sensorer og annen avansert elektronikk. Et
speilskifte vi nylig utførte, kostet rundt
30.000 kroner. Vår del av jobben kom på
rundt 1000 kroner, men likevel tror noen
at det er selve reparasjonsarbeidet som
er dyrt. Når man sier det er dyrt å ha
bilen på verksted, føles det noen ganger
litt urettferdig at det er vi som utfører
reparasjonen som får skylden, smiler
Strandseter.

ADVARER: – Ikke lek takstmann på egenhånd om du bulker. Det kan koste deg
dyrt, advarer Ole Daniel Strandseter.
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– Utstyret skaper trygghe
Alkolås i
trafikkskolebiler
oppleves som
en trygghet for
trafikklærerne. Og
elevene kan ikke
skjønne hvorfor
dette ikke er påbudt
i alle biler. Minst to
kjøretimer er blitt
stanset etter at
elever har blåst over
promillegrensen siste
året.

Eneste kjøreskole i landet me

Av Jøran Ledal

Daglig leder Siv Olaussen ved Sande
Trafikkskole oppsummerer tre års erfaringer med alkolås som svært positive.
Skolen har altså hatt alkolås i alle sine
biler siden høsten 2014, og får skryt av
både elever og foresatte.

Føles naturlig for elevene

– Vi er ikke i tvil, dette har vært et viktig
og riktig tiltak. Alkolåsene påvirker
holdningen til de ferske førerkortinnehaverne positivt. Tilbakemeldingene
fra lærerne våre er samstemte: Elevene
synes det å blåse for å starte bilen, er
like naturlig som å sette på seg bilbeltet.
De er kort og godt svært positive til ordningen. Nesten uten unntak kommer de
med munnstykket klart som den største
selvfølgelighet, forteller Olaussen, som
også understreker den ekstra tryggheten for lærerne.

To tilfeller av rødt

– Vi har hatt to tilfeller der elever har
blåst rødt, faktisk med ganske høy
promille også. Selv om lærerne har god
trening i å vurdere elevene, er det ikke
alltid mulig å se med sikkerhet hvorvidt
en person er ruspåvirket. I slike tilfeller
gir alkolåsen oss en ekstra sikkerhet,
men det aller viktigste er naturligvis den

8

holdningsskapende effekten. Elevene får
et helt naturlig forhold til alkolåsen, og
det er en konstant påminnelse om at rus
og bilkjøring aldri må kombineres, sier
Olaussen, som aldri har opplevd at teknisk svikt har forstyrret undervisningen.
– Utstyret må selvsagt vedlikeholdes og
sjekkes jevnlig, men det ordner leverandøren på en ypperlig måte. I praktisk
bruk fungerer alkolåsene veldig godt.
Elevene blåser idet de setter seg i bilen,
og innen de har festet bilbeltet og
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funnet riktig sittestilling, er bilen klar til
bruk. Det tar ingen ekstra tid overhodet,
og for elevene blir det å blåse en helt
naturlig del av oppstartsprosedyren
Hun ønsker seg nå et påbud om alkolås i
alle biler som benyttes til førerprøver, og
håper at myndighetene vil gjennomføre
tiltaket som er foreslått i inneværende
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.
Olaussen har forståelse for at økonomi
kan være et hinder for noen, men tror
det først og fremst handler om vilje og

et og gode holdninger

ed alkolås i alle biler

HELT NATURLIG: Tonje Jensen og de andre elevene ved Sande Trafikkskole synes
det er den naturligste sak i verden å blåse
i alkometeret før kjøretimen kan starte.
Trafikklærer Eirik Olaussen opplever at
alkolåsen både gir en ekstra trygghet,
og synes det er viktig å gi elevene gode
holdninger til rus i trafikken helt fra første
kjøretime. FOTO: SANDE TRAFIKKSKOLE

ta med seg videre om at alkoholen sitter
ganske lenge i kroppen, sier Myrvold.

Trafikkforum støtter forslag

Daglig leder i Trafikkforum, Stig Ohrvik, er positiv til et forslag om å innføre
obligatorisk alkolås i alle trafikkskolebiler. Ikke minst ser han verdien av å få like
konkurransevilkår mellom kjøreskolene.
– I dag er det bare noen få skoler som
tar denne ekstrakostnaden, og Sande
Trafikkskole fortjener ros for å ha tatt
skrittet fullt ut ved å montere alkolås i
alle bilene sine. Kostnaden må naturlig nok prises inn igjen, og dermed har
de også tatt på seg en kostnad som
konkurrentene slipper. Ved å gjøre alkolås obligatorisk for alle kjøreskolebiler,
oppnår vi like vilkår i tillegg til en rekke
andre positive effekter, uttaler Ohrvik.

– Viktig signal til elevene

– Alkolås gir nemlig et veldig viktig
signal til elevene om at rus og bilkjøring
ikke hører sammen. Selv om ruspåvirkede elever på ingen måte kan sies å være
et stort problem, bør det å dokumentere rusfrihet oppleves som normalt. Jeg
tror dessuten tiltaket vil ha en tydelig
preventiv effekt, sier Ohrvik, og utelukker ikke at bruk av alkolås kan gjøre det
mindre fristende å spekulere i grensen,
for eksempel dagen etter en fest.
Han bekrefter at Sande Trafikkskole er
den eneste kjøreskolen som innført systemet i alle sine biler, og håper at flere
vil følge etter – obligatorisk eller ikke.

prioriteringer.

Liten skole tok kostnadene

– Vi er en liten og relativt fersk kjøreskole, men har altså tatt arbeidet og
kostnadene med å installere utstyret i
absolutt alle biler. Bakgrunnen er at vi
tross alt har påtatt oss et samfunnsoppdrag som blant annet omfatter å lære
nye førere gode holdninger. Men alle
må være med å dra lasset. Og ettersom
de andre skolene ikke ser ut til å følge

etter frivillig, tror vi det er klokt å gjøre
alkolås til et obligatorisk krav.
Trafikklærer Torjus Myrvold har opplevd
å måtte stanse en kjøretime på grunn av
promille:
– Jeg hadde begge gangene mistanke
om at elevene ikke var skikket for kjøring, men alkolåsen gjorde det veldig
enkelt for meg å avvise dem. Begge var
overrasket over at de fortsatt hadde
promille, så dette er en erfaring de kan

STØTTER: Daglig leder Stig Ohrvik i
Trafikkforum støtter tanken om å gjøre
alkolås obligatorisk i alle trafikkskolebiler.
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Trafikkfelle-aksjon ga oppm

Torsdag 21. september gikk den internasjonale
Edward-dagen av stabelen. Over hele landet benyttet
MAs lokalavdelinger anledningen til å møte publikum.
Av Jøran Ledal

EDWARD står for ”European Day Without A Road Death”. Dette er altså den
europeiske markeringsdagen for null
drepte i trafikken, og prosjekt EDWARD
er et initiativ fra TISPOL, det europeiske
trafikkpolitinettverket. Formålet er å
få trafikanter i hele Europa til å tenke
trafikksikkerhet.
MA – rusfri trafikk ønsker å ta det norske
eierskapet til dagen, og derfor hadde
da også organisasjonen brukt en del
ressurser på forhåndsannonsering og
pressemeldinger til de lokale mediene.
Publikum ble blant annet oppfordret
til å melde fra om lokale trafikkfeller,
både ute på stands og via eget skjema
på nett. Etter responsen å dømme, har
tiltaket vært populært.
– Vi har fått en rekke gode tilbake-

meldinger fra lokalavdelingene. Oppslutningen om de lokale standene har
vært god, og vi har mottatt over 80
meldinger om farlige trafikkfeller. Dette
er godt over hva vi på forhånd hadde
regnet med, sier markedskoordinator
Brita Hoksnes Eriksen, som har håndtert
aksjonen fra sekretariatets side. Samtlige meldinger blir nå sjekket ut og
meldt videre til den aktuelle kommunen,
fylkeskommunen eller Statens Vegvesen.
Publikum har meldt ifra om sikthemmende hekker og dårlig gatebelysning
til hullete veier og misvisende skilting.
– Jeg har inntrykk av dette har vært en
populær aktivitet blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og vi forbereder oss
selvsagt på nye fremstøt i tilknytning til
Edward-dagen neste år, forteller Hoksnes Eriksen.

PÅ STAND: Leiv Myklebust og Turid
Myklebust bemannet standen vår i
Levanger.

BLIDE: I Stryn fikk publikum møte disse blide karene: Gunnar Ryste (til venstre), Geir Ståle Vatnamo,
Olav Langeset og Oddmund Teigland.
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NOKIAN HAKKAPELIITTA

STOPPER DEG I TIDE.
Vei og føreforhold varierer. Verden er ikke perfekt,
og overraskelser kan dukke opp i veien. Nokian
Hakkapeliitta-vinterdekk er utviklet for den nordiske
vinteren og du kan kjøre trygt uansett vær.
nokiantyres.no

En eller annen slags refleks finnes i de fleste norske hjem. Enten du
velger den klassiske refleksvesten, eller moderne strikkeluer med
refleksgarn, bidrar refleksen til å redde mange fra å bli drept og hardt
skadd hvert år. Men hvorfor lar mange refleksen ligge igjen hjemme når
risikoen er så høy? Og kan den gå ut på dato?
Av Therese Larsson Jernberg

Greier du å få øye på
begge fotgjengerne?

En refleks er en type speil som reflekterer lys uansett hvilken innfallsvinkel
lyset har. Refleksen ble oppfunnet på
30-tallet, da Amerikaneren Harry Heltzer
ville gjøre det lettere å se midtstripa på
veien bedre. Dette var starten for den
refleksen vi kjenner i dag.

Ti sekunder i stedet for to

De fleste vet hvordan det er å sitte i en
bil en mørk høstkveld. Det begynner å
bli mørkt, og det er stor fare for at noe

dukker opp i veien rett foran bilen. En
fotgjenger uten refleks, for eksempel.
Selv om bilføreren tilpasser farten etter
stedet og føreforholdene, kan situasjonen bli farlig. Uten refleks vil fotgjengeren være synlig først på 25 - 30 meters
hold, mens du med refleks vil synes på
140 meters hold dersom bilen bruker
nærlys. Omregnet til sekunder har
bilføreren 10, i stedet for to sekunder,
til å reagere. Bilisten får med andre ord
fem ganger så lang tid på å observere,

reagere og utføre en handling – og det
kan være forskjellen på liv og død.

Dobbelt så høy risiko

Uykkesstatistikken viser at fotgjengere
har minst dobbelt så høy risiko for å bli
drept eller alvorlig skadd i mørke som i
dagslys og at risikoøkningen i mørke er
større for mer alvorlige skader. I følge
trafikksikkerhetshåndboken til Transportøkonomisk institutt. Hele 39 prosent
av alle fotgjengerne som mistet livet i

Slik kan du sjekke om refleksen fungerer: 1. Heng opp den gamle refleksen og en ny refleks i et
mørkt rom 2. Hold en lommelykt opp i øyehøyde og lys på refleksene fra minst 4 meters avstand
3. Dersom den gamle refleksen vises mye dårligere enn den nye, bør du kaste den.
årene 2005 til 2014, ble påkjørt i mørket. Av de ti fotgjengerne som mistet
livet i mørket i 2012, var det åtte som
ikke brukte refleks. Året etterpå mistet
ytterligere ti fotgjengere livet, og sju av
dem brukte ikke refleks..
En trafikktelling utført av Ipsos for
Trygg Trafikk i 2016 viser at kun 39 %
av nordmenn som ferdes ute på kveldstid, bruker refleks. Hedmarkingene er
flinkest (56 prosent), mens befolkningen
i Vest-Agder er sløvest (20 prosent).

Nettbutikken seemee.no tilbyr
utallige reflekser – både for
barne, unge og voksne.
FOTO: Seemee

– Setter liv i fare

Så hvorfor er det slik at altfor mange
dropper refleksen, til tross for at vi vet at
refleks faktisk redder liv? Kan det være
at de ikke har refleks tilgjengelig? Fordi
det ikke er ”kult” nok?
Uansett forklaring, rådgiver for trafikksikkerhet i MA – rusfri trafikk, Anne
Beate Budalen, er krystallklar på at
bruken må økes:
– Vi setter våre egne og andres liv i fare
dersom vi velger å gå ut i mørket uten
refleks. Bilføreren kan se deg altfor
sent, og mange ganger klarer føreren
ikke å stoppe i tide. Du utsetter deg
selv og andre for fare, bruk alltid refleks
i skumringen og mørket. Å ta på seg
en refleks, tar mindre enn et minutt.
Det kan imidlertid være et av dine aller
smarteste minutter gjennom hele livet,
sier Budalen.

Kjenner ikke til holdbarhet

– Jeg visste ikke at refleksene går ut
på dato. Det virker litt rart at en refleks
som ligger urørt i en skuff, ikke lenger
skal fungere bare fordi den er blitt noen
år gammel, sier Malin Sætereie (18) fra
Magnor.
Og hun er ikke alene om dette. Mange
av elevene ved Sentrum videregående
skole i Kongsvinger aner ikke at reflekser som er blitt liggende i lang tid, kan
ha blitt ubrukbare. Ifølge konsulentselskapet Reflexconsult, som blant annet
driver med sertifisering, testing og
kvalitetskontroll av refleksprodukter, er
refleksens varighet litt avhengig av hvilke råmaterialer produsenten har brukt.
Sølvrefleks påsydd på klær, påvirkes ikke
særlig om de lagres tørt og ikke i sollys.
De kan vare i mange år, opplyser selskapet. Når det gjelder plastreflekser som
brikker, armbind eller myke reflekser, er
stabiliteten litt mer varierende.

– Ta hensyn til at folk er forfengelige
Altfor mange dropper refleksen – til tross for utallige
holdningskampanjer de siste årene. Damene bak
firmaet Seemee tror løsningen er å appellere mer til
folks forfengelighet.
– De fleste vil si at de gjerne bruker refleks, men når det kommer til stykket er
det likevel mange som velger stil foran
sikkerhet. Vi tror derfor at løsningen er
å gjøre refleksen til en naturlig del av
antrekket – gjerne også på en kul, tøff
eller elegant måte. Du kan være synlig
uten å tenke over det, sier Eva Aunemo,
daglig leder i Seemee AS.
Firmet har spesialisert seg på reflekser
i alle tenkelig fasonger og varianter,

og på websiden seemee.no finner du
produkter for alle mulige alderstrinn og
situasjoner:
– Vi tror flere vil bruke refleks dersom
veskepynten står i stil med vesken, om
dusken i lua er erstattet med en refleksbadge eller paraplyen er dekorert med
reflekser. Bare fantasien setter grenser,
men utgangspunktet må være at vi tar
hensyn til at folk både er late og litt
forfengelige, mener Aunemo.

#refleksgarn

Å strikke med refleksgarn er en trend som langt på vei har eksplodert de siste
årene. Skjerf, luer og votter i flotte farger – variasjonene er mange. Plaggene
ser ut som vanlig strikket tøy, men når lyset treffer dem, lyser plagget opp. Garnet inneholder glassfiber som reflekterer og dermed lyser opp som en refleks.
Selv om strikkereflekser bidrar godt til ekstra synlighet i høstmørket, skal du
være forsiktig med å droppe de tradisjonelle refleksene.
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GÅR GOD FOR LAGRINGEN: Nokian har kontroll på at et dekk
er godt lagret i inntil to år uten at kvaliteten forringes. – Så fort
dekket utsettes for kjøring og sollys, starter prosessen, sier
produktekspert Kjetil Røssel i Nokian.

Enighet i dekkbransjen:

– Gummien holder se
Er du sikker på at dekkene er lagret riktig, så er
det ikke nødvendig at dekket må være levert
samme år som det er produsert.
Av Simen Næss Hagen

Ettersom dekkene er det siste bindeleddet mellom bil og underlag, så sier det
seg selv at dekkvaliteten er svært viktig
for sikkerheten. Dårlige dekk, i form av
høy slitasje og manglende vedlikehold,
gir dårligere veigrep, som igjen gjør
kjøringen farligere.

Maksimalt to år lagring

Likevel, så lenge dekket er ubrukt,
holder kvaliteten seg i minst to år. Hemmeligheten er kjølig lagring, fravær av
sollys og begrenset fuktighet.

14
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– Dekk kan selges som nye i inntil seks
år. Og med økt innslag av olje og syntetisk stoff i dekkene, blir ikke dekket
forringet før det utsettes for kjøring og
sollys, forklarer Kjetil Røssel, produktsjef
i Nokian Dekk.
– Så dekk kan selges som nye selv om
de er produsert for seks år siden?
– Hos oss prøver vi å holde oss innenfor
to år. For spesielle dimensjoner som er
produsert i få enheter, kan noe ha ligget
over fra sommeren i fjor, sier Røssel.
– Har kundene da en garanti for at et

dekk er lagret korrekt i to år og har
samme kvalitet som et ferskt dekk?
– Fra fabrikk og inn til oss har vi god
kontroll på lagerstatusen. Det skal være
rent og ikke fukt i lufta, og det har vi
kontroll på, sier produktsjefen videre.

År framfor kjørelengde

Slitasjen på dekket handler ikke bare
om hvor mye du kjører, men også når
dekket ble satt på og brukt første gang.
Tommelfingerregelen er, som nevnt, at
et dekk som har vært riktig lagret i to år,
vil være like godt som et nytt et.
– Total levetid etter produksjon er inntil
10 år, men det er en selvmotsigelse der,
for vi sier at et dekk i praksis kan være
så godt som nytt fem år etter produksjon, og beholde egenskapene sine i

NY GENERASJON: Vi testet ut Nokians neste generasjon
Hakka-serie i Finland, og fikk samtidig innsikt i kvalitet og
holdbarhet, samt hvor lenge et dekk kan kalles ferskvare
før kvaliteten blir dårligere.

GOODYEAR-SJEF: Marius Undersrud, landssjef i Goodyear Dunlop Norway, bekrefter bransjens standarder og
anbefalinger hva gjelder både mønsterdybde og lagring
av dekk.

MINIMUM FIRE MILLIMETER: Dette er bransjestandard for
minste mønsterdybde du bør ha i sommerdekket, selv om
lovverket sier 1,6 millimeter om sommeren og 3 millimeter
om vinteren.

eg fersk i minst to år
seks år. Om dekket er mer enn 10 år, vil
egenskapene svekkes, sier Røssel.
Marius Undersrud, landssjef for
Goodyear Dunlop, mener at du bør
vurdere å skifte dekkene ved mer enn
fem års bruk, helt uavhengig av slitasje
og kjørelengde.
– Etter fem år så begynner gummien
uansett å bli hardere, enten du har
kjørt 5 000 eller 50 000 kilometer. Det
er så fort du begynner å bruke dekket
at prosessen settes i gang, konstaterer
Undersrud.

Vil ha mer mønsterdybde

Han maner også til å skille mellom lovverk og fornuft når det kommer til mønsterdybde. Loven sier minimum 1,6 millimeters mønsterdybde på sommerdekk

og tre millimeter på vinterdekk, men
bransjen mener at alarmklokkene bør
ringe dersom slitasjen gir dekket mindre
enn fire millimeters mønsterdybde
– Våtegenskapene reduseres betraktelig.
Lovverket er én ting, men jeg tror ikke
folk er klar over hvor lite veigrep man får
ned mot 1,6 millimeters mønsterdybde,
sier Undersrud, og viser oss en tabell
som illustrerer de kalde fakta:

Vannplaning ved 75 km/t

Ved 125 kilometer i timen på fire
millimeter regn, med 1,6 millimeters
mønsterdybde, vil du ha 6 prosent veikontakt. Et minimalt slitt dekk, med åtte
millimeter mønsterdybde, vil i samme
hastighet ha 47 prosent veikontakt.

oppleve vannplaning allerede ved 75
kilometer i timen. Jeg er redd få er klar
over hvor dårlige våtegenskaper de
har med en så liten mønsterdybde, sier
Undersrud.
Bransjens råd er altså fire millimeter. Det
bekrefter også Røssel i Nokian:
– Vi anbefaler fire millimeter, og det har
vi gjort ganske lenge. Lovens krav om
1,6 i sommerhalvåret passer sikkert fint
hvis du kjører på fine veier i Nord-Italia,
hvor det tross alt er langt mellom de
tunge regnbygene. Men slik er det jo
ikke i Norge. Her kan regnskyllene bli
svært kraftige, og da vil 1,6 millimeters
mønsterdybde fort bli kritisk, sier Kjetil
Røssel.

– Med 1,6 millimeter vil du i praksis
M OT ORF ØR E R E N | 4 | 2 0 1 7
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Veigrep på snø og is måles og evalueres på to ulike baner der alle kjøredata blir registrert. I tillegg kjøres også bilene
med tanke på å avsløre hvor godt dekkene fungerer under normale kjøreforhold. Vil det understyre (bilen går rett
fram) dersom dekket mister grepet i en sving, eller bryter bilen ut i en skrens med hekken (overstyrer)?

SLIK TESTER VI:
BREMSING
Dekkenes bremsestrekning er målt på is, snø, våt asfalt og tørr
asfalt. Testene er gjennomført i temperaturer som spenner fra
-10 grader til + 8 grader. Ulike testbaner/anlegg er benyttet til å
gjennomføre de ulike bremseprøvene. Bremsetester på is er gjort
i en spesialbygd innendørs hall med full kontroll over temperatur
og fuktighet, mens bremsing på snø, våt asfalt og tørr asfalt er
gjennomført på ulike utendørs testbaner. Alle dekk er testet
innenfor et svært kort tidsintervall de ulike testdagene for å oppnå
helt like testforhold for alle dekk. For at bilens ABS-system ikke
skal påvirke resultatene på is, korrigeres bremsedata til 5 km/t =
stillestående bil.
AKSELERASJON
Dekkenes evne til å gi bilen akselerasjon måles i de samme
testanleggene som bremsetestene. Særlig akselerasjonen på is
krever et spesialanlegg der alle usikkerhetsmomenter fjernes. For å
sikre sammenliknbare resultater korrigeres akselerasjonsdata slik at
denne måles fra 5 km/t.
GREP, SAMLET
Bilen kjøres på fastlagte baner der underlaget består av glatt is eller
snø. Her måler vi rundetidene gjentatte ganger for å få et resultat
som representerer dekket sanne veigrep. Under denne delen av
testen vurderer vi dekkets evne til å styre, beholde sideveis grep,
bremse og akselerere. Her vurderes også dekkets oppførsel mht.
overstyring, understyring, hvor brått dette skjer, og hvor lett det er
å vinne tilbake veigrepet (heve skrensen). Dette fremkommer i egen
tabell (se under).
KJØREGENSKAPER
Dekkenes dynamiske kjøreegenskaper testes objektivt av to ulike
førere, gjennom å måle bilens rundetider på ulike baner der
underlaget er is, snø og våt asfalt. Utformingen av banene setter
dekkenes akselerasjon, bremseevne og sidegrep på prøve. Det
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kjøres et antall runder, der de tre likeste rundetidene blir benyttet til
beregning av gjennomsnittstiden, og dermed rangering/poenggivning.
Ved kjøring på våt bane er det rundetiden, grepet og kjørefølelsen (se
under) som samlet gir poengsummen i tabellen.
KJØREFØLELSE
En vurdering av dekkenes kjørefølelse mener vi er en viktig informasjon.
Noen dekk beholder grepet lenge, for plutselig å overstyre (eller
understyre), mens andre dekk har en jevn, men lett kontrollerbar
overgang fra veigrep til skrens. Et dekk som kommuniserer godt med
føreren vil gjøre det lett å styre i mot, og heve en begynnende skrens før
den får utvikle seg til en kritisk situasjon. Forskjellene på dette området
er overraskende store!
RULLEMOTSTAND
Økende krav til lavest mulig utslipp og miljøbelastning fra bilen har
satt fokus på dekkets rullemotstand. Utfordringen ligger i å finne
den optimale balansen for gummiblanding og mønster – for å oppnå
best mulig veigrep og sikkerhet – i forhold til så lav rullemotstand
som mulig. Alle dekkene er målt i den samme ”trommelen”, og
alle resultatene er direkte sammenliknbare. Gå inn i tabellene og
sammenlikn resultatene for rullemotstand. Legg merke til hvordan det
ofte er en sammenheng mellom dekkets vekt og rullemotstanden.
DRIVSTOFFØKONOMI
Det vil være sammenheng mellom rullemotstand og drivstofforbruk.
Forskjellen på det piggdekket som ruller lettest og det som ruller
tyngst er hele 42% For de piggfrie friksjonsdekkene er tilsvarende
forskjell 24% Fra et miljøsynspunkt er det naturligvis bra med
lavest mulig rullemotstand, men vil du velge et dekk med dårligere
bremseegenskaper for å få et litt lavere forbruk? Er det noen dekkmerker
som greier å balansere disse kravene til sikkerhet og miljø bedre enn
andre? I tabellene kan du finne svarene.

Vår testbane befinner
seg i Ivalo, langt
mot nord i det kalde
Lappland. Jevne
kjøreforhold er helt
nødvendig for å få
sammenliknbare
resultater.

Når atten dekksett skal testes,
blir det mange hjulskift. Og i
blant kjøres det ekstra runder
for å ta bort mulige avvik.

F

ire sorte gummiringer. For noen
bileiere er dekk en lidenskap og
et område av stor interesse, mens
andre knapt sjekker luften, og
aner lite om dekkene bilen ruller
på. Når det kommer til vinterdekk er
imidlertid norske bileiere flest litt mer
våkne. På vinterføre ønsker de fleste av oss
å ha dekk som gir et godt veigrep på is, har
god fremkommelighet på snø, beholder

gode styreegenskaper på våt veibane,
og ikke minst bremser godt under alle
forhold. Ett er imidlertid sikkert, og det er
at det finnes ikke et eneste sommerdekk
eller ”helårsdekk” som tilfredsstiller
alle disse kravene. Derfor stiller også
myndighetene krav til at bilen skal ha dekk
som er tilpasset vinterforhold i den kalde
årstiden.
Det er definitivt mer krevende å

kjøre bil om vinteren, ikke minst fordi
veigrep og fremkommelighet utfordres
av is, snø og slaps. Å utstyre bilen med
vinterdekk er en selvfølge, men hvilket
dekk man velger er ikke gitt. Det kalde
klimaet på nordkalotten stiller andre
utfordringer til dekkene enn i mer sentrale
deler av Europa. Mer snø, i tillegg til
mer kulde og is, er bakgrunnen for at
dekkfabrikantene har utviklet spesielle

Bremsing på vått føre fra 80 km/t
viser forskjellene. Seks meter
skiller de beste og de dårligste…
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Vinterdekkenes
egenskaper på våt
veibane betyr også
mye for sikkerheten.
Myk gummiblanding
er en utfordring i
forhold til kjøreegenskapene.

vinterdekk for vårt klima. Disse har fått
betegnelsen ”nordiske” vinterdekk og
skiller seg fra de såkalte ”kontinentale”
dekkene ved at de har en skarpere skulder
(overgangen mellom dekkets bane og
sideveggen) for å bite bedre på is og
snø, og de har en gummiblanding som
gjør at dekket beholder sin smidighet
i bitende kulde. Denne typen dekk er
vanlig å bruke i Norge, Sverige, Finland,
Russland, Canada og de nordlige delene
av Japan. Utformingen av mønsteret og
gummiblandingen er helt annerledes de
kontinentale (CE-type) - enten dekkene er
utstyrt med pigger, eller ei.
Kontinentale vinterdekk har gjerne en

rundere skulder og en gummiblanding
beregnet på våt veibane og middels
temperaturer. I tillegg benyttes disse
dekkene ofte i høyere hastigheter
enn det som er normalt på nordiske
vinterveier. Dermed blir det viktig for
dekkprodusenten å ta med seg noen av
sommerdekkets egenskaper inn i disse
vinterdekkene. Dekkutvikling handler
om å balansere de ulike egenskapene vi
er ute etter på en best mulig måte. Er det
sannsynlig at et vinterdekk som skal levere
gode kjøreegenskaper i høye hastigheter
på Autobahn også kan by på maksimalt
veigrep når store snøfall skaper krevende
kjøreforhold på norske fjellveier?

Bilhold er kostbart, og bilen skal
regelmessig ha nye dekk. Mange bileiere
har registrert at denne typen vinterdekk
kan bestilles fra kontinentet – eller kjøpes
hos dekkverksteder som selv importerer
disse fra Europa. Prisforskjellene kan
være store om vi sammenlikner med de
nordiske vinterdekkene som den etablerte
faghandelen tilbyr i Norge. Og så lenge
man velger et anerkjent merke, er man vel
på den trygge siden, eller?
Langt sør i landet – med snøfattige
vintre og høye middeltemperaturer –
mener nok noen at vinterdekk som yter sitt
beste på våt vei kan være et riktigere valg
enn ”vinterspesialister” der sidegrep på is
Målinger av
bremsing og akselerasjon på is gjennomføres i en lang
hall med helt stabil
temperatur og
luftfuktighet. Leg
merke til skrapene
foran dekkene som
sikrer at overflaten
alltid er lik før hver
oppbremsing.
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KONTINUERLIG DEKKUTVIKLING

Rundetidene forteller en god del, men førerens
kommentarer om veigrepet er det som betyr noe
for deg og ditt dekkvalg.

eller maksimal bremseevne på snø, er de
viktigste egenskapene.
I våre dekktester, som gjennomføres
i finsk Lappland, med finske, svenske og
norske førere bak rattet, tar vi for oss et
antall ulike disipliner, der vi gjennom å
repetere kjøringen gjentatte ganger får
et bilde av dekkets ulike egenskaper. Det
er lagt stor vekt på identiske testforhold
- slik at det ikke skal herske tvil om at
de forskjellene vi registrerer er knyttet
til dekkene, og ikke utenforliggende
forhold. Men dekkene kjøres også tidlig
på vårparten under forhold som tilsvarer
overgangssesongene på våren og om
høsten. Da er det egenskaper på tørr og
våt asfalt som granskes. I år har vi også tatt
med oss to kontinentale (CE) vinterdekk
for å se hvordan disse fungerer i vårt klima.
Vi har valgt ut sju av de mest anerkjente
vinterdekk-merkene i dimensjon 205/55R16 på markedet. Våre testbiler har vært tre
ulike VW Golf – som er typegodkjente med
de samme felgene og dekkdimensjonene.
Gjennom å teste både utgaven med
pigger og det piggfrie friksjonsdekket fra
hvert merke, ender vi opp med fjorten
dekk. Men for å gi et bilde av forskjellen
mellom et ”premium” dekk og et rimelig
vinterdekk fra en kinesisk produsent,
omfatter testen også et slikt piggdekk
og et piggfritt friksjonsdekk. Alle er av
”nordisk” type, spesielt utviklet for vårt
klima. I tillegg har vi , som nevnt, tatt med
to CE piggfrie vinterdekk for å avdekke
hvor gode disse er – direkte sammenliknet
med vinterdekk av nordisk type. Dermed
omfatter denne testen hele atten ulike
vinterdekk.
Ved første øyekast kan det synes som om
forskjellene på de testede dekkene er små.
Noen centimeter forskjell i bremselengde,
et sekund raskere tid rundt en bane, litt
mindre rullemotstand, eller litt lavere
drivstofforbruk betyr bare noe for spesielt
interesserte, tenker du kanskje. Nei... langt
i fra! En halvmeter kortere bremsestrekning
på is ved 25 km/t (som i vår test), vokser til
mange, mange meter når hastigheten øker
til 100 km/t. Og noen sekunder forskjell i
rundetider er også forskjellen på hvordan
et dekk oppfører seg på svinget vintervei
under krevende forhold. Og det er kanskje
nettopp på dette området de største

Testen av vinterdekk går over mange måneder, og noen
ganger kan en ny versjon av dekket bli lansert i løpet av vår
testperiode. Du kan selv sjekke produksjonskoden på dekket
og forsikre deg om at det er ikke er gammelt.
Det vil alltid være en utfordring å greie å skaffe til veie de aller nyeste
dekkene. Ofte venter produsentene helt til sesongstart i oktober/november med å gjøre disse tilgjengelig hos sine forhandlere, men da har
vi allerede holdt på i mange måneder.
De første kjøretestene av de dekkene vi presenterer i denne store vinterdekktesten startet allerede i slutten av januar 2017, og ble avsluttet i
mai. I oversikten over hvert dekk som er med i testen finner du en W og
et firesifret tall i alle tabellene. Dette forteller deg om produksjonsuke
og produksjonsår for dekket. Det er ikke vanskelig å selv sjekke dette på
dekkene. Koden er preget inn i dekksiden og er som regel lett å finne.
Det vanlige er at de vinterdekkene du nå kjøper er produsert tidlig i år
eller på slutten av fjoråret (2016).
Ettersom dekkene vi tester er kjøpt hos ulike dekkforhandlere har vi
ingen mulighet til å få tilgang til et kommende dekk ”på forhånd”. Da
måtte vi anmode den enkelte importør om å levere dekk direkte til oss.
Dette ble vurdert, men da en dekkleverandør ikke ønsket å være med i
testen i fjor fordi ”det var for knapp tid til å levere” – overlater vi til deg
som leser å tenke ditt. Dette aktuelle merket har vi likevel tatt med i testen – men med dekk vi selv har kjøpt. Dermed består testen av de mest
relevante vinterdekkene i det øvre kvalitetssegmentet. Lavprisdekket
Nankang er tatt med for å vise hva man kan forvente av typiske ”billigdekk”, men også for å vise at de beste kinesiske dekkmerkene har hatt
en svært positiv kvalitetsforbedring de senere årene.

forskjellene ligger.
Hvilke egenskaper er det som er
viktige for deg? Enkelte av de nordiske
vinterdekkene har spesielt gode
egenskaper på is, andre yter sitt aller beste
på våt asfalt. Dermed blir dekkvalget
et spørsmål om lokale kjøreforhold og
klimaet i ditt nærmiljø dersom bilen ikke
skal beveges seg over hele vårt langstrakte
land. Derfor skal vi heller ikke avskrive de
kontinentale vinterdekkene helt i Norge –
men les de ulike tabellene nøye, og forstå
på hvilke områder de har sine styrker og
svakheter.
Alle førerne i denne testen har årelang
erfaring i avansert bilkjøring, og evne til

å evaluere veigrep, balanse, styring og
effektivitet. Det er ingen tvil om at de ulike
dekkene har store dynamiske forskjeller.
Selv piggdekk og piggfrie friksjonsdekk
fra samme produsent – som det ville være
naturlig at har den samme dynamiske
karakteren – har store forskjeller i hvordan
de oppleves å kjøre.
Vi har brukt uker i bitende kulde langt
mot nord, kjørt milevis på våt bane i
vårtemperaturer, stilt kritiske spørsmål til
hverandre, og nøye evaluert våre måledata
og notater. Vi har opplevd alle forskjellene
– og har kåret våre vinnere og tapere blant
de atten dekkene.
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RESULTATER DEKKTEST

CE-DEKK

1
PIGGFRIE DEKK
BRIDGE-STONE

PIRELLI

HANKOOK

NANKANG

WR-D4
NOKIAN

ULTRAGRIP9
GOODYEAR

9,5
9,5
7,5
7,0
7,0

10,0
10,0
9,5
10,0
10,0

6,5
8,5
10,0
9,0
9,0

9,0
9,5
9,5
8,0
8,0

6,0
7,0
9,5
6,5
6,5

6,5
7,5
9,5
6,0
6,0

6,5
6,5
8,0
6,0
6,0

9,0
10,0
10,0
10,0
10,0

9,5
9,5
9,0
8,5
8,5

10,0
9,0
9,0
9,0
9,0

9,0
9,5
9,0
9,5
9,5

9.0
8,5
8,0
7,5
7,5

9,0
8,0
7,5
7,5
7,5

8,5
8,5
7,5
7,5
7,5

8,5
8,0
7,0
6,0
6,0

8,0
8,5
8,5

7,5
8,5
8,5

9,0
9,0
9,0

7,5
7,5
7,5

8,5
8,5
8,5

8,0
8,5
8,5

8,0
7,0
7,0

9,5
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

9,5
9,5

8,0
8,0

10,0
9,0

8,5
8,5

9,5
7,5

8,5
8,5

9,0
8,5

7,5
7,0

10,0
10,0

10,0
9,0

10,0

9,0

9,5

10,0

7,5

8,0

8,5

7,5

8,5

7,5

Vektet poengsum		
94,5

87,0

86,8

87,5

91,3

85,5

85,5

72,2

79,8

75,2

IS (45%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

SNØ (25%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

VÅT ASFALT (15%)

Bremsing
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

TØRR ASFALT (10%)

Bremsing
Kjørefølelse, subjektiv

ØKONOMI (5%)

Rullemotstand

CONTINEN- GOODYEAR
TAL

NOKIAN

MICHELIN

(15%)
(10%)
(5%)
(10%)
(5%)

9,0
9,0
9,0
9,5
9,5

9,0
9,5
8,0
8,0
8,0

6,0
8,0
9,0
9,5
9,5

(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)

10,0
10,0
9,5
10,0
10,0

9,0
9,5
9,5
9,5
9,5

(5%)
(5%)
(5%)

9,0
9,5
9,5

(5%)
(5%)
(5%)

TOTALPOENG (100%)

SAMMENDRAG, PIGGFRIE DEKK OG PIGGFRIE CE-DEKK
NOKIAN HAKKAPELIITTA R2

1

Et friksjonsdekk som viser
sin styrke på snø og is.
Det oppnår høye poengsummer i alle deltestene
– enten det dreier seg
om bremsing, grep eller
manøvreringsevne. Bilen
er lett å kontrollere under
krevende vinterforhold
og dette dekket inngir tillit. Dekket har fått
bedre egenskaper på våt veibane enn tidligere
og viser også gode resultater på tørr asfalt.
Dekket vinner fordi det har høye ytelser under
alle forhold.

MICHELIN X-ICE 3

CONTINENTAL CONTIVIKINGCONTACT 6

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2

Et dekk som kjører med fin balanse og bra
styring på snøføre. På is er dekket litt mer
utfordrende, men oppfører seg forutsigbart
og konsekvent i hendene på en ordinær
fører. Friksjonsdekket har også et noe svakere
våtgrep enn vinneren. Ved rask kjøring på
tørr asfalt krenger bilen en god del, samtidig
som styrepresisjonen gjerne skulle vært bedre.
Bremsevnen kunne vært bedre på både våt
og tørr asfalt.

Det er jevne poengsummer blant de piggfrie
friksjonsdekkene og Contivikingcontact
6 har jevnt gode egenskaper på alle typer
underlag. Noe dårligere bremsing på is enn
de beste konkurrentene, men er en ubestridt
vinner ved akselerasjon og kjøring på snøføre.
Bremseegenskaper på våt asfalt er middels
men det er enn vinner ved bremsing på tørt
underlag. Svakere presisjon og grep på våt vei
enn vinneren.

Et piggdekk på et middels bra nivå. Ved kjøring på snø og iset underlag har det dårligere
grep og presisjon enn det beste i klassen, men
bremsing og akselerasjon på vinterføre er bra,
Dekket har de beste bremsegenskapene på
vått føre av alle og det kjører konsekvent og
uten overraskelser på våtgrep handling. På
tørr asfalt faller Goodyear-dekket kjøremessig
litt tilbake i forhold til de beste dekkene i
testen.

BRIDGESTONE BLIZZAK WS80

PIRELLI ICE ZERO FR

HANKOOK WINTER I*CEPT

Den nyeste utgaven av dette dekket har en
balansert og fin oppførsel på både snø og
iset underlag. Bremsing, akselerasjon og
sidegrep på snø og is ligger på et svært høyt
nivå. Dekket er også gjennomgående godt i
styring og balanse på snø. På våt asfalt oppleves dekket noe upresist, med svakt grep og
moderate bremseegnskaper. Fine egenskaper
på tørr asfalt bidrar til en god andreplass i
sammendraget.

Rakt, balansert og nøytralt på både iset vei
og på snøføre. Bremseevne og akselerasjon
(grep) på isbanen er på nivå med dekkene fra
Bridgestone og Nokian, men har litt svakere
resultater på snø. De fine vinteregenskapene
er gått litt på bekostning av bremseegnskaper
og kjøreegenskaper på barmark På våt og
tørr asfalt er dette dekket gjennomsnittlig
i de ulike testdisiplinene, men oppfører seg
balansert.

På is viser Hankook jevne og gode kjøreegenskaper og plasserer seg bra. På snø opplever
vi imidlertid svakt sidegrep og styreevne.
Veigrepet forsvinner brått og føreren må
passe på. På våt asfalt har dekket moderat
bremseevne, og er i tillegg understyrende
i karakteren. På tørr asfalt bremser det bra,
men moderat kjørefølelse og styring plasserer Hankook et godt stykke bak de beste
konkurrentene.

NANKANG ICE ACTIVA

Dette er et ”billigdekk” – men er forbedret
på flere punkter i forhold til tidligere utgaver.
Selv om det er langt fra best på brems eller
akselerasjon på is, har det et bra sidegrep.
Denne egenskapen greier det dessverre ikke
å ta med seg på snøføre, der resultatene er
svake. Det er glatt, med dårlige egenskaper
på styring, veigrep og bremsing På våt og tørr
asfalt oppleves også dekket glatt, og får lav
score på handling.
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NOKIAN WR D4
Is er en større utfordring i det kontinentale
Europa enn snø. Da er det overraskende at
dette ”europeiske” vinterdekket har bedre
snø-egenskaper enn det kan fremvise på is.
Men også nivået på snøgrep er langt under
de nordiske dekkene. Snakker vi om grep og
bremseevne på våt og tørr asfalt er imidlertid
dette dekket en vinner. Dette vinterdekket
vil kun gi høy nok sikkerhet i områder med
milde og snøfattige vintre.

GOODYEAR ULTRAGRIP 9
Dette kontinentale vinterdekket har enda svakere egenskaper enn det tilsvarende Nokiandekket på snø og is. Bremseevnen er moderat
og dekket gjør bilen vanskelig å beherske
under krevende vinterforhold. Ved kjøring
på is mangler dekket den grunnleggende
sikkerheten vi bør ha om vinteren. På våt og
bar asfalt scorer dekket høyt og gir både bra
grep og fin kjørefølelse. Litt mykt og upresist
på tørt underlag.

1
PIGGDEKK
NOKIAN

MICHELIN

CONTINENTAL

GOODYEAR

BRIDGESTONE

PIRELLI

HANKOOK

NANKANG

(15%)
(10%)
(5%)
(10%)
(5%)

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

7,5
7,0
8,5
8,0
8,0

10,0
8,5
9,5
9,5
9,5

9,0
8,0
7,5
8,5
8,5

8,5
9,5
8,0
9,5
9,5

7,5
10,0
7,5
7,5
7,5

8,5
9,5
9,0
9,0
9,0

6,0
5,5
6,0
6,0
6,0

(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

8,5
8,5
9,5
8,5
9,5

9,0
9,0
9,5
9,5
9,5

9,0
9,5
8,5
8,0
8,0

9,0
8,5
8,0
9,0
9,0

9,0
9,0
8,5
7,5
7,5

10,0
9,5
9,0
9,5
9,5

9,5
7,0
6,5
6,0
6,0

(5%)
(5%)
(5%)

8,0
9,5
9,5

9,0
9,0
9,0

7,0
9,5
9,5

10,0
10,0
10,0

6,5
9,0
9,0

8,5
9,5
9,5

7,5
9,0
9,0

9,0
9,0
9,0

(5%)
(5%)

9,5
9,0

10,0
9,0

10,0
8,5

8,5
8,5

9,0
9,5

8,5
10,0

7,0
7,5

9,5
9,0

(5%)

10,0

7,0

8,5

7,5

9,5

8,5

9,5

8,5

Vektet poengsum		
97,2

83,7

87,5

86,7

88,5

84,2

88,2

71,0

IS (45%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

SNØ (25%)

Bremsing
Akselerasjon
Sidegrep
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

VÅT ASFALT (15%)

Bremsing
Kjøreegenskaper
Kjørefølelse, subjektiv

TØRR ASFALT (10%)

Bremsing
Kjørefølelse, subjektiv

ØKONOMI (5%)

Rullemotstand

TOTALPOENG (100%)

SAMMENDRAG PIGGDEKK
NOKIAN HAKKAPELIITTA 9
Maksimal poengsum i alle testdisipliner på snø og is taler sitt
tydelige språk. Et dekk som er lett å kontrollere på is og snø
underlag. Styring, akselerasjon og bremsing er slik det skal
være. Den presise oppførselen med enormt grep og styring
inngir trygghet på vinterføre. På våt asfalt er ikke dekket like
imponerende – både på styring og bremseevne blir det slått av
Goodyear. På tørr asfalt er egenskapene i toppklasse.

MICHELIN X-ICE NORTH 3
Svak akselerasjon og bremseevne på iset underlag. Også ved
kjøring i sving opplever vi at dekket mangler sidegrep. Det
samme mangelfulle grepet opplever vi også ved svingkjøring
på snø, men bilen oppfører seg konsekvent og fint. På våt asfalt
har dekket brukbart grep, fin presisjon og bra bremsevne. På
tørt underlag har dekket fin styrefølelse og bra sidegrep. Best
bremsevne av alle på tørr asfalt.

CONTINENTAL ICECONTACT 2
Et stabilt og konsekvent dekk med mye av den samme karakteren som Nokian piggdekket. Sidegrep og akselerasjon er på
et bra nivå, og bremseevnen på is er aller best. De gode egenskapene er like tydelige på snø. Det er lett å balansere, men er
konsekvent overstyrende. På våt asfalt er presisjonen god, men
Continental har ikke fått til bremseegenskapene , og våtgrepet
er moderat. Bra, men litt mykt på tørr asfalt.

1
GOODYEAR ULTRAGRIP ICE ARCTIC
Et dekk der vi opplever mangler i styring og presisjon på
isen – ikke ulikt det vi opplever med Michelin. Ved kjøring på
snø har dekket et moderat sidegrep mens bremsing på snø er
helt utmerket - i likhet med resultatene på isen. På våt asfalt
er bremsegenskaper og kjøreegenskaper bra, og dekket viser
seg fra sin aller beste side. På tørr asfalt virker dekket mykt, har
svak styrerespons og bremser moderat bra.

BRIDGESTONE NORANZA 001
Et trygt, konsekvent og forutsigbart dekk på isen. En sterk
forbedring i forhold til det tidligere Blizzak Spike 01. Er lett å
kontrollere på is, men krever mer av føreren for å kjøre raskt på
snøføre. Bremsing på is og snø er bra – om ikke helt i toppen.
På våt asfalt har det et greit bremsegrep, men kjøreegenskapene er bare moderate ettersom det gjerne vil understyre
(miste grepet). Fin presisjon og stabilitet på tørt underlag.

PIRELLI ICE ZERO
Et dekk som gir et suverent grep ved akselerasjon, men som
blir utfordrende under kjøretestene på is. Terskelen for veigrep
i sving er lav og bremseevnen moderat. Også på snø akselererer det bra, bremser fint og har bra grep, men sliter med å
fremstå konsekvent og balansert. Men om du kjører mye på våt
asfalt er Pirelli bra, særlig når det gjelder kjøreegenskaper. Ice
Zero er også raskt og presist på tørt føre.

HANKOOK WINTER I*PIKE
Sammenliknet med fjorårets dekk er denne utgaven av Winter
I*pike overraskende nøytralt og balansert. Det har fin styrepresisjon og akselerasjon både på snø og is. På snø er dette
dekket, sammen med Nokian, det som bremser best av alle.
På våt veibane minner det om Michelin, men har noe svakere
bremseegenskaper. På tørr asfalt er det noe svakere, der dekket
har dårligst bremseevne av alle piggdekkene.

NANKANG SW8
På isen er dette et utrygt dekk på alle måter. Det har svært dårlig veigrep i svingen og det både akselererer og bremser dårlig.
På snø og is er det glatt og lite kontrollerbart, med kraftige
skrenser. Som et paradoks gir dekkets stive gummiblanding
svært gode bremse- og kjøreegenskaper på våt asfalt. Styring
og presisjon overrasker positivt. På tørr asfalt har det fin
balanse og er faktisk helt på høyde med prestisjemerkene.
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Sintef-forsker Gunnar D. Jenssen er ekspert på «fremtidsbiler»:

– Selvkjørende biler vil gi
STOLER MER PÅ DATAMASKINEN: – Selvkjørende biler vil
gjøre trafikken tryggere. Vi mennesker kjører for fort, feilvurderer, reagerer for sent, kjører i rus og overvurderer oss selv.
Det gjør ikke datamaskinen, presiserer seniorforsker Gunnar D. Jenssen, som er en av landets fremste eksperterer på
selvkjørende biler.

Av Jøran Ledal

Vi har lenge hørt om de selvkjørende bilene, men når kommer de
egentlig? Vel, en av landets fremste eksperter mener de vil komme
gradvis – etter at alle juridiske knuter er ryddet av veien.
En del bileiere kjører allerede rundt i
biler som mer eller mindre er i stand
til å kjøre selv, og særlig Tesla bedyrer
at bilene deres er utstyrt med teknologien som kreves for å kunne være
selvkjørende. Teknologien finnes altså,
men inntil videre må vi likevel ha hendene på rattet en stund til. Hvorfor det?

Venter på nye lover

– Lovverket er den viktigste grunnen til
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at vi må vente. Selvkjørende biler skaper
helt nye utfordringer for lovgiverne, og
det trengs nok en lang periode med
testing og utprøving før hele kjøreturen
kan overlates til en bilcomputer. Hvem
skal ha ansvaret dersom noe går galt?
Bilføreren eller bilprodusenten? I hvilke
situasjoner bør det kreves menneskelig
overvåking av systemet, og når er det
tryggest at mennesket ikke får involveres i kjøringen? Det er altså en lang
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rekke spørsmål som må avklares, i tillegg til at man bør få mer erfaringer fra
de mange testprosjektene som pågår en
rekke steder i verden, sier seniorforsker
Gunnar Deinboll Jenssen ved Sintef i
Trondheim.

– Positive test-erfaringer

Han regnes som en av landets fremste
eksperter på selvkjørende kjøretøy.
Ifølge Jenssen vil behovet for reduserte

færre dødsfall i trafikken

SLIK BLIR DU EN TRYGGERE FØRER: Slå
på autopiloten, og len deg tilbake med
en god bok. Seniorforsker Gunnar D.
Jenssen er overbevist om at selvkjørende
biler vil spare mange tapte menneskeliv i
trafikken. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

TESLAEN KLAR: Bilprodusenten Tesla
hevder at deres biler har utstyret som
behøves for å være selvkjørende. Alt som
trengs er en programvare-oppdatering.

ulykkestall være den viktigste motivasjonsfaktoren for myndighetene. Han
viser til at test-erfaringene så langt
er svært positive, og tror skepsisen
til selvkjørende biler først og fremst
handler om manglende kunnskap og
følelser:

Kan få nye ulykkestyper

– Selvkjørende biler reduserer antall
ulykker dramatisk. Selv om det kan
oppstå noen nye som følge av teknisk
svikt, vil dette være helt ubetydelig
i forhold til hvor mange liv de mest
avanserte og helt selvkjørende bilene
kan redde. Nesten alle ulykker skyldes

menneskelige feil på et eller annet nivå.
Vi blir trøtte, tar sjanser, kjører for fort,
kombinerer bil og rus, feilvurderer og
reagerer for sent. Vi mennesker er heller
ikke spesielt gode til å lære av tidligere
feil, erkjenner Jenssen.
– Det er derimot datamaskiner. Ønsket
om færre drepte og skadde er derfor
det aller beste argumentet for å ta i
bruk teknologi som eliminerer risikoen
for menneskelige feilvurderinger, mener
Jenssen. Og han får støtte av forskningen. Ifølge en rapport fra TØI kan vi
få så mye som 90 prosent færre tungtransportulykker på norske veier med
førerløse biler.

Utviklingen mot selvkjørende biler har
vært i gang lenge. Fra en pipelyd som
minner om å feste bilbeltet, via fullautomatisert antisladd og automatisert
bremsing til en situasjon der sjåføren
reduseres til en passiv passasjer. Jenssen refererer hele tiden til ulike nivåer av
automatisering, der nivå 0 tilsvarer full
kontroll for føreren og ingen aktive støttesystemer, mens nivå 5 innebærer at
bilen har full kontroll til enhver tid under
hele kjøreturen. De fleste nye biler befinner seg i dag på nivå 2, der bilen har
kontroll over styring og hastighet mens
føreren må overvåke kjøringen og være
forberedt på å gripe inn. Nivå 3 regnes
M OT ORF ØR E R E N | 4 | 2 0 1 7
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Føreren overvåker kjøreomgivelsene
FØRER

Føreren har kontinuerlig kontroll over
styring og hastighet

Ingen systemer i bilen
er aktivert for å gripe
inn

Nivå 0

Føreren har kontinuelig kontroll over styring eller hastighet

Den andre delen av
kjøreoppgaven er
automatisert

Nivå 1

Ingen automatisering

Førerstøtte

Føreren må overvåke
kjøringen hele tiden,
og må være forberedt
på å gripe inn

Bilen har kontroll over
styring og hastighet
under forutbestemte
betingelser

Nivå 2

Delvis automatisering

VEIEN MOT SELVKJØRENDE BILER: Denne tabellen viser hvordan myndighetene deler opp automatiseringen av bilene i
ulike faser. De fleste nye biler befinner seg i dag på nivå 2. Og de største juridiske utfordringene kommer på nivå 3.

som den juridisk kompliserte fasen, fordi
det i disse situasjonene vil være uklart
om det er bilføreren eller bilen som
kjører eller bør kjøre.

Tesla i front

– Tesla har uttalt at de bare er en programvareoppdatering unna nivå 3, og
også flere andre produsenter har kommet langt i arbeidet med førerstøttesystemer som langt på vei vil gjøre bilen
selvkjørende. Samtidig forskes det mye
på radar- og laserløsningen som hele
tiden forbedrer bilens evne til å «forstå»
omgivelsene. Nivå 3 er såpass juridisk
komplisert at jeg tror både politikerne
og bilprodusentene ønsker å gjøre fasen
så kort som mulig, eller aller helst hoppe
direkte over den. Antagelig er ikke
dette veldig realistisk, og vi kommer nok
sannsynligvis til å få mellomløsninger
som for eksempel innebærer at bilen
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kan være selvkjørende i lave hastigheter
og på oversiktlige veistrekninger, mens
føreren må overta så snart man for eksempel nærmer seg tettsteder og uoversiktlige trafikkbilder. Unntaket er kjøring
i lave hastigheter. Eksempelvis køkjøring
og parkeringsfunksjoner der bilen finner
parkeringsplass og parkerer selv, og der
den kjører tilbake til deg og plukker deg
opp på anrop. Dette er funksjoner som
allerede er på plass, og som fungerer
trygt og sikkert

Juss i hele Europa

Over hele Europa arbeides det nå
iherdig med å ferdigstille et juridisk rammeverk som muliggjør testing og etter
hvert permanent drift av selvkjørende
kjøretøy på offentlig vei. Norge er et av
mange land som nå har åpnet for dette;
og i praksis kan du snart møte førerløse
lastebiler og busser på norske veier. På
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sensommeren undertegnet nemlig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en
felleserklæring med sine svenske og finske kolleger om testing av selvkjørende
biler.
I Sverige skal 100 ”vanlige” familier
teste selvkjørende Volvoer over en
lengre tidsperiode, og i Frankrike er det
utarbeidet en nasjonal plan som tar sikte
på å gjøre rimelige selvkjørende biler
tilgjengelig på markedet allerede i 2020.

– Bilene kommer raskt

– Det er vanskelig å spå om fremtiden,
men den teknologiske utviklingen vi ser
tilsier at vi bør forberede oss på at de
selvkjørende bilene kommer raskt. Noen
mener at nivå 5, med helt selvgående
biler, vil komme rundt år 2025, andre
anslår 2030 som mer realistisk, avslutter
Jenssen.

Automatikken overvåker kjøreomgivelsene
Føreren må ikke overvåke kjøringen hele
tiden, men må alltid
være forberedt på å
kunne ta over kjøringen
Bilen har kontroll over
styring og hastighet
under forutbestemte
betingelser. Systemet
kjenner sine begrensninger og ber føreren
overta innenfor en tilstrekkelig tidsmargin
når det trengs

Nivå 3

Betinget automatisering

Føreren trengs ikke
under forutbestemte
betingelser

Bilen har full kontroll
til enhver tid under
hele kjøreturen. Bilen
trenger ingen fører

Bilen har full kontroll
under forutbestemte
betingelser

Nivå 4

Høy automatisering

Nivå 5

Full automatisering

GRADEN AV AUTOMATISERING

MYE AVANSERT UTSTYR: Automatiserte kjøretøy har en rekke avanserte radarer, lasermålere, sensorer og dataenheter som gjør
at du som fører i fremtiden ikke behøver å følge med på omgivelsene.
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Til Caravanmessen hadde Arve
Opsahl AS, som importerer
Concorde til Norge, fått besøk av
Concorde Centurion 1160 GSI,
med en veiledende utsalgspris på
6,3 millioner kroner. Modellen som
var utstilt på messen hadde en
del ekstrautstyr, slik at prisen var
svimlende 7,2 millioner kroner. Og
det var uten bilen som det er plass
til i garasjen på bobilen. Dette skal
være den dyreste bobilen som
noen gang er utstilt i Norge.

Drømmehelg
for caravanfolket
Av Pål Sønsteli

Årets caravanmesse i Lillestrøm ble en stor suksess, og utstillerne melder
om større interesse enn noen gang.
Det er ingen tvil om at bobil- og caravanfeberen herjer i Norge. Det
var Caravanmessen på Norges Varemesse i Lillestrøm et godt bevis for.
Aldri før har så mange besøkende tatt turen innom utstillingen. Over 18
000 besøkende er all time high. Mange drømte seg bort der de tok en
titt i luksuriøse bobiler og campingvogner. Og flere gjorde også drøm-

Denne smarte ”plastikkarmen”
hjelper deg med å åpne og lukke
hodet på gasstilkoplingen. Dette
er en dansk patent, og har fått
navnet Gasnøglen.

Combicamp er i ferd med å få en ny renessanse, og
et godt alternativ for dem som ikke har råd til bobil
og ikke ønsker å kjøre rundt med en campingvogn.
Og selv om du har combicamp, så kan du få det
romslig.

28

MOTORFØR E R E N | 4 | 2017

men til virkelighet, for mange av utstillerne opplevde
ny rekord i antall salg. Trenden er at bobiler virkelig
er i ferd med å overta for campingvogner, noe også
utstillingen bar preg av.

Å ta med seg sykler på campingtur
er populært. Og elsykler er i skuddet også her. E-bike Gocamp er en
morsom, sammenleggbar elektrisk
sykkel som får plass i lasterommet.
Sykkelens elektriske motor skal
ha en rekkevidde på 45 kilometer,
selvsagt avhengig av terreng. USBtilkobling for lading av smarttelefoner er en morsom detalj.

Hero Camper fikk mye oppmerksomhet. Dett er en campingvogn med
soverom og utvendig kjøkken. Kombinasjonen lett vekt og store hjul gjør
vogna lett framkommelig, og således perfekt for friluftsfolk. Vogna er 4,8
meter lang og 2,3 meter høy. Nettovekt på vogna er 800 kilo, og den kan
ta 400 kilo last fordelt på taket og i oppbevaringsboks. Med sitt robuste
design er den perfekt for en helg med sport, fiske eller jakt.

Knaus kan nå skilte med 10 års tetthetsgaranti. Det
gjør ikke Knaus Sun i Scandinavian Selection 900 LEG
mindre attraktiv på markedet. Dette er en helintegrert
bobil som Knaus er stolte av å presentere.
M OT ORF ØR E R E N | 4 | 2 0 1 7
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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@marusfritrafikk.no
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Bli med på camping-treffene våre i 2018

Her får dere en oversikt over treffene i campingklubben:
Pinsetreffet blir på Odden camping, Evje fra 18 – 21 mai.
Høsttreffet blir på Skjoldastraumen camping og marina fra
3 – 5 august.
Krabbetreffet blir på Eigerøya fra 17 – 19 august.
Vi ønsker å motta påmeldingene 14 dager før de enkelte
treffene. Den som vil leie hytte eller leilighet, må være ute
i meget god tid.
På lørdagene under treffene startes grillene opp kl. 16.00.
Alle som ønsker er velkomne på grillingen – også den som
ikke er med på resten av treffet.

Påmeldingene til pinse – og høsttreff: Bjarne Eikeland tlf.
95163704. Helst ikke mail.
Påmelding til krabbetreffet: Gunleiv Engedal tlf. 95766720.

Tips til julegave
Ønsker du å gi medlemskap som julegave til noen du er glad i ?»

Skriv mottagers navn og adresse her og send til oss på mail ma@marusfritrafikk.no.
Det vi trenger av info:
Navn // Fødselsdato // Adresse // Postnummer // Poststed // Mobilnr. // E-post //
Type medlemskap.
Du kan printe ut gavekort fra vår nettside: Se Medlem, velg Medlemskort i gave –
klikk på linken for mal.

...og kinobilletter til lavere pris!

En av de beste
bilredningsavtalene
på markedet?
Som MA– og MA-Ungdom-medlem
med Autohjelp har du rett til to kostnadsfrie assistanser i året. Dersom du
skulle behøve flere vil det oppkreves
en egenandel fra og med assistanse
nummer tre. Første egenandel er 100
kr, deretter øker egenandelen med
100 kr pr assistanse.

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.

Se mer på MAs hjemmesider!

NB! Gå inn på MA sine hjemmesider for
mer info og hvordan du bestiller billettene.

MA - rusfri trafikk har ny
webadresse!

Vi har nettopp skiftet webadresse, fra
www.ma-norge.no til

Betal oss med VIPPS

MA har Vipps. Nummeret er 93834.
Gjennom Vipps mottar vi gjerne betaling for salgsartikler, kinobilletter og
internasjonalt.

www.marusfritrafikk.no
E-post til alle ansatte er også endret:
navn@marusfritrafikk.no
Gamle e-postadresser og gammel
webadresse vil være gyldig en tid
framover, men gjør dere kjent med
den nye og ta den i bruk nå.
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Støtt vårt viktige arbeid ved å
kjøpe MA-kalenderen 2018,
årets Aktivitetshefte eller lodd
i MAs landslotteri!

mye mer!

Studie bekrefter:
Vi godtar nye pålegg

SIDE 12-13

2016 i tall:
Flere eldre dør i trafikken

SIDE 22

Støtt MAs viktige
arbeid...

...for en rusfri trafikk med et engangsbeløp!

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

lek med farger
, ord, tall og

Sikker i trafikken:
Slik tar du synet på alvor

SIDE 4-6

Biltester:
Vi tester Peugeot og Kia

15.05.17 17.47

aktivitets
for liten oghefte
stor

SIDE 18-21

SIDE 36-39

MA_kalender_2018 v2.indd 1

2017

– Alkolås ville ha stoppet
mannen som ødela meg

SIDE 32

2018

no

Nr. 1 - 2017

MA-Ungdom:
Fikk 20.000 i premie

Kalender

www.ma-norge.

Geir ble nær drept av fylle
kjører:

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@marusfritrafikk.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
marusfritrafikk.no / ma@marusfritrafikk.no
maungdom.no / ma-ungdom@marusfritrafikk.no
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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 tips til julegaver:
Vi tømmer lageret vårt – her er mange fine MA-artikler til sterkt redusert pris, benytt anledningen nå!

Microfiber badehåndkle
kr 70,-

Piknikpledd
kr 100,-

Kjølebag m/ sete
kr 150,-

Caps, marineblå
kr 70,-

Skinnbelte, brunt
kr 40,-

Lommebok i skinn
kr 60,-

MA-pins 1 cm og 0,5 cm
kr 30,-

Mansjettknapper/ slipsnål
forgylt, m/ eldre logo
kr 15,-

Vi har også MA
klebemerker i flere
størrelser, se disse og
flere artikler på våre
hjemmesider.
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Medlemsintervjuet: Odd-Harald Bjørnøy (71)

– Vi har en viktig jobb
med å være synlige
Av Jøran Ledal

Odd-Harald Bjørnøy har brukt store deler av sitt voksne liv blant
venner i MA. Den pensjonerte sosionomen tror imidlertid at tiden for
turer og treff kan være over. Nå handler det mer om å være synlig i
samfunnsdebatten.
– Da jeg ble medlem i godt voksen alder handlet mye om å
drive organisasjonsarbeid sammen med likesinnede. Vi dro
på turer og samlinger, og mange av oss ble etter hvert svært
gode venner. MA ble på mange måter en livsstil, og det føltes
meningsfylt å jobbe sammen for det vi trodde på, sier Bjørnøy,
som tydelig ser at denne epoken nærmer seg slutten.
– Nå må vi bare erkjenne at tiden er i ferd med å løpe litt fra
oss, og jeg tror ikke folk lenger føler at de har tid og overskudd til å drive med organisasjonsarbeid på samme måte
som vi har gjort det i mange år. Det betyr likevel ikke at MA
– rusfri trafikk har utspilt sin rolle. Tvert imot er det et stort
behov for en sterk og synlig organisasjon som både jobber
med å påvirke myndighetene og som driver viktig holdningsskapende arbeid, mener 71-åringen, som blant annet jobbet
som helse- og sosialsjef i Frosta kommune før han gikk av med
pensjon.

Mange tillitsverv

Dialekten avslører at Odd-Harald opprinnelig kommer fra
Sunnmøre, men det er nok innsatsen for MA i de sju trøndelagskommunene i Innherred de fleste forbinder ham med. Etter at han meldte seg inn i MA i 1996, har han rukket å legge
ned utallige timer i ulike verv. Først som leder, vervekontakt
og løpskontakt i lokalavdelingen, og senere også som medlem av sentralstyret. I perioden 2010 – 2014 var han organisasjonens nestleder, og han ble valgt til leder av valgnemnda for
perioden 2014 – 2016. I inneværende periode er han vararepresentant i valgnemnda. Det er vel også grunn til å tro at han
som samboer med sentralstyremedlem Arnhild Cadamarteri
får rikelig med anledninger til å diskutere MAs innsats og
fremtid også på hjemmebane.

Liker organisasjonsarbeid

– Ja, det har vel blitt noen timer til sammen, men så har jeg
da også alltid likt å drive med organisasjonsarbeid. Allerede
i studietiden engasjerte jeg meg i foreningsarbeidet, og det
fortsatte med fagforeningsvirksomhet, forklarer Odd-Harald,
som på landsmøtet i 2012 ble tildelt MAs fortjenestemedalje
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i sølv, og ytterligere to år senere ble hedret med MAs Trafikkplakett for å ha ”nedlagt et særlig dyktig og interessert arbeid
til fremme av trafikksikkerheten”.

Meningsfullt

– Jeg har alltid likt bil og trafikk, men er ikke en svoren motorentusiast. Det er nok mange som kan kan mye mer om kjøretøy og motor enn meg. Grunnen til at jeg meldte meg inn i
MA hadde først og fremst sammenheng med beslutningen jeg
tok om en edru livsstil. Jeg opplevde at organisasjonen gjorde
mye bra i holdningsarbeidet, og i tillegg syntes jeg det var
meningsfylt å jobbe for økt sikkerhet i trafikken. Selv om det i
perioder kan virke som om trafikksikkerhetsarbeidet går riktig
vei, leser vi med jevne mellomrom nedslående nyhetsartikler
om at stadig flere kjører i rus. På slike dager får jeg ny motivasjon, og jeg er ikke i tvil om at MAs holdningsarbeid trengs
som et sterkt supplement til myndighetenes innsats, mener
Bjørnøy, som altså tror innsatsen først og fremst bør konsentreres om synlighet og påvirkning.

Folk bruker tiden annerledes

– Vi kommer ikke unna at foraene våre i stor grad består av
menn i temmelig godt voksen alder. Selvsagt ønsker vi oss
flere yngre og kvinnelige medlemmer, men så langt må vi
bare erkjenne at vi ikke har funnet nøkkelen. Sant å si er jeg
ikke sikker på om det er mulig, heller. Trenden som har rammet oss, ser ut til å gjelde de fleste organisasjoner. Jeg tror
ikke folk er mindre opptatt av trafikksikkerhet enn før, men
de fleste har så uendelig mange aktiviteter å fylle hverdagen
med, og mye tyder på at organisasjonsarbeid ikke står øverst
på prioriteringslisten. Kanskje må vi bare ta konsekvensen av
denne utviklingen, og i stedet konsentrere oss om å nå frem
med de viktigste budskapene våre. Greier MA å få gjennomslag for vårt syn på trafikksikkerhet, og attpåtil motvirke at
noen kjører i ruspåvirket tilstand, må jo det tross alt være det
aller viktigste, avslutter den blide og engasjerte sunnmøringen.
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Luksus-SUV som ladbar

Volvo XC60 T8 AWD R-Design
Bilen er helt ny fra innerst til ytterst. Vi tror denne modellen kommer til å
bli en bestselger i XC60-serien.

Av Tommy Hermanrud

Volvo er inne i en stor utskifting av hele
modellrekka, og først ute var 90-serien.
Første smakebit på det nye designet var
XC90, så kom S90 og V90, og senere
V90 Cross Country. Nå er turen kommet
til en av Volvos aller største suksesser,
XC60.
Nye Volvo XC60 er blitt helt ny, og 4,4
centimeter lengre enn forgjengeren.
Den er blitt 10,8 cm bredere, men 5,6
cm lavere og bakkeklaringen er redusert
fra 23 til 21,6 cm.
Designen på nye XC60 er meget vellykket.Volvo har levert en aldeles nydelig
SUV. Den nye fronten med de LED-spaltede frontlyktene, kalt Tors Hammer, er
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veldig tøffe, og baklyktene kan vi kjenne
igjen fra V90.
Bilen føles smidigere og tøffere enn
den større XC90, som virker litt tung i
forhold. Man får XC60 kun med firehjulstrekk og automatgir, men med fem
motoralternativer. Utstyrsnivåene er Momentum (basismodellen), R-design og
Inscription som vektlegger det sporty
og det mer luksuriøse uttrykket.
Min testbil var i R-Design utstyrsnivå, og
bilen føltes veldig sporty både å kjøre
og ikke minst se på. Når vi snakker om
sporty, så kan jeg forsikre at denne bilen
sparker godt i fra! Hybridvarianten jeg
fikk anledning til å teste, har en samlet

effekt på 407 hk når vi slår sammen
effekten av den elektriske motoren og
2- liters bensinmotoren. Akselerasjonen
og dreiemomentet er helt rått, og 0-100
km/t går unna på 5,3 sekunder! Selv
om det drar skikkelig ved gasspådrag,
foregår automatgiringen silkemykt og
alt virker veldig godt satt opp.

Girhåndtak i krystall

Når man starter bilen legger den seg
alltid i hybridmodus, men man kan
også velge mellom økonomimodus,
powermodus og ulike AWD og offroadinnstillinger.
Når det gjelder rekkevidde på strøm når
bilen er fulladet, er den oppgitt til 45

hybrid

kilometer. Kjører man lengre avstander
blir denne strømmen fort borte, men
regenereringen av strøm ved kjøringen
kan forsterkes med et bremsegir som på
en del andre hybrid- og elbiler. All forbruksdata for strømnivå og kjørelengde
på strøm finner man i instrumentpanelet,
ellers er XC60 T8 helt lik de andre modellene med bensin og dieselmotorer
innvendig.

fanger øynene i midtkonsollen er den
lekre girspaken i krystall. Ja, du leste
riktig! Girhåndtaket er av krystall, og
er rett og slett bærre lækker. Plassen i
baksetet er svært god også for voksne,
og bagasjerommet har nesten like stor
plass som den «vanlige» XC60, men
batteripakka tar litt plass. Hybriden rommer 468 liter, mens 505 liter på de med
diesel og bensinmotor.

Når vi snakker om innvendig komfort
er Volvo helt i teten. Volvoseter er et
begrep i bilverdenen, og setene i nye
XC60 er helt enestående. Man sitter
majestetisk med lårstøtte som støpt i de
svarte skinnsetene. Instrumenteringen
kjenner vi fra de andre nye Volvo-modellene med heldigitalt instrumentfelt
og en stor midtstilt multifunksjonsskjerm
med touchscreen betjening. Det som

Ladbar hybrid en avgiftsvinner

Avgiftsystemet på ladbare hybrider gjør
at XC60 T8 får en bra avgiftsreduksjon
og kommer ganske gunstig ut med en
pris på drøye 750.000. Min testbil i RDesign med luftfjæring og en del annet
utstyr koster 888.000,-.
Volvo jobber etter sin visjon om at fra
2020 skal ingen omkomme eller bli

alvorlig skadet i en ny Volvo. Sikkerhetssystemene i nye XC60 omhandler bl.a.
head up-display, parkeringskamera 360
grader, svingbare aktive LED hovedlys,
City Safety generasjon 3, Driver Alert
Control, EBA panikkbremseassistanse,
Adaptiv Cruisecontrol, filholderassist,
pilot assist og aktiv parkeringshjelp.
Oppsummeringen på min test tur med
nye Volvo XC60 T8 ladbar hybrid, er at
den har kjørekomfort i toppklasse. Luftfjæring gjør at man nesten ikke merker
hullene i grusvegen, og den hybride
drivlinjen gjør at den reagerer voldsomt
når man tråkker til på gassen. Har man
mye småkjøring så blir den også veldig
billig i drift på strøm. Ønsker man bensin eller dieselmotorer, finnes det i D4,
D5, T5 og T6. God fornøyelse!
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Volkswagen Arteon:

Elegant
Gran Turismo
Med Passat CC ut av modellprogrammet, er det nye
Arteon som skal appellere til dem som vil ha noe annet
enn en vanlig VW Passat. I toppen av Volkswagens
modellutvalg finner vi Phaeton og Touareg med Arteon
like bak, men med to sylindre færre. Det er ingen tvil
om at nye Arteon er meget vellykket designmessig, så
hvordan er den egentlig?
Av Tommy Hermanrud

Min testbil i utstyrsvarianten Elegance
hadde en 2,0-liters dieselmotor på 150
hk med 7 trinns DSG-automatgirkasse.
Bilen er nesten like lang som Mercedes
E-Klasse og BMW 5-serie med sine 4,90
meter, og det merkes etter veien når
man kjører bilen.
Sammenlignet med Passat har Arteon
lengre akselavstand, mer sporvidde
foran og bak, ligger lavere på veien og
har en annerledes sitteposisjon foran.
Mer GT-følelse i den nye bilen. Setter
vi oss inn i bilen oppleves Arteon som
romslig. Det er godt med albuerom,
skinnsetene er gode å sitte i og man
finner fort en god kjørestilling med
oversikt over instrumentene.

Interiør i god VW-ånd

Head Up- displayet er ikke så elegant
som i nye Opel Insignia, men fungerer
bra i synsfeltet. Interiøret ellers er i god
Volkswagen-ånd, så det er kjente saker.
God kvalitet på materialer, pianolakk på
interiørdetaljer i Elegance-versjonen og
børstet stål i R-Line. Instrumentpanelet
er heldigitalt, og bilen har fått adaptiv
cruisecontrol med skiltgjenkjenning, og
kan selv justere farten etter fartsgrensene. Bakseteplassen er også god med
imponerende beinplass, men designet
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på taket bak gjør at man må bøye seg
litt ned hvis man er lang når man skal
sette seg inn i baksetet.
Bagasjerommet svelger 563 liter, og
sammen med den store kombibakluka
gir den enkel tilgjengelighet. Min testbil
hadde panoramasoltak som ga kupeen
det lille ekstra i form av luft og lys. Veldig kjekt ekstrautstyr.

Elegant design

Min oppfatning er at VW har lykkes svært godt med designen på nye
Arteon. Bilen er lang, lav og bred med
klassisk coupè linje over tak og store
hjul. Rammeløse dører er også tøft, og
gir en ekte sportsbilfølelse.
Likheten til Audi A7 er jo der, men
bakparten minner også mye om tøffe
Mercedes coupè. Uansett er nye VW
Arteon en designperle der fronten er
sint, bakparten elegant og det store
VW-merket i grillen ikke levner noen tvil
om hvilken bil som kommer.
Man får bilen i to utstyrsvarianter;
Elegance og R-Line. Elegance er som
navnet sier, elegant. Mens R-Line er
sporty, og byr på det litt tøffere med
større luftinntak i støtfangeren, sort
taktrekk, bakspoiler, mer sporty ratt og

aluminiumsdekor innvendig. Den har
støydempende sideruter som standard,
og den oppleves som stillegående inne
i kupeen.
Bilen er også god å kjøre, og selv om
min testbil ikke hadde den kraftigste
motoren, var det godt skyv i den. Alle
modeller leveres med 7-trinns DSG automatgirkasse, og med unntak av 150 hk
motoren får man også 4MOTION-firehjulstrekk som standard. Arteon leveres
med tre typer motorer; en 2,0-liters TSI
bensinmotor på 280 hk, samt to turbodieselmotorer på 150 hk og 240 hk.

Sikkerhet og pris

Arteon har også topp moderne sikkerhetssystemer. Her finner vi adaptiv cruisecontrol (ACC) inntil 210 km/t, som tar
hensyn til fartsgrenser, ruteinformasjon
og tilpasser farten deretter. Emergency
Assist bremser ned bilen, og styrer den

mot høyre hvis føreren får et illebefinnende. Den har også fotgjengergjenkjenning og aktivt panser, Lane Assist
filskiftholder samt Front Assist med City
nødbremsfunksjon.

Prisene starter på kr. 520.700,- for en
150 hk diesel i Elegance utførelse, mens
toppmodellen R-Line på 280 hk bensinmotor starter på kr. 643.200,-. Er man
ute etter en sporty og kjøreglad bil uten

at det koster skjorta, er nye Volkswagen
Arteon et godt valg. Legg merke til at
man får rammeløse dører og 20 toms
felger på en svart eller gul Coupè. Det
er tøft!
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Alle aldre har besøkt
utstillingen gjennom
sommeren.
Maren og Kristian har
reist rundt i Norge i
hele sommer.
Livestock pa Alvdal, her hadde vi
promilletesting for festivaldeltakerne
før de reise hjem.

DeathTrip – On the roa
Fra juni til august har MAUngdom vært på veien
med utstillingen DeathTrip
– on the road.
Vi har vært på alt fra festivaler til torg og byfester.
Vi har vært øst og vest, I
Trøndelag og i Agder.
Det har vært en sommer
med variert vær, men
mange engasjerte besøkende. Vi har fått spredt
Stoppen i Kristiansand bød på
Palmesus og fint vær.

Stian og Liss fra
sentralstyret kom på
besøk i Arendal. Her
med daglig leder Stig.

Vi har også vært med på Arendalsuka,
her var det mange engasjerte folk
innom.

Sommerturneen startet på Youngstorget i Oslo.
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Vi var ogsa innom Bergen. Radiobiler og
promillebriller var populære aktiviteter

Videre gikk ferden vestover,
først til Ålesund.

ad på Sommerturné
det viktige budskapet vårt
gjennom kampanjer som
videregående elever har
laget gjennom DeathTrip,
og hatt mange gode samtaler med de besøkende.
Det er tydelig at temaet
engasjerer mange!
På MA-Ungdom.no kan
du lese reisebrev fra alle
stedene vi har vært.
Våt moro i Florø.

Siste stopp var
Elvefestivalen i
Drammen

Blinkfestivalen i Sandnes.

I Drammen var vi plasser i parken med flere
andre organisasjoner.
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MA-Ungdom viser seg fre
MA-Ungdom har
i høst inngått et
samarbeid med
Norsk Vegmuseum på
Lillehammer.
Her har museet et eget trafikksikkerhetssenter som alle ungdomsskoler i
Oppland besøker hvert år.
I dette senteret viser nå MA-Ungdom
frem en miniversjon av utstillingen
DeathTrip – On the road.
Vi er veldig stolte av dette samarbeidet
og er glad for at museet tar rus i trafikken på alvor.

KLART FOR GJESTER: Den nye utstillingen på Vegmuseet nesten ferdig.

ENGASJERER: Tobias Lium og Dominik Kowalik tester ut promillebrillene..

Nordisk mesterskap på Kråkerøy 12. og 13. august 2017
I år var det Norges tur til å arrangere Nordisk mesterskap.
Løpene foregikk på Kråkerøy og var et samarbeid med hele
Østlandet. Lørdag var det individuelt og søndag var det lag.
Det er både offisielle og uoffisielle klasser.
Resultatet i den offisielle klassen JUNIOR:
Jarand Matias Vold Gunvaldsen som tok GULL (Grimstad
Trialklubb)
Kvinner Elite: Huldeborg Barkeved tok SØLV (Vaulali Trialklubb)
Begge er medlemmer av MA-Ungdom. Det var mange av MAUngdoms medlemmer i de uoffisielle klassene.
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Søndag var det LAG. Og på pallen, 1. plass i klassen JUNIOR,
var tre av fire MA-Ungdoms medlemmer.
Med på laget er Mats Nilsen (Riska TK) Matias Voster (Vaulali
TK), Kristoffer Mæland (Vaulali TK) og Jarand Matias Vold
Gunvaldsen (Grimstad TK).
Det har aldri skjedd før at MA-Ungdom har med seg 3 utøvere
på pallen i Nordisk.
Huldeborg Barkeved var med på Kvinner Elite som også tok
gull.
Gratulerer til alle MA-Ungdom utøvere med vel gjennomførte
løp.

em på Norsk Vegmuseum

ARTIG: Hedvig Ranum sjekker ut hvor hun stopper, mens Henriette Meisdalsmyren, Stine Bolstadbraten, Tobias Lium og Christoffer Lahaug fryder seg som tilskuere.

Avsluttende Norgescup runde 4 og 5

OMS (Osloungdommens Motorsenter) 19.- 20. august
Så var det runde 4 i Norges Cup. Vi var en stor gjeng fra MA-Ungdom med på
dette, og det var mange å se på pallen. Fjell er ikke bare fjell, har vi lært med årene.
Fjellene på OMS ble såpeglatte med litt vann på. Det skapte litt ekstra utfordring,
men det var fine seksjoner.
I klassen Ungdom har Søgne hatt utøvere på pallen i alle Norges Cup-rundene frem
til nå. Men siste runde kom det en fra Grimstad, og brøt dette. Sammenlagt var det
Søgne som vant.
I klassen KB hadde MA-Ungdom Malin Forsetlund Olsen (Grimstad TK) på 1. plass
sammenlagt, og i KE fikk Huldeborg Barkeved (Vaulali TK) 2. plass. I de åpne klassene hadde MA-Ungdom flere utøvere på pallen.
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1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00 - www.vianova.no

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

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

Tiltaksveien 1, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.mollerbil.no/orkdal

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

avd for Rus- og Avhengighetsbehandling
4604 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 80 00

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Tlf. 38 34 50 90
www.autovern.no

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

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

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

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

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

www.marusfritrafikk.no
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Industriverktøy
IDG Tools AS
Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00
www.idg-tools.as

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

Nils Ivar Braathen AS
Lågaveien 1 A
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Rongved
Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Snåsakroa AS
Langnes
7760 SNÅSA
Tlf. 74 15 29 24

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport
Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

Hegna.rep

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

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

Møre og Romsdal
avd. Molde

6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Indlandet
Automobilverksted AS
9350 SJØVEGAN
Tlf. 77 84 18 33

Stjørdal Taxi A/S
Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Sentrum
Motor AS

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Øravegen 18
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 19 66

Moss
Bilsenter as
Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Trafikkskolen
i Surnadal AS

Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL
Tlf. 932 32 202

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Kiwi Baneveien
Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Joker Bulandet

Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Ulefoss Auto AS

Bil-SpesialistenAS

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

ASSnertingdalAuto

Bilskadesenteret
Namsos AS

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Høibakk
Konditori AS

Storgata 2
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 54

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Maskinentreprenør

Trygve Knutslid
Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Odd Gleditsch AS
2. etg Dale Senter
6963 DALE I SUNNFJORD
Tlf. 476 77 900

Tannlege

Tor Frost Nielsen
Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

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

AutolakkserviceAS
Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 21 50 77 26

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

Jan Kjønnås
Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Ålbotsjordveien 94
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

Norvest
Trafikkskole
Terje Lund

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Gamleveien 464
1484 HAKADAL
Tlf. 67 07 17 00

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Lastebiltransport

Rue
Transport AS

Langbakken 22
1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Mobile
Jessheim AS

Bertelsen &
Garpestad AS

TS Bygg

Eriksen
Dekk og Felg

Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

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

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Bromsveien 23
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

ANONYM
STØTTE

Buksnesveien 563
8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Ødegården
Transport ANS

Ørland Bil AS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

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

Fineide
Transport AS

Dykker

Sillongenvegen 149
2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 69 00

Hallingdal
Renovasjon IKS

Bilverkstedet
i Nittedal AS

CE Pontoppidan

O. Westad & Sønner AS
5960 DALSØYRA
Tlf. 970 94 716

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Scan Tank Auto AS

K. Halstensen AS

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Budbil med tilhenger

Autotech AS

Gamle Drammensvei 86
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 18 00

Eidsvoll
Trafikkskole A/S
Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Russervegen 10 Ørin
7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40

Stasjonsgt.
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 44

Rørlegger

Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44
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Presenterte ny logo
Vår nye logo er klar! Den ble først
presentert for deltagerne ved
høstens organisasjonskonferanse på
Gardermoen i september.
– Den nye logoen tar utgangspunkt i elementene fra
MA-logoen slik vi kjenner den. Både fargen, sirkelen og
trekantene er med oss videre. Men vi har ønsket å gi den
en mer moderne uttrykksform, samtidig som vi får uttrykt
at organisasjonen har skiftet navn. Hvis dere ser det samme
som meg, så vil logoen gi dere en følelse av perspektiv,
fremtidstro og trafikk-tilknytning. Sirkelen kan være et ratt
eller et hjul, og trekantene minner om lang vei under en stor
blå himmel. Jeg håper dere liker den! sa generalsekretær
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen og høstet applaus fra salen.
Logoen er designet av Miriam Sæter, og vil naturligvis bli
tatt i bruk på alt nytt materiell fra MA – rusfri trafikk. Den vil
etter hvert også bli klargjort for nedlasting i ulike filformater
fra hjemmesiden vår.
For å få best mulig gjengivelse i forskjellige sammenhenger,
blir den klargjort i forskjellige varianter som tar hensyn til
bakgrunn, farger og størrelse.

Vi trekker ut tre vinnere med

MA-kryssord 4-2017
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Fant Chevrolet mens han lette etter Boble
FUNNET PÅ FINN: Jon Aril
Bjørklund fra Trøgstad i Østfold fant
sin 1955 Chevrolet Bel Air mens han
egentlig lette etter en VW-boble på
finn.no.

Chevrolet fra perioden 19551957 er veldig populære. Faktisk
drømmebilen for mange.
Av Tommy Hermanrud

Det er ikke uten grunn at disse bilene får folk til å snu seg etter dem på gaten og sanker premier på biltreff. Motorføreren
traff en flott 1955 Bel Air i Ringsaker i Hedmark.
Jon Arild Bjørklund kjøpte sin 1955 Chevrolet Bel Air i Trøgstad i Østfold etter at han så en annonse på finn.no. Han var
egentlig ute etter en Volkswagen Boble, men da denne Chevroleten dukket opp, ville han heller ha den.
Bilen kom til Norge i 2001 fra California, og ble pusset opp
og lakkert på Vestlandet. Den ble første gang registrert i juli
2003.
– Bilen er en fire-dørs stolpe med sofa foran, og registrert for
seks personer, forteller Jon Arild. Han kjøpte bilen i juni 2012.
Da var motoren byttet fra den originale 265 cui til 350 cui med
350 automatkasse.

Rett i husveggen

Bilen er senket 3” med hi-jackers bak, og bilen har ikke servostyring. Bremsene er byttet til to-krets etter at forrige eier mistet bremsene og kjørte rett i husveggen med bilen da en-krets
systemet sviktet.
Jon Arild er glad i lyd, og har montert et stort stereoanlegg

i bilen – skjult i hanskerommet. Men han har flere planer for
bilen.
–Jeg har tenkt å bytte interiør og noen småting, samt få satt
på noen finere felger, forteller Jon Arild.
1955-modellen er den minste av Classic Chevy-serien 19551957 med sin bredde på 1,88 meter og lengde på 4,97 meter.
Med sin flotte pastellgrønne og hvite farge, oser bilen av
50-tallet. Den er en virkelig ”head turner” nesten uansett hvor
den kommer. Jon Arild er medlem av Joker Cruisers, som har
tilhold på den nedlagte Joker-butikken i Lismarka.
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Returadresse: MOTORFØREREN, Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
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Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av
alkoholmåleteknologi
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