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Enda et år er snart omme, og det er tid både for oppsummering og for å se framover 
– og kanskje litt mimring også….

For trafikksikkerheten og det som vi i MA er aller mest opptatt av, rusfri trafikk, er det 
en del å glede seg over. For det første gir ulykkestallene hittil i år grunn til optimis-
me; i skrivende stund er antallet drepte i vegtrafikken betydelig lavere enn i 2016. 

Folkehelseinstituttet gjennomførte nylig en veikantundersøkelse i samarbeid med 
politiet. Der ble forekomsten av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler målt i 
spyttprøver fra tilfeldige førere på Østlandet. Resultatet viser en reduksjon i omfan-
get av kjøring etter bruk av narkotika eller trafikkfarlige legemidler. Dessverre finner 
en ingen forandring i omfanget av de som er påvirket av alkohol, i forhold til tidli-
gere undersøkelser. 

Det er gledelig at antallet som kjører med andre rusmidler enn alkohol går ned, men 
tallene viser at det fortsatt er viktig å fokusere på tiltak mot fyllekjøring, gjennom 
politikontroller og andre virkemidler som alkolås, opplæring og holdningskampanjer. 
Blant annet er det viktig å luke vekk de notoriske fyllekjørerne. I bladet kan du lese 
om erfaringene vårt naboland har gjort med sitt alkolåsprogram for promilledømte. 
Vi i MA skal gjøre vårt for at ordningen innføres også i Norge.

For MA har 2017 vært et aktivt år. Vi har blant annet deltatt i relevante høringsrunder, 
vi gjorde en gallupundersøkelse og adresserte lavere promillegrense til sjøs i som-
mer, vi var til stede under Arendalsuka og var medarrangør på Bil- og Veikonferan-
sen. I september arrangerte vi vår egen organisasjonskonferanse, og på markerings-
dagen for null trafikkdrepte (Edward-dagen) hadde mange av våre lokalavdelinger 
aksjon med fokus på lokale trafikkfeller. Den fikk stor oppmerksomhet og publikum 
meldte fra om klanderverdige forhold. Flott innsats av dere ute i felten!

Og nå senker snart julefreden seg. Bruk høytiden til å slappe av og nyt samværet 
med nære og kjære. Dagslyset varer ikke lenge, men ta spaserturer om det er sent 
eller tidlig, med gode sko og refleksen ute av lomma. Det gjør også godt for kropp 
og sjel.

Det ble ikke mimring denne gangen, det får vi heller ta igjen til neste år, da er det 
nemlig jubileum og 90 år siden MA ble stiftet! 

Jeg ønsker alle lesere en riktig god jul!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

Noe å glede seg over, 
mer å jobbe med
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Av Geir Christiansen og Jøran Ledal

Siden 2003 har promilledømte svensker fått beholde førerkortet dersom de velger å 
installere alkolås i bilene sine. Hvert år får rundt 2000 promilledømte muligheten til å 
holde på jobben og et sosialt liv.
To ferske studier fra Statens väg- og 
transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige 
viser at de fleste som har fått innvilget 
sin søknad om alkolås, er veldig takk-
nemlige. Denne muligheten har nemlig 
gitt dem fortsatt tro på at livet kan gå 
videre både med hensyn til arbeid og 
fritid – selv om man har begått en straff-
bar handling.
VTI har fått i oppdrag å følge alle for-
hold rundt ordningen med alkolås i Sve-
rige så tett det lar seg gjøre. Forskerne 
får alle tilgjengelige data fra brukerne, 
kan hente ut rapporter hos samarbei-

dende leger, og intervjuer dessuten selv 
veldig mange som velger å gå med i 
programmet – og en del som ikke gjør 
det.
Fram til 1999 fantes det, i likhet med 
Norge, ingen andre muligheter enn 
inndragning av førerkort for personer 
som var blitt dømt for promillekjøring i 
Sverige. Men fra dette året valgte sven-
ske myndigheter å tenke annerledes.
De opprettet et nytt program med 
installering av alkolås i kjøretøy, hyp-
pig oppfølging av lege, og en prøvetid 

på minimum ett år. Ordningen var først 
begrenset til noen län, men ble fra 2003 
gjort gjeldende som en prøveordning 
for hele landet og for alle førerkortgrup-
per. I 2012 ble alkolåsprogrammet gjort 
permanent.
Alkolås som alternativ til inndragning av 
førerkortet har vært brukt siden midten 
av 1980-tallet i USA og Canada.
To avgjørende veier
Nå foreligger to helt ferske studier 
basert på dybdeintervjuer med 31 per-
soner og spørreskjemaer sendt til 1100 

4 MOTORFØREREN  |   5  |   2017

Fylledømte ser alkolås
som en ny sjanse i livet

Sverige med alkolåsprogram siden 2003:

MANGE ÅRS ERFARING: Svenske promilledømte har i 
flere år kunnet velge alkolås som et alternativ til fører-
kortbeslag. (ILLUSTRASJONSFOTO: ADOBE STOCK)



Kilder:

«Om alkolås i Sverige og lite till» - presentasjon 
av Lars Englund, sjefslege Transportstyrelsens 
vei- og jernbaneavdeling (2015)

«Utvärdering av alkolås efter rattfylleri» - in-
tervjustudie av Susanne Gustafsson og Jonna 
Nyberg (VTI 2017)

«Utvärdering av alkolås efter rattfylleri» - enkät-
studie av Susanne Gustafsson og Åsa Forsmann 
(VTI 2017)

”Når vi sammenligner forandringer i alkoholkonsumet fra ti-
den like før fyllekjøringen, kan vi konstatere at respondentene 
oppgir at de drikker sjeldnere eller aldri, og når de drikker er 
det mindre mengder enn tidligere.”
Fra rapporten ”Utvärdering av alkolås efter rattfylleri, 2016”

”Mange av de intervjuede sier at de på tidspunktet for fyl-
lekjøringen var stresset, deprimerte, led av utmattethet eller 
var psykisk eller fysisk syke. Det handlet også om kriser som 
skillsmisser, samlivsbrudd, økonomiske problemer eller nær-
stående sykdom eller dødsfall.”
Fra rapporten ”Utvärdering av alkolås efter rattfylleri, 2016”
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personer. Alle har én eller flere dommer 
knyttet til promillekjøring bak seg, og 
de har enten vært med, eller valgt å stå 
utenfor programmet.
Det er to valg for personer som blir 
dømt for fyllekjøring i Sverige:
1. Tradisjonell inndragelse av førerkort. 
Antall måneder er avhengig av alvorlig-
hetsgrad, om det er gjentakelsesfare, og 
om personen er dømt tidligere.
2. Søke om å komme med i alkolåspro-
grammet. Installering av utstyr i kjøretøy, 
tett oppfølging både fysisk og digitalt, 
blodprøver med og uten forvarsel, korte 
tidsfrister, og den dømte må dekke alle 
utgifter selv.
Livskvalitet viktigst
I hovedsak viser de to studiene at 
ønsket om å få delta i alkolåsprogram-
met er drevet av behovet for å mestre 
hverdagen videre. Førerkortet, og det å 
fortsatt få kjøre bil, er sterkt forbundet 
med livskvalitet.
– Alkolåsen har vært enormt viktig, sier 
størstedelen av de intervjuede. De fleste 
opplyser at fyllekjøringen har påført 
dem en dyp skamfølelse, og de bedyrer 
at de aldri ønsker å kjenne på denne 
følelsen igjen. 
En vesentlig del av hverdagen er det å 
kunne beholde jobben, og på denne 
måten opprettholde inntekten. Mange 
av brukerne hevder nettopp dette.
Blant dem i programmet som ikke har 
jobb, er alkolåsen og det å beholde 
førerkortet, fortsatt veldig viktig – nett-
opp for å kunne pleie et sosialt liv, ha 
en meningsfylt fritid og muligheten til å 
gjøre innkjøp.
Prøvetid på ett år
De fleste som kommer med i alkolås-
programmet får en prøvetid på ett år. 
Hvis den domfelte bestemmer seg raskt, 
og selv jobber aktivt for en fortgang i 
saken, kan det gå tre måneder fra fyl-
lekjøringen skjedde til alkolåsen sitter 
montert i kjøretøyet.
For dem med to års prøvetid – altså 

gjengangere eller grovere lovbrudd – 
tar det bortimot dobbelt så lang tid for 
programmet er i gang.
Denne tiden er kostbar. Ikke bare mister 
man inntekt, men alle utgifter til instal-
lasjon, utstyr, service, prøver, legebe-
søk og alt annet må bekostes av den 
domfelte. Økonomi og kostnader synes 
å være en kritisk faktor. Hele 64 prosent 
av svenskene som velger å stå utenfor 
alkolåsprogrammet, oppgir kostnader 
som den viktigste grunnen til å takke 
nei. 37 prosent opplyser at de er redd 
for å bli stemplet som alkoholikere, 
mens 26 prosent svarer at de greier seg 
fint uten førerkort. Et lignende program, 
som i 2012 ble utredet av en norsk ar-
beidsgruppe, tok utgangspunkt i at det 
offentlige skulle dekke en større del av 
kostnaden, blant annet den medisinske 
oppfølgingen. 
Bedre holdninger
Svært mange av alkolås-brukerne i 
begge studiene hevder at de drikker 
mindre og har fått økt innsikt og forstå-
else om hvordan alkoholen oppfører seg 
i kroppen.
Noen av dem som er ferdig sonet gjen-
nom alkolåsprogrammet, har valgt å 
beholde alkolåsen som en sikkerhet for 
sin egen (og andres) del, mens andre har 
kjøpt et alkometer i stedet.
Ønsker programmet i Norge
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang 
Kristoffersen i MA - rusfri trafikk mener 
de svenske erfaringene er svært interes-
sante.
– Vi vet at mange som mister førerkortet 
for promillekjøring  fortsetter å kjøre i 
fylla. Derfor er det mange som blir tatt 
flere ganger, men uten førerkort. Erfa-
ringer fra USA, Sverige og andre land 
gjennom mange år viser at de som får 
alkolås som alternativ til inndragning av 
førerkortet, omtrent ikke kjører i fylla et-
terpå, og ofte fortsetter å bruke alkolås. 
Det stilles strenge krav til å få være med 
i et alkolåsprogram, med oppfølging av 
lege og oppfølging av alkolåsens logg, 
i tillegg til at du selv må betale kostna-

dene ved å delta i programmet. Vi ser at 
de som er med i et alkolåsprogram får 
et mye sunnere forhold til alkohol, de er 
mindre sykemeldte og de opplever at 
de fortsatt kan ha et normalt famille- og 
sosialt liv, sier Kristoffersen.

POSITIV: Generalsekretær Elisabeth 
Fjellvang Kristoffersen i MA - rusfri trafikk 
mener de svenske erfaringene viser at 
alkolåsprogram kan fungere fint også i 
Norge.



Snart er det høysesong for skibesøk i bakker og løyper, eller hyttetur med bilen 
fullpakket av bagasje. Sportsutstyr som er uforsvarlig sikret i bilen, kan skade deg 
alvorlig – eller bli din død – ved en bråstopp.
Det kan være fristende å slenge et snow-
board i baksetet hvis bagasjerommet er 
stuet til taket, men det kan være livsfarlig 
dersom bilen får en bråstopp. Det finnes 
ikke så mange spesifikke forskrifter om 
last i personbil, men ski og snøbrett med 
stålkanter, skarpslipte skøyter, spisse 
skistaver eller digre slalåmstøvler kan 
forårsake mye trøbbel om utstyret ikke er 
pakket fornuftig.
Dødelig potensial
- Det gjelder å pakke bilen forsvarlig. 

Bruk sunt vett, og tenk på hva som kan 
skje ved kraftig oppbremsing eller brå-
stopp, oppfordrer kontorsjef Pål Gjertsen 
i Statens Vegvesen.
- Løse gjenstander, særlig spisse, tunge 
eller skarpe objekter, vil komme farende 
fremover med voldsom kraft ved en brå-
stopp, og har derfor et stort, og i verste 
fall dødelig, skadepotensial, understreker 
Gjertsen.
- Tunge gjenstander i bagasjerommet har 
faktisk brukket bakseteryggen ved kolli-

sjon, sier Gjertsen, som fraråder å ha løse 
gjenstander inne i bilen. Han anbefaler 
å bruke bagasjerommet så langt det er 
mulig. Skal du ha gjenstander inne i bilen, 
bør de stå på gulvet.
Om last på taket
Takboks egner seg godt til å frakte ski, 
snøbrett, staver, støvler og lignende i. 
Takgrind er også en grei løsning, så lenge 
utstyret festes godt.
I vegtrafikkloven finnes det ingen spesi-
fikke regler for hva eller hvor mye du kan 

Av Frede Y. Eriksen

FRISTENDE. Med håp om gode vinteropplev-
elser kan det være fristende å stable bilen full 
av sportsutstyr, slik personene på illustrasjons-
bildet gjør. Men: - Bruk sunt vett når du pakker. 
Tenk sikkerhet og pakk slik at tunge, spisse 
eller skarpe gjenstander ikke ligger løst, råder 
vegvesenet.

(ALLE BILDER: FREDE Y. ERIKSEN)

6 MOTORFØREREN  |   3  |   2017

Med sportsutstyr i bilen:



– Bruk vettet 
når du pakker!
ha i en takboks, så lenge du holder deg 
under maksimalgrensen for last på taket. 
Den finner du i vognkortet, ofte 100 kilo 
for personbiler. Men Gjertsen fraråder å 
utnytte denne grensen maksimalt:
- Fyll ikke opp takboksen med mer vekt 
enn nødvendig. Tungt taklass endrer 
bilens kjøreegenskaper vesentlig. Er bilen 
ellers fullastet, får du et kjøretøy som 
er uvant tungt å manøvrere. Det vil du 
merke godt ved oppbremsing, og ved 
at bilen krenger vesentlig mer i svinger, 
minner han om.
Formelle krav til sikring av last er gene-
relle. Det heter at: «Lasten skal sikres slik 
at den skal tåle 100 prosent av lastens 
vekt i lengderetningen, og 50 prosent i 
sideretningen».

Derfor er det mye opp til din egen vurde-
ring og bruk av sunn fornuft.
– Ved kontroller ute på veiene holder 
både Statens Vegvesen og politiet øye 
med hvordan last er sikret i bil og på 
tilhenger. Det er faktisk ikke så ofte vi må 
påpeke dårlig sikring av last i personbi-
ler. Det er langt mer vanlig at folk ikke 
sikrer tilhenger-lasten forsvarlig, opplyser 
Gjertsen.
Årsak til ni dødsulykker
Utstikkende last som stikker mer enn én 
meter bak bilen, skal merkes tydelig. Er 
det mørkt, skal slik last merkes med rødt 
lys.
En opptelling basert på dybdeanalyser av 
alle dødsulykker i vegvesenets Region sør 

for perioden 2005-2010 (Telemark, Buske-
rud, Ves-Agder, Aust-Agder og Vest-
fold) viste at for dårlig sikret last i lette 
kjøretøy har vært medvirkende årsak til 
ni dødsulykker. Også last i skibokser kan 
øke risiko for ulykker, sier Kirsti Huserbrå-
ten i Vegvesenets seksjon Samfunn.
 - For dårlig lastsikring kan både føre til 
at ulykker skjer, og forsterke skadeom-
fanget når ulykken først er ute. Det siste 
(skadeforsterkende effekt) er mest vanlig, 
sier hun.

Bruk sunn 
fornuft og tenk 
sikkerhet når du 
pakker.

Skarpe 
eller spisse 
gjenstander bør 
i bagasjerommet 
(eller i takboks).

Unngå løse
gjenstander
inne i
bilkupeen.

Unngå mye vekt 
på taket. Husk 
maksgrensen 
(står i 
vognkortet).

Snowboard, ski 
og staver passer 
best på taket, i 
takboks eller på 
takgrind.

Fem punkter å sjekke før bilturen

SKARPE: Stålkantene på 
fjellski og alpinski skal 
være skarpe for å bite 
på hardt underlag. Inne 
i bilen kan de gjøre stor 
skade.

SJEKK VOGNKORTET: - Bruk sunn fornuft når du skal pakke sportsutstyr i eller på bilen. I 
vognkortet finner du hvor mye vekt bilen kan belastes med, blant annet taklast, forklarer 
kontorsjef Pål Gjertsen i Statens Vegvesen.

SKUMMEL 
SPISS: Ved 
en bråstopp 
kan spissen 
på en skistav 
være døde-
lig.
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Etter 13. desember er det innført DAB i hele Norge. Likevel er det svært 
mange som fremdeles ikke har digitalt mottak i bilen. Ferske tall viser 
at folk over hele landet nøler, og lurer på hva de skal gjøre for å få godt 
DAB-mottak i bilen. 
Se bare her: Bare på de tre siste må-
nedene har det kommet rundt 6800 
henvendelser om DAB til NRK og radio.
no. Omtrent halvparten av disse spørs-
målene gjelder DAB i bil.
To av ti klager
– Åtte av ti henvendelser hit er spørsmål 
og ren brukerstøtte; 2 av 10 er klager 
og kommentarer. De fleste vil ha prak-
tisk hjelp og informasjon. De vanligste 
spørsmålene handler om adapter til bil, 
dekning, eller automatisk frekvenssøk, 
opplyser Katrine Smedbråten Andresen 
i NRK Medier. 
– Jeg har installert DAB+ i bilen, men får 
ikke signal. Dette er det aller vanligste 

spørsmålet NRK mottar. Løsningen har 
i de aller fleste tilfeller med antennen å 
gjøre.
– Det er mange som tror de ikke har 
DAB-dekning i bilen, men som finner ut 
at det er mottakerforhold eller antenne 
det er problemer med. Det kan være at 
antennen er montert feil, ikke er jordet 
eller at automatisk frekvenssøk (service 
following) ikke er slått på, forklarer 
Andresen. 
Selv folk i bilbransjen som Motorføreren 
har snakket med, innrømmer at kunn-
skapsnivået om DAB kunne, og burde, 
være høyere. 
Les bruksanvisningen nøye om du skal 

montere DAB-adapter selv. Det kan 
spare deg for problemer. DAB skiller 
seg fra FM:
Dårlig dekning på FM gir skurrende lyd, 
men DAB-mottakere kutter helt ut om 
signalet er svakt.
Frontruten enklest
Antennen skal sitte vertikalt (stående) 
langs kanten av bilvinduet. DAB-
modulen settes ved dashbordet, og da 
er frontruta det enkleste. Men i biler 
med varmetråder eller innebygget 
solskjerming i frontruten, kan signalene 
bli forstyrret. Da er bakruten et godt 
alternativ.

Av Frede Y. Eriksen

DAB i bilen gjør nordmenn frustrerte

Hvor
vrient
kan det
egentlig være?

MANGE ER UTEN: – Det er overraskende mange som 
ennå ikke har DAB i bilen, sier Kim Rune Heiberg, dele-
lagersjef hos Toyota Sulland.

(FOTO: FREDE Y. ERIKSEN)
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– Vi har også erfart at det i biler som er 
bygget om fra halogen- til xenonlys, kan 
oppstå forstyrrelser på DAB, forteller 
Kim Rune Heiberg ved Toyota Sulland.
Klebes på ruta
De fleste antenner skal klebes på ruta, 
og når den først er festet, kan den være 
vanskelig å flytte. Det er derfor lurt å 
feste den midlertidig med tape først, 
for så å sjekke mottaket. Noen antenner 
krever egen jording; metoden varierer 
mellom ulike merker. 
Fremdeles ikke godt DAB-signal?

Da kan du trenge en annen antenne. 
Det er ikke gitt at antennen som følger 
med adapterpakken, er god nok i din 
bil. Det finnes også utvendige antenner.
NRKs kanaler skal dekke 99,5 % av 
befolkningen. Nettet er delt i 7 regioner, 
etter NRKs mønster med lokale sendin-
ger. 
DAB-nett for kommersielle kanaler  

dekker omtrent 90 % av befolkningen. 
På grunn av denne begrensede deknin-
gen, fortsetter de fleste med sending 
også på FM. På radio.no kan du sjekke 
dekningen i ditt område. Der finner du 
dekningskart, og der kan du også rap-
portere manglende dekning.
Folketetthet, ikke geografi
Dekningsgraden for DAB defineres etter 
befolkning, ikke etter geografisk areal. 
Det betyr at det skal være dekning der 
det er mye folk, enten beboere eller 
reisende langs veiene. Men det vil sam-
tidig si at folk i grisgrendte strøk, kan bli 
uten DAB-signaler. Når så FM-båndet 
slukkes, vil man der kunne være uten 
radiodekning.
Om tunneler: Statens Vegvesen bygger 
ut DAB-signaler i alle tuneller der du fra 
før kan høre radio. 
Fornøyd 
- Lyttertallene viser allerede før siste 
slukking er gjennomført, at lytterne er 

blitt med over på digital radio. I Nord-
land var for eksempel den totale lyttin-
gen i andre kvartal på samme nivå som 
tilsvarende tid året før slukking. Det er 
en god indikasjon på at overgangen går 
godt. Men samtidig må vi erkjenne at 
det fortsatt er et stort behov for veiled-
ning, konstaterer Ole Jørgen Torvmark, 
daglig leder i Digitalradio Norge.
– Hvorfor skifte ut FM? 
– Det er krevende og dyrt å drive kring-
kasting ut til hele Norge. Det koster like 
mye å drive de gamle FM-nettene som 
det koster å drive moderne DAB-nett, 
men DAB gir plass for fem til åtte gan-
ger så mange kanaler. Fortsatt drift av 
FM-nettene ville uansett medført store 
investeringer, sier Torvmark.

 » DAB står for Digital Audio Broad-
casting, en standard for digitalisert 
lydkringkasting.

 » DAB er digital radio, i forhold til FM, 
som er analog.

 » Digital radio er radio over DAB, inter-
nett, mobil eller tv-apparater.

 » DAB+ er en videreutvikling av DAB.
 » Norge har 30 riksdekkende kanaler på 

DAB.
 » DAB-kanaler sendes i to sendernett 

med ulik dekning: NRKs radionett (99,7 
% av befolkningen), og kommersiell 
radio (ca. 92%)

 » NRKs kanaler sendes på ulike frekven-
ser fra region til region, kommersiell 
radio sender på samme frekvens over 
hele landet.

 » FM-radioer kan brukes ved hjelp av 
adapter, som finnes både for bil- og 
hjemmeradio.

 » DAB brukes i mer enn 40 land i verden, 
men ofte er det kun prøvesendinger. I 
mange land har man beholdt FM-nettet 
i tillegg til DAB.

(Kilder: Digitalradio Norge AS, Wikipedia, NAF, 
Aftenposten m. fl.).

GREIT Å VITE
OM DAB
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DIGITALISERER: Ole Jørgen Torvmark, 
daglig leder i Digitalradio Norge.

(FOTO: DIGITALRADIO NORGE)

Med de enkleste adapterpakkene kan 
du forhåndsinnstille 4-5 kanaler. Denne 
varianten er uten display.

(FOTO: FREDE Y. ERIKSEN)

VERTIKALT: Antennen skal monteres 
vertikalt. Den tar ikke forstyrrende mye 
plass på siden av frontruta.

(FOTO: FREDE Y. ERIKSEN)



Av Jøran Ledal

– Du skal kontakte politiet dersom det 
er fare for sikkerheten, enten for deg 
selv, medtrafikantene eller den som 
kjører stygt.
Slik lyder det klokkeklare budskapet fra 
Utrykningspolitiet. UP-sjef Runar Karlsen 
har ingen betenkeligheter med å be 
folk om å varsle politiet dersom de blir 
vitne til trafikanter som opptrer med høy 
risiko eller er farlige i trafikken. Det er 
ingen lovbestemmelse som sier at du 
har plikt til å melde fra om grisekjøring, 
men det handler vel i bunn og grunn om 
din egen moral, om å være en ansvars-
full og omtenksom trafikant. 
Ring 02800 eller 112
Men hvilket nummer skal du i så fall 
bruke, dersom du ser noe som du men-
er politiet bør få vite om? Ifølge Utryk-
ningspolitiet kan man i de aller fleste 
tilfeller benytte 02800, som altså kobler 
deg automatisk videre til nærmeste 
politimyndighet/operasjonssentral. Op-
pleves situasjonen imidlertid som kritisk 

med en nærliggende fare for en alvorlig 
ulykke, må du vurdere å ringe 112.
– Hva som oppfattes som farlig adferd 
må hver og en vurdere konkret, forkl-
arte Karlsen da UP i 2016 satte fokus på 
temaet i flere norske medier.
– Selvsagt hjelper det å varsle politiet. 
Politiet kan da kjøre ut og stanse den 
farlige føreren for å hindre at en ulykke 
inntreffer. Det er mange eksempler på 
at det har skjedd, da mange ruskjørere 
blir avslørt på grunn av publikum og 
trafikanter som følger med og varsler, sa 
UP-sjefen til Din Side.
Stor sannsynlighet
UP har tidligere anslått at det kan være 
så mange som opptil 140 000 daglige 
kjøreturer i ruspåvirket tilstand på 
norske veier. Dersom anslaget stemmer 
noenlunde, skal du ikke kjøre mange 
meter før du sannsynligvis befinner 
deg på samme vei som en ruspåvirket 
bilfører. Nummerskiltgjenkjenning og 
mer avansert utstyr gjør politiet stadig 

mer effektivt i kampen mot fyllekjørerne, 
men skremmende mange går fremdeles 
under radaren.
– En god del av disse kunne helt sikkert 
vært luket ut dersom folk i enda større 
grad hadde varslet politiet om misten-
kelig adferd i trafikken, mener gener-
alsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffer-
sen i MA - rusfri trafikk.
– Gjør oss alle en tjeneste
– Terskelen for å varsle bør ikke være 
særlig høy. Blir du vitne til vinglete, ust-
abil kjøring, gjør du oss alle en tjeneste 
ved å melde ifra. Det er ikke sikkert at 
vedkommende er ruspåvirket, men slik 
kjøring representerer uansett en trussel 
for medtrafikantene. Om vinglingen 
skyldes  uoppmerksomhet, sykdom 
eller bare svake kjøreferdigheter, så 
ønsker ingen slik adferd i trafikken. Det 
er naturligvis politiets jobb å luke ut de 
som utgjør en fare, men vi kan alle bli 
flinkere til å gjøre jobben deres enklere, 
sier Kristoffersen.

Ser du stygg adferd i trafikken?

– Ikke nøl med å kontakte politiet

En bil som vingler i kjørebanen. En stygg forbikjøring. En bilfører som 
«ligger på støtfangeren» til bilen foran.  Du skal ikke kjøre mange 
kilometer for å bli vitne til stygg adferd i trafikken. Men hva bør du 
egentlig gjøre – når du blir vitne til grisekjøring?
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25 kvinner har kåret årets bil
25 kvinnelige biljournalister fra 20 
land har kåret sin favorittbil for 
kvinner. Hyundai IONIQ vant både 
miljøkategorien og årets bil totalt, i 
konkurranse med seks andre biler.
Kriteriene for valget av årets bil for kvinner var sikkerhet, 
valuta-for-pengene, utseende, barnevennlighet, kjøreegen-
skaper, fargeutvalg, sex-appeal og miljøfotavtrykk - krite-
rier som spesielt kvinner legger vekt på ved kjøp av bil, 
ifølge en pressemelding fra Hyundai. 
Vinneren skal ikke ha for ekstrem motor, og være en typisk 
bil som kvinner liker og kan tenke seg å kjøpe. Kvinnene i 
juryen er alle spesialister på å skrive om bil, mange av dem 
med erfaring fra motorsport. 
Konkurransen er viktig fordi kvinner både har påvirkning 
og ofte bestemmer når det velges bil til familien, for ikke 
å snakke om de kvinnene som kjøper bil til seg selv. Også 
når det kommer til firmabiler, blir kvinners røst stadig ster-
kere, mener arrangøren.

For å bekjempe promillekjøring på veiene og redusere andelen 
av alkoholpåvirkede sjåfører på arbeidsplasser og på anlegg, 
har fl ere ledende norske bedrifter valgt å innføre alkolås. 

Dräger alkolås markedsføres i Norge av KGK Norge AS

DRÄGERS ALKOLÅS HAR BRUKEREN I FOKUS 

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

Alkolås er et måleinstrument som detekterer etanol hos sjåføren på samme måte 
som politiets alkotester. Alkolåsen kobles til kjøretøyets tennings system og dersom 
sjåførens utåndingspust inneholder høyere alkoholkonsentrasjon enn grensen for 
norsk lov, vil alkolåsen forhindre at motoren startes. En alkolås kan monteres på 
alle typer maskiner der det er strøm. 

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene i henhold til siste CENELEC-standard,

CENELEC EN50436-1 og -2:2014.

Politiet over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for alkohol. 
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Få emner skaper større engasjement i 
familieselskapet enn elbiler. Dessverre 
er diskusjonene ofte basert på 
spekulasjoner, vrangforestillinger og 
gammel informasjon. Vi har utfordret 
Ståle Frydenlund i Elbilforeningen til å 
gå løs på noen av de vanligste mytene – 

slik at diskusjonen rundt middagsbordet 
kan fortsette med ny kunnskap…

1. Elbiler har like store bruksutslipp som fossilbiler. Minst!
Denne påstanden er en klassiker, men 
den blir ikke riktigere av at den gjentas. 
Forskningsartikkelen «Environmental 
Analysis of Petrol, Diesel and Electric 
Passenger Cars in a Belgian Urban Set-
ting» sier følgende:
«Elbiler har ingen direkte utslipp, redu-
serer forurensing som ikke er knyttet 
til avgass betydelig og medfører lave 
utslipp knyttet til kraftproduksjon. Skader 
forårsaket av diesel- og bensinbiler er 
langt høyere enn for elbiler i alle under-
søkte kategorier», konkluderte forskerne 
ved Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Mange glemmer at fossil forurensing 
er langt mer enn CO2-utslipp. Selv om 

personbiler testes for fem forurensing-
skilder (CO2 og NOx nevnes oftest), 
slipper biler med forbrenningsmotor ut 
en rekke andre farlige og kreftfremkal-
lende substanser som følge av fossil 
forbrenning: Benzen, aldehyd, 1,3-buta-
dien, metaller og en lang rekke såkalte 
polysykliske organiske materialer. 
Ingen av dem er helsebringende, for å si 
det forsiktig. 
Det kan derfor trygt fastslås at partikkel-
utslipp (PM10-PM2,5) fra elbiler er ve-
sentlig lavere og mye mindre skadelige 
enn fra konvensjonelle biler. Uavhengig 
av hva slags drivlinje personbilene har, 
antar mange at alle biler (med sammen-
lignbar egenvekt) bidrar omtrent likt til 

partikkelutslippene som ikke stammer 
fra eksos.
Dette er også feil. Grunnen er at elbiler 
bremses fysisk minst 1/3 mindre, på 
grunn av regenerativ bremsing (som til-
bakefører energi til batteriet). På grunn 
av dette blir elbilenes totale andel av 
ikke-eksosrelaterte utslipp lavere enn for 
konvensjonelle biler.
Konklusjon: Feil. Partikkelutslippene er 
opp til åtte ganger høyere for dieselbi-
ler, og minst to ganger høyere for ben-
sinbiler. Deres bidrag til dødelighet 
og helseskader er 2-10 ganger høyere 
enn for biler med elektriske drivlinjer, 
viste nevnte rapport.

seiglivede myter om de elektriske bilene
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2. Elbiler går på kullkraft, og forurenser mer enn bensin- og dieselbiler
Nok en seiglivet myte, men i Norge 
nærmer vi oss 100 prosent fornybar 
strøm i stikkontakten. Når det siste gas-
skraftverket fases ut neste år, er bildet 
komplett fornybart. 
Vi produserer mer fornybart enn vi 
trenger, og overskuddet eksporteres. 
Utvekslingen bekreftes av NVE og 
Statnett: Kun en liten del av vårt konsum 
er importstrøm med variabel renhet. Et 
varmekraftverk i Europa kan dessuten 
ikke skrus av uten videre. Noe av strøm-
men vi bruker på natta kommer fra disse 

kraftverkene, men skeptikene glemmer 
at alternativet for denne kraften er å fyre 
for kråka. 
En økende andel av importkraft er ureg-
ulerbar vindkraft. Dette glemmes gjerne 
også.
Og selv om elbilen skulle gå på kullkraft, 
er den fortsatt et mye bedre alterna-
tiv enn rene fossilbiler. Det bekrefter 
en ny livssyklusstudie fra fagmiljøet 
ved belgiske Vrije Universiteit Brussel 
(VUB). I gjennomsnitt slipper elbiler ut 
50 prosent mindre CO2 enn dieselbiler, 

inkludert utslipp knyttet til produks-
jonen.
Og hold deg fast: Selv i Polen, som i 
høyeste grad er kullfyrt, kommer elbil 
bedre ut enn dieselbil. Da er det ikke 
stort mer igjen å diskutere, utover at 
regnestykket blir enda bedre med mer 
fornybart.
Konklusjon: Feil. Norske elbiler bruker 
i svært liten grad kullkraft. Og selv om 
de unntaksvis skulle gjøre det, har de 
fortsatt langt lavere utslipp enn fos-
silbiler.

3. Elbiler sluker enorme mengder energi
Mange vet ikke at elmotoren er over-
legent energieffektiv, og synser seg fram 
til at den må være et strømsluk. Men de 
glemmer at opptil 90 prosent av tilført 
energi kan utnyttes.
Dessuten at elmotoren kan gjenvinne 
bremseenergi til batteriet. For de fossile 
drivlinjene er energieffektiviteten typisk 
25-40 prosent, hvorav diesel oppnår de 
beste tallene. 60-75 prosent av hver liter 
tilført energi forsvinner altså i friksjon og 
varmetap.
Effektiviteten i hydrogen er forresten 
anslått til 35-40 prosent (ved elek-
trolyse går anslagsvis 40 prosent av 
primærenergien tapt før hydrogenet er 
på tanken). Dermed er hydrogen kun 
marginalt mer energieffektivt enn bruk 
av fossile drivstoff. Fordelen er at det 

kan skje uten utslipp; hvis fornybar kraft 
benyttes i stedet for gass.
Det reelle gjennomsnittsforbruket for 
norske elbiler, alt inkludert og gjennom 
et år, ligger et sted mellom 1,5 og 2,5 
kWh/mil (avhengig av elbilmodell, vær, 
kjørestil og lade-/forvarmingsvaner).
I fjor kjørte en gjennomsnittlig norsk 
personbil ifølge Statistisk sentralbyrå 
(SSB) 12.289 kilometer. 
En gjennomsnittlig elbil bruker altså 
cirka 2 kWh/mil gjennom året. Det betyr 
et strømforbruk på rundt 2.500 kWh. 
Når vi legger til grunn SSB-bestanden 
(ved utgangen av 2016) på rundt tre 
millioner biler, inklusive varebiler og 
kombinerte biler, ville det medført et 
totalforbruk på 7,5 TWh dersom hele 

bilflåten var elektrisk. Det tilsvarer i 
overkant av 1/3 av den norske kraftek-
sporten i fjor.
Ifølge NVEs tall ble det eksportert 21,8 
TWh av en total fornybar produksjon på 
148,8 TWh. En helelektrisk bilpark vil 
derfor trenge kun 5 prosent av den for-
nybare strømmen som produseres i dag.
Konklusjon: Feil. Det at elmotoren ut-
nytter opptil 90 prosent av tilført en-
ergi betyr at en stor elbil kan klare seg 
med 2,0-2,5 kWh/mil i gjennomsnitt 
gjennom året. Det tilsvarer energien i 
magre 0,21-0,27 liter bensin. Selv den 
minste fossilbilen på markedet sliter 
med å klare det.

seiglivede myter om de elektriske bilene

Ståle Frydenlund,
senior kommunikasjonsrådgiver,  Elbilforeningen
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5. Å lage et batteri til elbil gir mer utslipp enn å kjøre fossilbil hele dens levetid
Påstandene som framsettes baserer seg 
åpenbart på erindring av medieomtale. 
Fjær blir fort til fem høns.
Ett eksempel på slik inspirasjon er 
påstanden som ble framsatt av det sven-
ske magasinet Teknikens Värld, etter 
tolkning av studien «Greenhouse Gas 
Emissions from Lithium-Ion Batteries, A 
Study with Focus on Current Technology 
and Batteries for light-duty vehicles» fra 
IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Artikkelen søkte å bruke rapporten til å 
påvise at en Tesla-batteripakke på 100 
kWh gir større CO2-utslipp enn ved 
kjøring av en Mercedes E220 CDI minst 
14.000 mil. Basisen var den mangelfulle 
NEDC-målesyklusen (for forbruk), og det 
ble hoppet bukk over klimagassutslipp 
fra drivstoffproduksjonen. 

Sistnevnte er en gjenganger, og betyr at 
epler ofte sammenlignes med pærer. I 
den virkelige verden setter Mercedesen 
i gjennomsnitt til livs 0,743 liter diesel 
pr. mil, ifølge den rikholdige databasen 
spritmonitor.de – der bileiere rapporte-
rer reelt forbruk. 

14.000 mil med slikt forbruk gir CO2-
utslipp fra forbrenning på 27,7 tonn. I 
tillegg kommer altså utslipp fra driv-
stoffproduksjon. Om vi så legger et 
CO2-utslipp på 150 kg/kWh til grunn for 
Tesla-batteriet, vil produksjonsutslippet 
utgjøre 15 tonn for det største batteriet. 
Når Teslaen kjøres på fornybar norsk 
strøm, blir klimagassutslippene negli-
sjerbare; NVE anslår CO2-faktoren i 
den norske kraftmiksen til 16 g/kWh. 

CO2-utslipp i bruk gjennom 14.000 mil 
er dermed beskjedne 0,5 tonn - og uten 
helseskadelige NOx- og partikkelutslipp, 
som dieselbilen ugjendrivelig har.
Samtidig vil begge kjøre langt mer 
enn 14.000 mil fra vugge til grav. Der 
dieselbilen vil slippe ut nye 2 tonn CO2 
for hver 1.000 mil, er Teslaen i praksis 
utslippsfri med sine 32 kilo på samme 
distanse.
Konklusjon: Feil. Teslaen med største 
batteriet har rundt halvparten av CO2-
utslippet i Mercedesen ved samme 
kjørelengde. Velger man minste 
batteripakke (75 kWh), er Teslaen på 
rundt 1/3 av dieselbilens CO2-utslipp. 
Og elbilen er ikke minst uten lokale 
utslipp.

4. Elbiler er brannbomber, og brenner oftere enn fossilbiler
Brannstatistikken gir ikke grunnlag for å 
hevde at elbiler er mer utsatt for brann 
enn øvrige kjøretøy. Enkeltpersoner 
forsøker likevel å framstille elbilen som 
spesielt brannfarlig. 
Selv om det ikke er hold i påstandene, 
verken teknisk eller statistisk, gir de 
næring til fordommer. Det til tross for 
at politinotiser i landets aviser stort sett 
viser bilder av brennende bensin- og 
dieselbiler.
I løpet av årene 2012-2016 er det reg-

istrert i alt 3.325 branner der biler på 
en eller annen måte har vært involvert. 
Dette framgår av statistikk fra Direktora-
tet for samfunnsikkerhet og beredskap 
(DSB) som Norsk elbilforening har gjen-
nomgått og analysert. 
I bare 15 av disse brannene har elbiler 
vært involvert. Dette gir en prosentan-
del på 0,45. Dagens elbilandel i per-
sonbilflåten er, til sammenligning, rundt 
fem prosent. Det gir et tydelig bilde av 
at elbiler er underrepresentert også i 
forhold til den relative andelen av per-

sonbilflåten.
Brorparten av de få elbilene som har 
vært involvert i branner har vært vært 
gamle, med gammeldags batterikjemi 
ulik moderne elbiler og med langt dår-
ligere batteristyring (BMS). 
Ved flere av hendelsene har det des-
suten kun tatt fyr i interiøret, slik at 
batteripakken har klart seg bra og bran-
nene har latt seg slukke enkelt.
Konklusjon: Feil. Statistikken trenger 
ingen nærmere utdyping.

6. Elbiler sliter mer på veien
Det er ikke bare privatpersoner som 
strør om seg med slike påstander. Også 
en stortingspolitiker kastet seg inn i 
veislitasjedebatten  i forbindelse med 
neste års statsbudsjett:
«Tesla-bilene er store, tunge biler som 
sliter på veien», ble det sagt. 
Problemet er bare at det er helt feil, noe 
Norsk elbilforening lenge har hevdet – 
og som faktisk.no bekreftet via kompe-
tente på fagfolk. Lette kjøretøy (definert 

som under 3,5 tonn), om de veier ett 
eller 2,5 tonn, medfører omtrent samme 
marginale veislitasje.
Fagfolkene fastslo enkelt at meste-
parten av slitasjen på veidekke er 
forårsaket av tunge kjøretøy, med høye 
aksellaster (fra åtte tonn og oppover). 
Som en nyanse ble det tilføyd at pig-
gdekk bidrar til de marginale kostnad-
ene ved veitransport, og dette gjelder 
naturligvis også elbilister. 

I Norsk elbilforenings undersøkelse 
Elbilisten 2016 oppga imidlertid 89 
prosent av elbileierne at de kjørte pig-
gfritt. I Oslo var andelen 94 prosent 
piggfritt.
Bidraget til veislitasje fra elbilistene er 
med andre ord lite også i denne kat-
egorien.
Konklusjon: Feil. Statistikken trenger 
ingen nærmere utdyping.

seiglivede 
myter
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Herlig
mye
fritt
for
alkohol
Gruer du for at julebordet 
bare skal være for dem som 
drikker alkohol? Eller at det 
aldri er noen smakfulle alter-
nativer for deg som ønsker å 
kjøre hjem? Frykt ikke. Verden 
er blitt et bedre sted.

BLA OM 
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kjøre hjem? Frykt ikke. Verden 
er blitt et bedre sted.

BLA OM 

FOTO: GEIR CHRISTIANSEN



Av Geir Christiansen

Om det er juleselskap hos vennene eller et 
julebord med jobben, så kan du ta det med 
knusende ro. Det finnes veldig mange gode 
alternativer for deg som liker et godt øl, og 
samtidig ønsker å kjøre hjem etter en hyggelig 
kveld.
Faktisk har det aldri vært mer spennen-
de å gå for de alkoholfrie alternativene 
enn akkurat nå.
Du trenger ikke lenger å lete etter de 
alkoholfrie alternativene i øl-hyllene. 
Utvalget blir stadig bredere og mer 
smaksrikt.
Økt interesse
– Det er faktisk den økte interessen for 
øl generelt, og for spesial-øl, som også 

har gjort seg gjeldende for alkoholfritt 
øl. Denne utviklingen var godt synlig i 
2016 da alkoholfritt øl hadde en økning 
på hele 11,98 % (tall fra Bryggeri- og 
drikkevareforeningen), og bryggeriene 
i Norge meldte inn at de hadde produ-
sert og solgt godt over 1,3 millioner liter 
alkoholfritt øl.
Det forklarer Anette Karlsen, kommu-
nikasjonsansvarlig i Hansa Borg Bryg-
gerier.

Utviklingen kommer selvsagt ikke av seg 
selv. Den henger tydelig sammen med 
at markedet ønsker mer å velge i, og 
ikke minst at alkoholfritt er et øl-alterna-
tiv som stadig flere velger av hensyn til 
både seg selv og andre.
– For dem som vil drikke øl, men ikke 
kan eller ønsker å nyte alkohol, blir det 
lettere å velge alkoholfritt øl når utval-
get er større. Vi har lansert flere nye 
alkoholfrie øl de siste årene og ser at 
interessen for flere smaksvarianter innen 
alkoholfritt øl har vært tiltakende hos 
norske forbrukere, fortsetter Karlsen.
Enklere produksjon
Det er faktisk ikke veldig lenge siden 
alkoholfritt øl ble sett på som alt annet 
enn øl. Det var rett og slett ikke noe 
godt alternativ. 
De store produsentene (i Norge er det 
Ringnes og Hansa Borg) har i mange 

MYE Å VELGE MELLOM: De fleste dagligvareforretninger tilbyr etter hvert et bredt utvalg av alkolholfritt øl. Butikkmedarbeider 
Marcus Franzbråten i Rema tilbyr ti ulike ølsorter, både norske og utenlandske. FOTO: GEIR CHRISTIANSEN



år hatt sine merkevarer Munkholm og 
Clausthaler på plass i butikkene, men 
verken salget eller smaksopplevelsen av 
de alkoholfrie øl-typene nådde de store 
høydene.
Det måtte en omlegging av produksjo-
nen til. Enkelt forklart kan man nå lage 
nær sagt alle typer øl, i et stort smaks-
omfang, uten alkohol. Man lager rett og 
slett ølet først, og tapper ut alkoholen 
etterpå.
Små produsenter
Denne metoden har gitt både innpass 
og plass i hyllene for alkoholfrie alterna-
tiver fra en hel rekke bryggerier – små 
som store. I eksempelvis landets største 
uavhengige kjede av øl-utsalg – Gula-
ting - finnes det alltid hyller som inne-
holder mange ulike alkoholfrie varianter. 
Gulating har 28 utsalg og ønsker seg 
flere.
– Vi tar med oss trender fra naboene 
våre, og det er nok slik at både Sverige 
og Danmark har et mye større utvalg av 
alkoholfritt øl enn oss. De har ligget litt 
foran oss i løypa når det gjelder denne 
trenden og aksepten for å brygge øl 
med lavere alkoholprosent og helt alko-
holfritt øl, fortsetter Anette Karlsen.
Holdning og helse
For noen forbrukere er det også et 
helseaspekt i å gå for et alkoholfritt 
alternativ. Det inneholder eksempelvis 
færre kalorier enn det brus gjør. Du tren-
ger ikke å tenke på om du er i stand til å 
utføre de pliktene og oppgavene du har 

påtatt deg. 
– Dagens forbrukere er veldig bevisste 
sine valg. Ikke minst gjelder dette under 
svangerskap og i forbindelse med bil-
kjøring. Det er dessuten mer akseptert 
å drikke alkoholfritt øl enn det var for 
noen tiår siden, og et større utvalg med 
alkoholfritt øl gjør at flere velger dette 
som et alternativ dersom de ikke kan 
eller ønsker å nyte alkohol. Da kan de 
likevel være «med», uten å skille seg for 
mye ut, mener kommunikasjonslederen.
Hansa Borg Bryggerier er et eksempel 
på en produsent som har bestemt seg 
for å tilby noe for enhver smak, både 
med og uten alkohol.
– At vi har doblet vårt sortiment av 

alkoholfritt øl de to siste årene er med 
på å understreke at vi synes dette er et 
viktig område.
Samarbeid må til
En holdningsendring kommer ikke av 
seg selv, og den er som regel et resultat 
av et langsiktig og bredt samarbeid.
Bevisste forbrukere, som helt klart 
ønsker flere alkoholfrie alternativer med 
bakgrunn i helse og nulltoleranse knyt-
tet til bilkjøring, gjør at både myndighe-
ter og produsenter utfordres til å tenke 
annerledes – og ikke minst sammen.
Denne «trenden» kommer fra Spania for 
noen år tilbake. Samarbeidet har gitt 
gode resultater og en ønsket utvikling; 
15 prosent av øl-salget er nå alkohol-
fritt, og spanske bilister har skjerpet seg 
betydelig. Dødsulykkene er redusert 
med over 50 prosent i perioden 2003 
til 2009, og 84 prosent av sjåførene sier 
nå at de ikke drikker før de kjører (mot 
22 prosent i 2003). Tallene er hentet fra 
Elina Ussa, Bryggeriforbundet i Finland.

LETTERE Å VELGE: Kommunikasjons-
ansvarlig Anette Karlsen. (FOTO: HANSA 
BORG)

Enkelt forklart kan man nå 
lage nær sagt alle typer 
øl, i et stort smaksomfang, 
uten alkohol

“
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Utrykningspolitiet og forsikringsbransjen er veldig enige når det gjelder 
dashbord-kamera: Dette har verken du eller dem egentlig bruk for.
Stadig flere har et montert kamera på 
dashbordet i bilen sin. Kanskje er det 
aller flest som bruker det i en lastebil. 
Mange monterer det også på en sykkel- 
eller motorsykkelhjelm.
Kort sagt: Bruksområdene er mange, og 
grunnene til å anskaffe seg slikt utstyr er 
minst like romslige.
UP er kritisk
– Det er politiet som skal overvåke 
trafikken – ikke den enkelte fører. Derfor 
anbefaler vi ikke å kjøpe slike kameraer, 
sier UP-sjef Runar Karlsen.

Politiets kontroller langs veiene av-
dekker at bruken av dashbordkame-
raer øker. UP-sjefen ser også at media 
interesserer seg stadig mer for opptak 
gjort av denne typen kameraer, spesielt 
i saker som kan skape oppmerksomhet 
og debatt.
– Det er politiets oppgave å sikre bevis, 
ikke sjåførens, slår UP-sjefen kategorisk 
fast. Likevel åpner han for at bildene kan 
ha en liten verdi:
– I enkelte tilfeller kan disse opptakene 
brukes i saker der politiet er involvert.
Noen få opptak

Forsikringsselskapet If støtter UP-sjefen 
langt på vei, og kan heller ikke se at 
kameraopptak har noen avgjørende inn-
virkning på eventuelle tvister der kunder 
i selskapet er involvert.
– Vi får inn noen videoer fra dashbord-
kamera i løpet av året, men det er 
ikke mange. Det er heller ikke spesielt 
utbredt blant privatsjåfører, etter vår 
oppfatning. Hos yrkessjåfører finner du 
nok oftere et dashbordkamera som en 
del av det vanlige utstyret, sier Sigmund 
Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If 
Skadeforsikring.

Stadig flere nordmenn vil filme trafikken

Forsikring: Mest av alt en dings
Politi: Ikke noe du bør kjøpe

Av Geir Christiansen
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– God lysstyrke og bevegelsessensor er 
to av egenskapene det er viktig å sjekke 
før du går til innkjøp av dashbordkamera.
Det sier Ole-Morten Severin-
sen som har arbeidet med sik-
kerhetskameraer i 15 år. I dag 
er han salgs- og markedssjef i 
Sitecom Security.
– Det er viktig å være bevisst 
på at kameraet holder en viss 
kvalitet slik at bildene blir 
brukbare. Det finnes kameraer 
på markedet som gjengir så 
dårlige bilder at de nesten 
ikke kan brukes til noen ting, 
poengterer han.
Han mener et dashbord-
kamera som skal kunne gi 
nyttige bilder, bør ha en op-
pløsning på 1080p. Videre bør 
filmen kunne vises med 30 
bilder i sekundet.
– Når det gjelder lagrings-
kapasitet anbefaler jeg et SD 
minnekort med mulighet for 
overskriving av tidligere lagret 
video når kortet er fullt. Det 
kalles loop recording. Med 
32 GB minne er det mulig å 

ta opp mellom sju og elleve 
timer før loop recording blir 
nødvendig, sier han.
Poenget med bevegelses-
sensor, som Severinsen synes 
er verdt å prioritere, er at 
kameraet starter opptak når 
bilen for eksempel står park-
ert dersom det oppstår en 
hendelse.
– G-sensor, såkalt hendel-
sessensor, er også noe jeg 
anbefaler. Den starter opptak 
ved for eksempel kraftig op-
pbremsing eller kollisjon og vil 
ikke bli overskrevet, sier han.

AVANSERT: – Velg et kamera 
av god kvalitet. Dette kamer-
aet fra Hikvision forteller deg 

også fartsgrensen, sier Ole-
Morten Severinsen i Sitecom 

Security. (FOTO: EVEN RISE)

Han vil verken anbefale eller fraråde folk 
å installere og bruke et dashbordka-
mera, men sier at dette får være opp til 
den enkelte.
Flere forhold avgjør
-Når det gjelder å oppklare en eventuell 
uenighet, så vil vi selvsagt vurdere alle 
relevante forhold som kan være med 
på å avklare. Det kan dreie seg om 
mobilbilder, som vi får veldig mange av, 
vitneobservasjoner, opplysninger på ska-
demeldingsskjema og selvsagt en video 
fra et dashbordkamera. En video i seg 
selv sier egentlig for lite til å være en 
avgjørende faktor, opplyser Clementz.
Kommunikasjonsrådgiveren mener også 
at et dashbordkamera viser kun en redi-
gert del av virkeligheten. 

– Det kan være viktig informasjon som 
nødvendigvis ikke opptrer i en slik 
video, konstaterer han.
Dingsefaktor
Clementz tror heller ikke at den direkte 
årsaken til at det stadig selges flere 
dashbordkameraer er for å bevise hvor-
dan trafikkbildet faktisk kan være.
– Jeg tror det handler om enda en 
dings, og da spesielt for menn. Du kan 
få mange flotte opptak av særdeles 
spektakulære kjøreturer, de færreste 
kjøper et slikt kamera for å sikre seg be-
vis i en forsikringssak. Husk at de fleste 
kjøretøy så godt som aldri er involvert i 
et uhell eller en ulykke, sier kommunika-
sjonsrådgiveren.

Han er også klar på at flere dingser i 
frontruta kan virke distraherende på 
føreren. I tillegg minner han om person-
vernet, som særlig for sosiale medier 
gjelder bilder av videoer av personer 
uten godkjenning.
Det er imidlertid greit å være klar over 
at samtykke-kravet ikke gjelder såkalte 
situasjonsbilder, det vil si opptak gjort 
på offentlig sted der aktiviteten – ikke 
personene – er hovedmotivet. Du kan 
imidlertid ikke publisere opptak av 
identifiserte personer som kan opple-
ves krenkende, for eksempel ulykker 
eller kriminalitet. Datatilsynet har for 
øvrig slått fast at dashbord-kamera ikke 
regnes som fastmontert kamera, og er 
derfor ikke å regne som kameraovervå-
king – i lovens forstand.

– Sørg for god kvalitet
på dashbord-kameraet

Av Even Rise
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Kjære medlem i MA – rusfri trafikk
Vi er en trafikksikkerhets-
organisasjon som hver dag 
jobber for en rusfri trafikk!
Hver dag når du er ute og kjører 
møter du en ruskjører; på vei til tre-
ning med barna, til eller fra jobb, på 
søndagstur etc.
Alkoholen er fortsatt verstingen i 
trafikken. Folkehelseinstituttet regner 
med at det er over 14 000 turer med 
promillekjøring hver dag. Nesten 25 
prosent av alle dødsulykker i trafikken 
skjer i rus, og flest skjer med promille!
MA - rusfri trafikk har medlemskate-
gorier som passer enhver. Se våre 
nettsider under MEDLEM – VERVING.
Sjekk også ut alle fordelene du har 
som medlem på våre nettsider www.
marusfritrafikk.no .

For verving av Støttemedlem kan du velge mellom 
en av følgende vervepremier – sett kryss i ruten:

For verving av Ordinært og Honnørmedlem, med 
og uten autohjelp, kan du velge mellom en av føl-
gende vervepremier – sett kryss i ruten:

VERVEPREMIER

Lommebok i 
skinn m/MA-logo

Belte i skinn
m/MA-logo

Microfiber bade-
håndkle m/MA-
logo 

Kjølebag m/sete 
m/MA-logo

VI MÅ BLI FLERE: Skal vi nå Nullvisjonen  i  trafikken, må vi bli kvitt ruskjøringen. 
Med flere medlemmer får vi utrettet mer! (FOTO: ADOBE STOCK)

MA-MEDLEMSKAP

Vi ønsker alle våre medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god 
jul og et godt nytt år!
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Her er en kort oversikt over fordelene 
du har som medlem i MA rusfri trafikk. 
Napp ut sidene og ta vare på dem!

Fyldig informasjon om alle fordelene finner du på våre 
hjemmesider
www.ma-norge.no/MEDLEM/MEDLEMSFORDELER 

MA Autohjelp hos Viking for deg med kategori «m/Autohjelp»
(se oversikt over kontingent 2018 lenger bak)

Ring MA Autohjelp: 800 30 008
Fra utlandet: +47 22 68 50 09
Det er KUN disse numrene som gjelder for MA Autohjelp! Ha medlemskortet klart.
MERK: Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og ikke avbestilles, må betales av 
medlemmet!

Oppdraget man trenger hjelp til, må på forhånd godkjennes av MA Autohjelp 
hos Viking. Hvis du kun har Ansvarsforsikring, må du tegne en tilleggsdekning 
på 330 kroner pr. år for den bilen dette gjelder. Det kommer i tillegg til 
medlemskontingenten.

Ta kontakt med oss for faktura.
Se mer info om MA Autohjelp på våre hjemmesider. Her vil du blant 
annet finne utdrag av Vikings medlemsvilkår, som også gjelder for våre 
medlemmer.

MA AUTOHJELP HOS VIKING

Gjensidige Bilfinans tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive 
betingelser for medlemmer i MA – rusfri trafikk:
Etableringsgebyr kr 1.250,-.
Termingebyr kr 50,-.
Gjelder for lån til bil, MC og caravan med pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver tid gjeldende betingelser.
Mer info på våre hjemmesider.

GJENSIDIGE FINANS

Våre medlemsfordeler



MA – rusfri trafikk har avtale om leiebil hos Avis.
Ved booking av bil hos Avis får du som medlem 15 % rabatt på priser i 
Norge, samt 5-10 % i resten av Europa.
Bestilling av bil MÅ gjøres i bookingmotoren på våre hjemmesider, 
rabatten blir automatisk lagt inn. Her finner du også mer info.

Nordic Choice Hotels er Nordens nest største hotellkjede, og består av 
ca. 170 hoteller på over 100 destinasjoner i Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Baltikum. 
Som medlem i MA – rusfri trafikk får du 12 % rabatt på samtlige hotel-
ler i Choice-kjeden hele uken. Bestilling gjøres enklest online via våre 
hjemmesider.
Rabattkode/bookingkode for MAs medlemmer er: CH60237052. 
Telefon kundeservice: 22 33 42 00, epost: booking@choice.no - eller 
kontakt MA – rusfri trafikk.
Mer info på våre hjemmesider.

NORDIC CHOICE HOTELS

AVIS

Vår avtale med Skandia Energi gir deg en av landets beste strømav-
taler helt eksklusivt.
Du betaler det samme som Skandia Energi kjøper strømmen for + et 
påslag på kun 24,- per måned samt 4,60 øre/kWh som inkluderer lov-
pålagte El-sertifikater.
Tegner du strømavtale med 100% Grønn Strøm hos Skandia Energi, 
støtter du MA med 400 kroner første året, 300 kroner andre året og 
200 kroner fra og med tredje året. Bra for MA, bra for deg og bra for 
miljøet!

SKANDIA ENERGI

Booking via Nordic Choice Hotels web 

Fordelaktige tilbud på forsikring
- 14% rabatt fra første skadeforsikring
- 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
- Egenandelsfordel på kr 4.000,- for kasko - det vil si:      
Medlemmer i MA – rusfri trafikk får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på 
kr 4.000,- for kasko, dersom medlemmet har 3 eller flere skadeforsikringer. Egenandels-
fordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing.

-Gunstig innboforsikring.
OBS:

- Rabattene gjelder for avtalen hos MA – rusfri trafikk, og kan ikke kombineres 
med rabatt i andre avtaler eller fordelsprogram hos Gjensidige.
- Rabattene gjelder for private skadeforsikringer. 
- Personforsikringer teller i antall forsikringer som gir rabatt, men omfattes ikke 
av rabattene direkte.

GJENSIDIGE FORSIKRING

Foto Gjensidige



For en bilfører er synet den aller viktigste sansen for oppfatte tra-
fikken.
MA – rusfri trafikk har avtaler med Brilleland og Interoptik. Pga utvalg 
og utstyrsnivå vil produkttilbudet fra Interoptik og Brilleland være noe 
ulikt.
Brilleland tilbyr medlemmer i MA – rusfri trafikk blant annet følgende:
Synsprøve kr 350,- (normalpris kr 590,-).
15 % rabatt på innfatning og synskorrigerende glass ved kjøp av kom-
plett brille.
Livslang brilleservice.
60-dagers bytterett på uskadet brille m.m.
Interoptik tilbyr medlemmer i MA – rusfri trafikk 15 % rabatt på kom-
plett brille.
Mer info på våre hjemmesider.

MA - rusfri trafikk og MA-Ungdom har tilgjengelige kinobilletter til 
redusert pris. Det betyr at når vi dekker litt av prisen, får du som med-
lem kinobilletter til kr 80,- pr. stk. Tilbudet gjelder for alle kinoene i hele 
Norge, og i første omgang fram til og med 31. mars 2018. 
NB! Gå inn på MA sine hjemmesider for mer info og hvordan du bestil-
ler billettene.

Juridiske konsulenter 
Problemer med bruktbilkjøpet? Uenighet om 
tolkning av regelverket? Konflikt mellom deg og 
verkstedet? Uønskede situasjoner som det kan 
hende at du kommer opp i?
Trenger du juridisk hjelp, ta kontakt med advokat 
Steffen Brandstad eller advokat Jan Aanerød - tele-
fon 22 40 12 50 – de bistår alle våre medlemmer 
med juridisk veiledning. Se for øvrig oversikt på våre 
hjemmesider.

Tekniske konsulenter 
Problemer med verkstedet, biltekniske spørsmål, vur-
derer du å kjøpe brukt bil, hva med rustbeskyttelse? 
Mange spørsmål som krever svar av fagfolk.
Vi bistår og gir deg svar - uten kostnader..

Testestasjoner
Testestasjonene er i samarbeid med utvalgte bilverksteder. Her gir erfarne mekanikere grundige opp-
lysninger om bilens tekniske og sikkerhetsmessige tilstand.  En test på bilen er vel anvendte penger.  
Vår egen testrapport gir god oversikt over hva som bør utbedres – se nettsidene.

Bestill time hos din nærmeste testestasjon. Prisen 
kan variere fra stasjon til stasjon. Du tilbys tre typer 
test: Motortest, Sikkerhetstest og Stor test (sistnevn-
te er begge de to foregående).
Alle våre testestasjoner tilbyr periodisk kjøretøykon-
troll (EU-kontroll).

Fullstendig oversikt over våre tekniske- og juridiske 

konsulenter og testestasjoner, finner du på våre nett-
sider, og du kan laste ned Bruktbilkontrakt mellom 
kjøper og selger.

Du kan også kontakte vår rådgiver på trafikksikker-
het, Anne-Beate Budalen på vårt kontor. Hun er 
behjelpelig vedrørende biltekniske spørsmål:

480 26 714 eller anne-beate.budalen@marusfritrafikk.no

NORGESBILLETTEN

BRILLELAND & INTEROPTIK

KONSULENTTJENESTER



Våre medlemmer får 10 % rabatt på arbeid på reparasjoner, samt 10 % 
på periodisk kjøretøykontroll (PKK /EU-kontroll) hos AutoMester.
I tillegg har vi avtale om 10 % rabatt på deler fra AutoMester/Hellanor 
sitt eget lager.  Mer info på våre hjemmesider.

AUTOMESTER

MOTORFØREREN

MA-UNGDOM

KONTINGENT 2018

Motorføreren er medlemmenes eget blad. Her er stoff om bil, 
motorsykkel, moped, trafikk, trafikksikkerhet, spørsmål omkring rus, 
feriestoff, medlemsfordeler,  hva som skjer i lokalavdelingene, hva 
gjør ungdommen osv.
Bladet kommer ut med 5 nummer pr. år, og hvert nummer legges ut 
på MAs hjemmesider.

MA-Ungdom har egne hjemmesider. Her 
kan du gå direkte til Ung på vei mot lap-
pen, Death Trip, m.m. Masse god informas-
jon!
www.maungdom.no

MA – rusfri trafikk:
Ordinært medlemskap  m/Autohjelp  kr 890,-
Ordinært medlemskap  u/Autohjelp  kr 620,- 
*Honnørmedlemskap  m/Autohjelp  kr 685,-  
*Honnørmedlemskap  u/Autohjelp   kr 415,-  
Familiemedlem  ektefelle/samboer  kr 280,- 
MA støttemedlem    kr 250,-

Svensk politi kritisk til 
norsk båtpromille

Sommerferie:Ta sykkelen med på turDeath Trip:Se hvem som vant

SIDE 18

SIDE 32
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– Kjøreskolene bør sette

ruskjøring på timeplanen

MA-Ungdom:

Vil du ha din egen sponsor?

Båtsesongen:

Frykter ny sommer med båtfyll

SIDE 36
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– Vi trengs minst 

like mye som førMA-veteranen Odd-Harald Bjørnøy:

SIDE 4

Nr. 4 - 2017

Kontakt MA 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 / post@maungdom.no

MA-Ungdom:
Plussmedlem  m/Autohjelp (fra 18 år) kr 600,-
Fullt bet. medlem  u/Autohjelp  kr 200,-
MA-Ungdom støttemedlem  kr 100,-
Ung på vei mot Lappen   kr 100,-

*Gjelder for medlemmer som er 67 år eller blir det i 2018. Medlemmer må selv gi beskjed om dette, da det ikke skjer automatisk.
*Medlemmer som er uføretrygdet, får honnørmedlemskap på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.



Tips til julegave

MA - rusfri trafikk har ny webadresse!
Vi har skiftet webadresse, fra www.ma-
norge.no til
www.marusfritrafikk.no
E-post til alle ansatte er også endret:

navn@marusfritrafikk.no
Gamle e-postadresser og gammel weba-
dresse vil være gyldig en tid framover, 
men gjør dere kjent med den nye og ta 
den i bruk nå.

MA-MEDLEMSKAP

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.

Kalender 

2018

MA_kalender_2018 v2.indd   1

15.05.17   17.47

Støtt oss ved å kjøpe MA-kalenderen 2018 eller 
lodd i MAs landslotteri!

Skattefrie gaver
Forutsetningen er at gave-
beløpet må være på minst 500 
kroner for at giver kan få skatte-
fradrag. Den øvre grense for 
fradrag er 30 000 kroner. 
For eventuelt over skytende beløp gis 
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge 
loven gå til MAs prosjekter og satsning 
på trafikksikkerhets arbeid. For at  giveren 
skal kunne trekke fra på skatten, må 
MA ha navn og adresse, samt  giverens 
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er 
en person, eller giverens organisasjons-
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie 
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,  
telefon 22 47 42 02 eller ma@marusfri-
trakk.no.

Bestilling kan gjøres til MA – rusfri trafikk 
på telefon 22 47 42 00 eller ma@rusfritrafikk.
no.
MA-kalenderen for 2018 er til salgs. Prisen er 
kr 399, fritt tilsendt.
Hovedgevinsten i MAs landslotteri 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 trafik-
ksikkerhet generelt. 

Prisen pr. lodd er 40 kroner. 
Takk for støtten!
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Vi oppfordrer våre medlemmer til å 
betale kontingenten med Avtalegiro!



MA-MEDLEMSKAP

Microfiber badehåndkle

Vi tømmer lageret vårt – her er mange fine MA-artikler til sterkt redusert pris, benytt anledningen nå!

MA-pins 1 cm og 0,5 cm

Mansjettknapper/ slipsnål 
forgylt, m/ eldre logo

Jubileumsbok, “Underveis”

Skinnbelte, brunt Lommebok i skinn

Piknikpledd Kjølebag m/ sete

Ikke helt i mål med julegavene? Kanskje du finner dem her.

70,-

30,- 40,-

15,- 20,-

60,-

100,- 150,-

150,-

50,- 120,-

50,- 50,-

120,-

190,- 265,-

Se alle artikler 

på våre 

hjemmesider.
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Et minne om bestefar og bestemor

1957 Volvo PV 444 LS

– Jeg har solgt mange tidligere hobbybiler, men denne PVen er helt 
spesiell for meg – og jeg selger den aldri. 
Det sier Olav Rune Fossmo fra Ringsaker 
om sin Volvo PV 444 fra 1957. Han har 
vært interessert i veteranbiler i mange 
år, og har hatt både amerikanske og 
europeiske biler i sitt eie. 
Det var bakermester Arne Mælum som 
i 1958 kjøpte bilen ny hos Volvo-for-
handler Ottesen på Lillehammer. Bilen 
ble senere solgt til Gudmund Haugen 
fra Fåvang, som brukte den i mange år 
før den ble parkert. Slik ble den stående 
helt til Olav Runes bestefar, John Rusten 
fra Vinstra, kjøpte bilen som et objekt 
tidlig på 1980-tallet.
Olav Runes far pusset opp bilen, og 
bestefaren måtte ta flere turer til Sverige 
for å kjøpe deler til den gamle PVen.

– Bilen ble totalrestaurert, og arbeidet 
tok i alt fem år, forteller Olav Rune. Bilen 
ble registrert på Otta med nummer HZ-
15384 da den sto ferdig i 1987, men i 
1996 fikk Olav Rune tilbake det opprin-
nelige registreringsnummeret: E-56136.
Modellen som ble levert i 1957 var den 
siste med betegnelsen 444. Høsten 
1958 kom 544 med blant annet hel 
frontrute og nye baklys. Olav Runes PV 
har B16 motor på 60 hk, samt tre trinns 
girkasse med usynkronisert førstegir.
– Bilen har holdt seg veldig fin i alle 
disse årene, men den må nok snart lak-
keres, sier Olav Rune, som kan fortelle 
at den sjeldne lyseblå fargen heter Gyl-
lenbeige.

Han overtok bilen i 1995, og har siden 
brukt den trofast hver sommer. Olav 
Rune er nemlig svært glad for at han fikk 
sin bestefars PV. Bestefar Rusten hadde 
opprinnelig en tanke om at Olav Rune 
skulle få PVen i gave på 18 års dagen i 
1995, men dessverre døde bestefaren 
før han fikk overrakt den.
– Bestemor husket hva bestefar hadde 
ønsket, og dermed gjorde hun det slik 
at jeg likevel fikk vognkortet på myn-
dighetsdagen! Det er så mange minner 
og følelser knyttet til denne bilen at jeg 
aldri kommer til å selge den, sier Olav 
Rune Fossmo. Tanken er å gi den videre 
til sin egen sønn, Sander, når den tid 
kommer.

Av Tommy Hermanrud
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Av Geir Christiansen

Du har dårlig tid. Løper ut til bilen, og oppdager at frontruta er blitt 
islagt i løpet av natta. Det er nå du bør tenke deg godt om.
– Tiden er inne for å skrape rutene fri for 
is, sier UP-sjef Runar Karlsen.
Han sier det ikke for første gang, og hel-
ler ikke for siste. Dette er en standard 
frase fra UP-sjefen, og den inneholder 
egentlig ikke noe nytt.
Hele det norske bilkjørende folk vet 
utmerket godt hva han snakker om.
Nedisede frontruter hører årstiden til. 
Det betyr i klartekst at vinteren er her.
Runar Karlsen vet veldig godt at han må 
gjenta budskapet.

Ansvar for sikt
Du kan selvsagt langt på vei hjelpe deg 
selv. Det er imidlertid en liten jobb du 

må planlegge, eller legge inn litt ekstra 
tid til å utføre (se sak i ramme).
Hvis du har glemt alt dette, og står fast 
denne morgenen med nedisede bilvin-
duer og litt dårlig tid, ja så er det ikke 
noe annet å gjøre enn å ta den tiden det 
tar å få bilen isfri.
Som fører av bilen har du det hele og 
fulle ansvar for at sikten til enhver tid er 
god nok.

Is og dugg
– Minimumskravet for å unngå forelegg 
er at vindusvisker-området er isfritt. Og 
det holder ikke at du har skrapt, du har 
ansvar for at duggen på innsiden også 
er fjernet, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Han vil helst at du skal gjøre det skikke-
lig når du først er i gang. Det innebærer 
at du må skrape deg gjennom flere 
ruter.
– Du skal ha god utsikt framover, til 
sidene, bakover og i speilene. Her er 
Vegtrafikkloven helt klar, understreker 
han.

Bøter som svir
Utrykningspolitiet (UP) gir vanligvis 
et forenklet forelegg når folk ikke har 
sørget for god nok sikt til å kjøre bilen 
trygt videre.
Boten er i utgangspunktet 2.550 kroner, 
men du risikerer også å miste førerkor-
tet på stedet.

Latskap kan koste dyrt

Politiet varsler høye bøter for islagte frontruter:

BOT: 2 550,-
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Hjelp deg selv
Det er fullt mulig å unngå nedisede 
ruter på bilen. Hvor omfattende 
jobben skal være for deg, handler 
om hvor god tid du har og hvor mye 
penger du er villig til å investere.

Oppvarmet frontrute
Mange bilprodusenter tilbyr denne 
geniale funksjonen spesielt for det 
nordiske markedet. Vi har ventet 
lenge, men hvis du kjøper ny bil er 
sannsynligheten stor for at du kan 
betale rundt 2000 kroner  ekstra – og 
slippe unna med fem minutters op-
pvarming. Virker når bilen er startet.

Drivstoffdrevet parkeringsvarmer
Et kjent og kjært produkt for mange 
dieselbil-brukere. Varmer opp kupeen 
(og dermed rutene) ved hjelp av 
bilens drivstoff. Enkelte produsenter 
tilbyr fjernstyrt parkeringsvarmer via 
nøkkel eller app. Kan koste fra rundt 
10.000 kroner og oppover.

Elektrisk parkeringsvarmer
Forutsetter at du har installert motor-
varmer, og dermed er vant til å ha en 
elektrisk kabel liggende fra veggen til 
bilen. Deretter kan systemet  bygges 
ut akkurat slik du vil. Styres i stor grad 
nå fra app på mobiltelefonen. Koster 
fra 5000 kroner og oppover.

Isskrape
En nødvendighet i alle biler. Skaff deg 
en som ligger godt i hånda og som 
har en fin, skarp kant. Trenger nødven-
digvis ikke å koste veldig mye. Noen 
bilprodusenter tilbyr isskrape med fast 
plass i tanklokket.

Flytende isskrape
Mange rekvisitabutikker har denne 
i sitt sortiment. Spray på de islagte 
vinduene – men ikke for stort område 
av gangen. Når isen er i ferd med å 
smelte, må du fram med isskrape. 
Sprayen fjerner ikke isen alene – det 
må fortsatt du gjøre.
Frontrutebeskytter
Dette kan i prinsippet være mange 
ulike typer tekstiler, men en ferdig 
produsert beskytter for frontrute vil 
dekke det mest nødvendige for deg. 
Denne må du selvsagt huske på å 
legge på plass kvelden før du ønsker 
deg en isfri frontrute, og den hjelper 
jo ikke på alle ruter. 

– Jo mindre du ser, desto større er risi-
koen for å miste førerkortet, sier UP-sjef 
Runar Karlsen.

Tap av førerkort
Dersom sikten framover og til sidene er 
sterkt begrenset, vil du ganske sikkert 
bli anmeldt. Politiet vil gjøre en konkret 
vurdering der og da av hvor grovt dette 
var.
Konsekvensen kan bli et ordinært 
forelegg på 5000 kroner og oppover. I 
tillegg fastsettes ofte et tap av førerret-
ten på tre måneder eller mer.

Alvorlige forhold
Så finnes det langt verre følger av for 
dårlig is-skraping enn at du får en bot 
eller mister førerretten: Din slendrian og 
lite ansvarsfulle opptreden kan forårsake 
alvorlige ulykker!
-Dersom mangel på sikt er årsaken til en 
alvorlig trafikkulykke, skal det vurderes 
å reise tiltale for domstolene. Det vil for 
eksempel være tilfellet dersom fører av 
kjøretøy med sterkt nedsatt sikt forår-
saker en dødsulykke, avslutter UP-sjef 
Runar Karlsen.

Vegtrafikkloven § 23
§ 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m.
Før kjøringen begynner, skal føreren 
forvisse seg om at kjøretøyet er i 
forsvarlig og forskriftsmessig stand og 
at det er forsvarlig og forskriftsmessig 
lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet 
også under bruken er i forsvarlig stand 
og forsvarlig lastet.
Eier av kjøretøy eller den som på 
eierens vegne har rådighet over det, 
plikter å sørge for at kjøretøyet ikke 
brukes dersom det ikke er i forsvarlig 
stand.

ADVARER: UP-sjef Runar Karlsen.
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MA-MEDLEMSKAP

Selv foretrekker Annette Tollefsen Jensen å holde seg unna alkohol, men 
hun er likevel glad for at MA – rusfri trafikk har valgt å fokusere mindre 
på avholdssaken, mer på trafikksikkerhet: – Vi må vi ikke stenge ute alle 
dem som unner seg et glass vin i ny og ne. De fleste er tross alt enige om 
at rus i trafikken må bekjempes.
MA eller NAF? Dette var et av valgene Annette Tollefsen Jen-
sen og ektemannen Laffen måtte ta da det unge paret skaffet 
sin første bil på begynnelsen av 1990-tallet.
– Eller, egentlig var det vel ikke så vanskelig å velge. Jeg had-
de vokst opp med foreldre som var MA-medlemmer, og det 
var også den organisasjonen jeg følte mest tilhørighet til. På 
en måte ble medlemskapet et signal til omgivelsene om hva 
jeg sto for og mente. Jeg har alltid vært opptatt trafikksikker-
het, og særlig det å bekjempe rus i trafikken. Men altså, det 
har jeg jo inntrykk av at de aller fleste er, sier Annette, som 
de siste ti årene har sittet i styret for MAs avdeling i Stjørdal. 
På siste landsmøte ble hun også innvalgt i organisasjonens 
kontrollkomité.
– Jeg trives med organisasjonsdrift, enten det er i misjonsor-
ganisasjoner, MA eller politikken. Både Laffen og jeg sitter 
i komiteen for VM i rallycross som skal arrangeres for femte 
året på rad på Hell helgen 8. til 10 juni neste sommer. I år 
trakk arrangementet 21.000 tilskuere, og det ble i tillegg 
sendt til over 800 millioner hjem i hele verden. Sånt er skik-
kelig artig, sier den tidligere revisormedarbeideren på kav 
trøndersk. At hun egentlig kommer fra Porsgrunn, og flyttet 
til Nord-Trøndelag som seksåring, kan visstnok bare høres når 
hun snakker med andre innfødte telemarkinger.
– Men det tar som regel en dag før jeg kommer skikkelig inni 
den gamle dialekten, innrømmer hun og ler.
Hun blir straks alvorlig igjen når samtalen penses inn på hva 
MA-rusfri trafikk bør gjøre for å øke medlemstilslutningen, og 
kanskje også greie å senke snittalderen:
– Jeg tror i alle fall det var veldig riktig å gå bort fra kravet om 
totalavhold. Vi ser at samfunnet forandrer seg, og i dag er det 
slik at de aller fleste unner seg et glass vin i ny og ne. Dersom 
en del av disse kan tenke seg å bli medlemmer og støtte oss 
i kampen mot rus i trafikken, ser jeg ingen grunn til å holde 
hardnakket fast i avholdskravet. Hvis vi skal overleve som or-
ganisasjon, tror jeg denne utviklingen er uunngåelig. Prinsip-
pet om alkoholfrie arrangementer i MA-regi, bør imidlertid 

leve videre.
– Hva med deg selv, unner du deg et glass iblant?

– Jeg forsøkte å svelge en munnfull en gang, men det var 
overhodet ikke godt. Og jeg gidder altså ikke å drikke eller 
spise noe jeg ikke liker, sier hun og ler igjen.
– Vi må dessuten våge å være litt mer frimodige når vi snak-
ker om oss selv, ikke være fullt så beskjedne og reserverte 
på egne vegne. Det er nå engang slik at NAF fremdeles blir 
oppfattet som ”storebror”, men jeg tror vi har mye å hente 
på å være enda mer synlige. Gjøre folk oppmerksomme på 
oss, ikke være redde for å snakke om alt det positive vi job-
ber med for å øke trafikksikkerheten. Der tror jeg vi alle kan 
bli flinkere, inkludert meg selv, sier Annette og trekker frem 
høstens Edward-aksjon som et godt eksempel på hvordan 
organisasjon blir lagt merke til:
– Rundt 25 personer kom til standen vår for å informere om 
lokale trafikkfeller. Alle er bragt videre til trafikksikkerhetsut-
valget i Stjørdal, og jeg tror aksjonen har ført til at mange har 
sett og hørt oss på en positiv måte. Vi tar gjerne flere slike 
aksjoner. 
– Andre temaer eller emner du brenner spesielt for, og som 
MA bør markere seg på?

– Jeg er veldig fornøyd med den gode jobben MA har gjort 
for å få innført alkolås i busser. Målet må være at påbudet et-
ter hvert skal gjelde for alle kjøretøyer som brukes i yrkessam-
menheng. Skulle gjerne ha sett alkolås i alle nye biler også, 
men jeg er redd dette blir å håpe på for mye i første omgang. 
Det viktigste er uansett å få startet med yrkeskjøretøyene, og 
der har MA som nevnt en stor del av æren. Ellers har jeg vel-
dig tro på forslaget om å innføre alkolåsprogram for personer 
som blir tatt for kjøring i påvirket tilstand. På meg virker dette 
som et mer effektivt alternativ enn å sende folk i fengsel. Både 
fordi det gir folk en mulighet til å komme seg videre i livet, 
samtidig som vi reduserer risikoen for nye tilfeller av ruspåvir-
ket kjøring.

Hun farger Stjørdal med 
klare meninger og action 

Medlemsintervjuet: Annette Tollefsen Jensen (47)

Av Jøran Ledal
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MYE ACTION: Annette Tollefsen Jen-
sen er en aktiv kvinne på mange fron-
ter. Ved siden av å være en sentral 
Krf-politiker i hjemkommunen, sørger 
hun for fart og action som økonomi-
ansvarlig i  arrangementskomiteen 
for VM i rallycross.
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Motorføreren har tidligere latt seg begeistre av nye Opel Ampera e. 
Nå er det nye e-Golf sin tur til å overbevise om at man klarer seg fint 
med bare strøm som «drivstoff».

Motorføreren har tidligere latt seg be-
geistre av nye Opel Ampera e. Så nå var 
det nye e-Golf sin tur til å overbevise at 
man klarer seg fint med bare strøm som 
«drivstoff».
Norges mest solgte bilmodell er den 
elektriske utgaven av VW Golf, e-Golf. 
Det er solgt rundt 20.000 eksemplarer 
av bilmodellen, og det utgjør nesten 
halvparten av alle sjuende generasjons 
Golf. Den store fordelen er at den ser ut 
som en vanlig Golf, og har alt av utstyr 
man finner i andre Golf-modeller. 

Hvor langt kommer jeg?
Rekkevidden er fremdeles det store 
temaet for elbiler: Hvor langt kommer 
jeg før det er tomt for strøm? Det er 
mange nok som har regnet ut at strøm-
men skal holde helt frem til hytta, bare 

for så å oppdage at regnestykket ikke 
alltid stemmer.
En faktor som været har naturlig nok 
mye å si for strømforbruket. Klimaan-
legg, varmeseter og vindusviskere trek-
ker strøm ved bruk over lengre perioder. 
Lenge var det kun Tesla som kunne 
skilte med lang rekkevidde på batteriet, 
men dette er i ferd med å endres. Flere 
av de nye elbilene har fått mye lengre 
rekkevidde. Nye VW e-Golf har i likhet 
med BMW i3 opptil 300 km rekkevidde, 
mens Renault Zoe har 400 km og nye 
Opel Ampera e kan skilte med hele 520 
km rekkevidde på sitt batteri.
Dette gjør at stadig flere familier faktisk 
kan ha en elbil som nummer én bil. Den 
rekkeviddeangsten vi opplevde på de 
tidlige elbilene, er så godt som borte 
dersom man bare er litt våken og følger 

med på strømmåleren. For småkjøring 
til butikken og jobben er elbilen et billig 
reisealternativ.
Batterikapasiteten i nye e-Golf er økt 
fra 24 til 36 kWh. Den teoretiske rek-
kevidden er dermed økt fra 190 til 300 
km, i praksis rundt 200 km. I tillegg er 
effekten i elmotoren økt fra 85 til 100 
kW effekt (115 til 136 hk), som gjør at 
bilen er kjappere fra 0-100 km/t. Tiden 
er redusert fra 10,4 til 9,6 sekunder.

Økt dreiemoment
Dreiemomentet har også økt, fra 270 til 
290 Nm – og det er morsomt å kjenne 
at man har fullt moment i det man tryk-
ker inn gasspedalen. E-Golfen går godt, 
og er kjapp i akselerasjonen. Bilen er 
også veldig stille, og bare litt dekkstøy 
er å høre.

32

Storselgeren er blitt 
enda bedre

Av Tommy Hermanrud

Volkswagen e-Golf facelift
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Batteriet lades til 80 prosent på 45 
minutter med hurtiglader (40 kW), og i 
vanlig stikkontakt tar det 13 timer og 15 
minutter. Du må regne med 17 timer for 
en komplett lading. Med en vegglader 
hjemme lader du bilen fra det vanlige 
strømnettet, og ladetiden reduseres helt 
ned til fem timer og 20 minutter.

Gjenvinner bremseenergi
Det finnes tre kjøreprofiler i nye e-Golf: 
Normal, Eco og Eco+. Velger du Eco 
eller Eco+, øker du rekkevidden med et 
tastetrykk. I Eco+ modusen reduseres 
akselerasjonen og topphastigheten, og 
i tillegg deaktiveres klimaanlegget Cli-
matronic. Alt for å spare strøm, så du får 
lengre rekkevidde på bilen. Gjenvinning 
av bremseenergi kalles rekuperasjon, og 
dermed øker du bilens rekkevidde hver 
gang du bremser. Strømmen lagres i 

33

høyspenningsbatteriet for senere bruk.

Som en vanlig Golf
VW e-Golf ser ut som en vanlig Golf, 
og det er kun detaljer som skiller den 
utvendig. Vi finner LED hovedlys, baklys 
og skiltlys, blå designelementer og e-
Golf emblemer. Innvendig finner vi blå 
pyntesømmer på ratt og girspak, som er 
unikt for e-utgaven.
Bilen har også Active Info Display som 
vi kjenner fra VW Passat og Audi på en 
12,3 tommers skjerm. Infotainmentsys-
temet er spekket med finesser som be-
vegelsesstyring som lar deg eksempelvis 
skifte radiokanal ved å bevege hånden 
på undersiden foran skjermen.
Med smarttelefonen kan du koble 
opp apper gjennom App-Connect og 
styre det meste fra mobilen. Min testbil 

hadde gode perforerte skinnseter, og 
kjørekomforten er god. Varme i front-
ruten er standardutstyr som er kjekt nå 
utover mot vinteren.
Sikkerhetssystemet består blant annet 
av ACC automatisk avstandsregulering, 
Side Assist blindsonevarsler, Front Assist 
avstandskontrollsystem inkludert City-
nødbremsfunksjon med fotgjengerregis-
trering, kø-assistent, parkeringsassistent 
og ryggekamera.
Nye Volkswagen e-Golf koster fra kr. 
316.700 – og når den nå kommer med 
større batteripakke, vil jeg tro denne bi-
len fortsetter å være en av landets mest 
populære biler.
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Av Tommy Hermanrud

Med innstegspriser på kr. 292.400,- og 
kr. 347.400,- for full pakke, mener jeg 
at Kia Niro Plug-in hybrid er en bil man 
absolutt bør vurdere hvis man er er ute 
etter en økonomisk god handel.
Kia Niro Plug-in Hybrid er en kompakt 
crossover med elektrisk/bensindrevet 
drivlinje med en 1,6 liters bensinmotor 
på 105 hk, pluss en elmotor på 40 hk. 
Kombinert effekt blir dermed 141 hk, 
og kombinert dreiemoment er 265 Nm.
Batteriet til hybridsystemet sitter under 
baksetet, og stjeler derfor ikke plass 
i bagasjerommet. 6-trinns DCT (dob-
beltclutch) automatkasse er standard, 
og passer ypperlig til motoren. Med et 
forbruk på 0,13 l/mil, så er den også 
meget drivstoffgjerrig. Akselavstanden 
på 270 cm gjør at plassen inne i bilen 
blir god, spesielt i baksetet. Bagasje-
rommet er på 324 liter, og kan utvides 
til 1322 liter med baksetene felt ned.

Automatgir er standard
Kia Niro plasserer seg mellom Cee`d og 

Sportage i Kias modellprogram. Den er 
ikke en fullverdig SUV, og heller ikke en 
kompakt kombi, så crossover er blitt be-
tegnelsen på denne typen bil. Kupeen 
er romslig, og min testbil (toppmodellen 
Exclusive) var blant annet utstyrt med 
skinnseter med ventilerte/avkjølte seter 
foran, elektrisk førersete med minne for 
to posisjoner, nøkkelfri åpning/låsing 
og start/stopp, navigasjon med 8 toms 
trykkskjerm, trådløs lading av smartte-
lefon og JBL høyttalersystem med Sub 
Woofer og ekstern forsterker. 
Noe jeg ofte opplever som et problem, 
særlig i asiatiske biler, er de korte sit-
teputene for oss med lange ben. Slik er 
det også med Kia Niro, men produsen-
ten skal ha ros for mykt og godt skinn 
samt god sidestøtte.
Kjørekomforten på landeveien er god. 
Det moderne understellet gjør at bilen 
henger godt med gjennom svingene, 
og krenger lite. Man merker litt støy i 
kupeen, men med DAB+ radio kan du 
kjøre opp musikken for å redusere støy-

en fra dekkene. Automatgir er standard, 
og elmotorens dreiemoment fra start 
gjør at bilen føles kvikk og lettkjørt.

Miljøvennlig med 7 års garanti
Kia oppgir et forbruk på 0,13 liter på 
mila for nye Niro Plug-in Hybrid, og det 
er hyggelig lavt. Motoren er en effektiv 
1,6 liter bensinmotor, og en 8,9 kWh 
lithium-polymer batteripakke som kom-
bineres med en kraftig 44,5 kW elmotor.
Elektrisk rekkevidde er på 58 kilometer, 
og CO2-utslippet er kun 29g/km. Lading 
av bilen gjøres via vanlig 220V, enten 
hjemme eller på offentlig ladestasjon. 
Niro Plug-in Hybrid lader til 100 % på 
ca. 2 timer og 15 minutter (240V, 32A).  
Ved å trykke på HEV-knappen kan man 
bytte mellom elektrisk og hybridmodus. 
Når det ikke er nok strøm på batteriet, 
bytter systemet automatisk til hybridmo-
dus. På navigasjonsskjermen finner du 
informasjon om kjøremodus, energiflyt 
og batterinivå, og du kan også søke et-
ter nærmeste ladestasjon.

I fjor kom Niro Hybrid, og vi ventet da på 
en Plug-in Hybrid av Niro. Nå er den her: 
En drivstoffgjerrig crossover med god 
kjørekomfort og mye utstyr for pengene.
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Nye Kia Niro Plug-in Hybrid

58 kilometer elektrisk rekkevidde



Kia Niro kommer i tre utstyrsvarianter: 
Classic, Active og Exclusive. Jeg tror 
nok det er Active og Exclusive som har 
de mest interessante utstyrspakkene 
med blant annet automatisk nødbrem-

sesystem, blindsonevarsler, filskifteas-
sistent, ryggekamera, adaptiv cruise 
control og parkeringssensorer.
Kia med sin 7 års nybilgaranti gjør også 
til at det føles trygt å velge merket. Min 

testbil i Exclusive nivå med 1,6 liters 
bensin og elmotor på 141 hk og 6 trinns 
DCT-automatgirkasse, er priset til kr. 
347.400,-.
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58 kilometer elektrisk rekkevidde



Huldeborg Barkved ble tidligere i år støttet 
av MA-Ungdom med 30.000 kroner for å 
bidra til årets sesong. Her kan dere lese 
hennes oppsummering av året som er gått. 
Trial sesongen 2017 har vært en stor suksess. Støtten fra MA-Ungdom har 
bidratt til at jeg har kunnet delta på alt av VM, EM, Nordisk og nasjonale 
konkurranser. Jeg satte meg store mål for sesongen, og de er nådd.  
Første og andre VM-runde i USA i sommer var en stor opplevelse. 
Vi reiste ned litt før Verdensmesterskapet og opplevde Los Angeles, Las 
Vegas og tok turen innom Grand Canyon før vi reiste til Kingman hvor lø-
pet skulle arrangeres. Varmen var en stor utfordring for meg og jeg endte 
til slutt opp med 11 og 12.plass. Det var utrolig jevnt oppover lista og jeg 
visste jeg kunne bedre. 
I tredje VM-runde fikk jeg 7.plass og karrierebeste i Tsjekkia. Jeg kjørte 
jevnt, og dro fordeler av glatt underlag.  
Fjerde og siste VM-runde gikk i Pietramurata i Italia. Jeg var første starter 
og løpet begynte ikke som forventet. Runden begynte med to store feil, 
og jeg trodde allerede da at det var kjørt. Resten av runden kjørte jeg 
utrolig bra og jevnt. Dette holdt jeg gående til slutten av andre runde. Jeg 
visste jeg hadde kjørt bra siden jeg så mange konkurrenter som slet. Løpet 
endte med enda et karrierebeste og 5. plass.  

Les om Huldeborgs herlige sesong

Baiona, lag-VM. Endte på 3. plass.
FOTO: OLE KRISTIAN SØRENSEN

Norges Motorsportgalla. FOTO: PRIVAT

Norgescup 3, Kleive. FOTO: PRIVAT
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Med disse resultatene kom jeg på 9. plass sammenlagt i VM. I og med at 
jeg kom blant topp 10 har jeg allerede kvalifisert meg til å kunne kjøre Trial 
GP Women (den høyeste kvinneklassen) neste år også. 
Jeg reiste videre til Spania for å representere Norge under Lag-VM. Laget 
besto av meg, Mette Fidje og Ingveig Håkonsen. Jeg kjørte kvalifiseringen 
og det endte til slutt med at vi skulle starte først. Det startet veldig bra og 
vi holdt konsentrasjonen oppe. Da vi kom ut av den siste seksjonen fikk vi 
vite at vi kom på 3.plass. Dette har lenge vært en drøm, og det var en utro-
lig god måte å avslutte VM-sesongen på.  
Helga etter ble lag-NM i Søgne arrangert hvor jeg, Kristoffer Mæland, 
Tobias Aasheim og Mathias Voster tok Gull-medalje i Juniorklassen med 
Simon Stenvik som lagleder.  
Under Norges Motorsportgalla i regi av NMF, vant kvinnelandslaget vårt 
prisene “Årets Motorsykkelsporstutøver” og “Årets Motorsportsutøver”, 
som er den gjeveste prisen. Det var utrolig stort for oss, og vi setter stor 
pris på at prestasjonene våre blir lagt merke til. 
Nå er sesongen over og jeg er utrolig stolt over mine prestasjoner i år. Det 
er nå jeg skal trene til neste sesong for å klare å klatre enda lenger opp 
på resultatlistene. Jeg får mye hjelp av Landslaget og Tandberg MC til å ut-
vikle meg så godt som mulig med både treningssamlinger her i Norge og 
tre uker i Spania. Nå er det viktigste og få trent så godt som mulig, samt 
jobbe mot målene for neste sesong.
Huldeborg Barkved

Meritter 2017: 
3. plass lag-vm, 
Spania 
5. plass VM, Italia 
9. plass sammenlagt 
i VM 
4. plass EM, Latvia 
2. plass Nordisk Mes-
terskap 
1. plass Nordisk-lag 
2. plass NM 
1. plass Lag-NM 
2. plass sammenlagt i 
NorgesCup 
Kretsmester Rogaland 

MA-Ungdom benytter 
anledningen til 
å gratulere med 
fantastisk mange flotte 
plasseringer og priser. 

Lykke til med 2018 
sesongen, Huldeborg! 

Les om Huldeborgs herlige sesong

Oslo, jentesamling.
FOTO: HENRIETTE ANDERSEN

Norgescupfinale, Kleive. FOTO: SARA HEMMER 
(TRIALAVISA)

Siste VM- runde, Italia (5.plass). FOTO: PRIVAT
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Promillefotball på Lerkendal
I hele uke 44 har MA-Ungdom satt fokus 
på rus i trafikken i Trondheim.
Budskapet er blitt spredt på sosiale me-
dier, gjennom kinoreklame og plakater 
i byen. Det hele toppet seg under 
kampanjeuken med visning av kampan-
jeutstillingen DeathTrip – On the road 
utenfor Lerkendal Stadion før kampen 
mellom RBK og Zenit. Her fikk publikum 
testet fotballferdighetene sine med 
promillebriller. Det gikk ikke alltid like 

bra. I tillegg ble filmen vist på storskjerm 
foran 20.000 publikummere før kampen.
MA-Ungdom har brukt en kampanje 
laget av elever ved Tiller vgs i 2016 
gjennom DeathTrip. Kampanjeuken vil vi 
oppsummere som svært vellykket!

Kino og kjøpesentre
I uke 45 la MA-Ungdom ut på tur igjen. 
Denne gangen gikk turen til Stavanger. 
Her kjørte vi kampanjen «Uerstattelig», 

laget av elever fra Hetland vgs. Kampan-
jen kom på 3. plass i årets DeathTrip-
konkurranse.
Også her hadde vi kampanjefilmen på 
kino, plakater rundt i byen og plakater 
på kjøpesentre i Stavanger og Sandnes. 
Vi har i tillegg vært innom mange 
kjøreskoler som har fått både plakat og 
faktabrosjyrer.

DeathTrip – On the road

LERKENDAL: Barn og voksne i alle aldre fikk prøve seg på promillefotball.

SYNLIG: Plakater ble hengt opp på 
flere kafeer i Sandnes og Stavanger.

HØYT OPPE: Tiller Torg i Trondheim. ON SCREEN: På skjermer i Stavanger 
og Sandnes.

VRIENT: Ikke lett å score med promille.

38 MOTORFØREREN  |   5  |   2017



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

Følg MA-Ungdom på sosiale medier!

MA-Ungdom ønsker alle sine 
klubber - medlemmer –
styre – samarbeidspartnere – 
og ellers alle gode hjelpere  

GOD JUL &
GODT NYTT ÅR

En ny aktivitetskalender på MA-
Ungdoms hjemmeside er rett 
rundt hjørnet. Vi trenger hjelp til 
å fylle kalenderen og oppfordrer 
derfor klubber og medlemmer til 
å komme med innspill. Har dere 
noe planlagt for neste år? Kanskje 
et løp, klubbkveld eller lignende? 
Ingen arrangement er for store 
eller små. Send info til post@
maungdom.no så legges det ut 
fortløpende. 

MA-Ungdom har fått Vipps!
Vipps-nummeret til MA-Ungdom er 91553.
Gjennom Vipps mottar vi gjerne gaver, eller du 
kan betale for kinobilletter.
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MA-Ungdom får aktivitetskalender på nettsiden!



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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Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,

sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.

Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,

Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

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

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30
www.ntm.no

Hydro Aluminium
Rolled Products AS
Weidemanns gate 8

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Region sør

4808 ARENDAL
Tlf. 22 07 30 00

f i rmapost -sor@vegvesen.no

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

Sortland
Entreprenør AS

Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

Senter for Rusforebygging
3001 DRAMMEN  -  Tlf. 32 04 67 00

Eriksen Dekk og Felg
Buksnesveien 563
8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

avd for Rus- og
Avhengighetsbehandling

4604 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 80 00

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO

Tlf. 05 464 - www.scania.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

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

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94, 8659 MOSJØEN

Tlf. 994 68 501
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Holmen AS
Bilgummiverksted

Smalvollveien 6
0667 OSLO

Tlf. 22 65 11 99

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Rema 1000 Borgheim
Semsv 1

3140 NØTTERØY
Tlf. 995 73 000

Skalleberg
Graveservice
Gokstadryggen 17

3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Tlf. 38 34 50 90
www.autovern.no

2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Røros Aut.
Trafikkskole

 Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

Trafikkskolen
i Surnadal AS
Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL

Tlf. 932 32 202

Lastebiltransport
O. & Westad Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Tjøme
Motorverksted

Østveien 527
3145 TJØME

Tlf. 958 98 465

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

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

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Bjørn Ivar Bakken
Transport

Unnleia
2881 AUST-TORPA

Tlf. 918 16 919

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Kanalgata 3,  3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

www.firda-billag.no

TS Bygg
Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00

www.grenlandantirust.no

Vålerveien 65
1597 MOSS

Tlf. 69 20 58 50

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Juel Johansens
Bilruter

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Ødegården
Transport ANS

 3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Norcem Brevik
 3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Bakkan Wahl
Valnesveien 36
7165 OKSVOLL
Tlf. 906 06 900

www.bakkan-wahl.no

Auto Service
Lillestrøm AS

Depotg. 10
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00

Semsvegen 37
 3674 NOTODDEN

Tlf. 35 02 54 00

Budbil med tilhenger

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Toyota Bilia
Stjørdal

Tuftenvegen 2
7502 STJØRDAL
Tlf. 982 94 930

Harald Tømmerbakk
Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 26 00

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

 Gosenveien 9
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 901 22 437

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Lambertseter
Bilverksted AS

Cecilie Thoresens vei 7
1153 OSLO

Tlf. 22 74 04 33

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

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

Norvest
Trafikkskole
Spjelkavikvegen 9
 6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Tromøy
PitStop.dekk og
Hengerservice

Selåsveien 9
4818 FÆRVIK

Tlf. 37 03 20 21

John Haugerud
Kongshavnsg. 13

3970 LANGESUND
Tlf. 35 97 35 46

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Rasoul AS -
Langhus Bil og
Karosseri AS

Berghagan 8
1405 LANGHUS
Tlf. 902 64 242

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

ANONYM
STØTTE
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MA-kryssord 5-2017

Navn:                                        Adresse: Frist: 31. januar 2018

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2017:
Ingjerd Stormoen Bakke, 
3647 Hvittingfoss
Øyvind Hartberg
7020 Trondheim
Ragna Stakland Svela
4353 Klebb

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Bare fire prosent av bilførerne synes selv de 
kjører dårligere enn gjennomsnittet. Hele 20 
prosent synes derimot at de er blant landets 
beste bilførere – og gir seg selv toppkarakteren 
fem.
Dette blir hevdet i en pressemelding fra 
forsikringsselskapet If. 
Personer med god inntekt har størst 
selvtillit bak rattet, mens kvinnene er 
mest realistiske i sin vurdering av egne 
ferdigheter. Tallene er hentet fra en 
undersøkelse i regi av forsikringsselska-
pet If.
De har nemlig bedt 3 133 personer 
med førerkort om å sette karakter på 
seg selv som bilfører. Mennene topper 
oversikten med en gjennomsnittskarak-

ter på 3,88, mens kvinnene gir seg selv 
snittkarakteren 3,67. Hver femte fører 
gir altså seg selv karakteren fem, og 34 
prosent opplyser at de vurderer seg selv 
som gjennomsnittlig gode bak rattet. 
Tre prosent sier at de er dårligere enn 
gjennomsnittet, og bare én av 100 synes 
selv at de er en svært dårlig bilfører.
– Det finnes åpenbare risikoer forbun-
det med det at man ikke innser sine 
egne begrensninger. Litt mer selvinnsikt 
hadde ikke skadet, sier informasjonssjef 

Caroline Uliana i If. Det hører med til 
historien at undersøkelsen er gjennom-
ført blant selskapets svenske kunder, 
men det er vel liten grunn til å tro at 
nordmenns selvinnsikt er særlig bedre.
Nesten tre av fire menn gir seg selv 
karakteren fire eller fem, og bare 27 
prosent av mannfolka vurderer seg selv 
som middelmådige. Kvinnene vurderer 
seg mer nøkternt. 42 prosent mener de 
fortjener karakteren tre, mens 19 pro-
sent av damene gir seg selv toppscore.
– Rent objektivt burde kvinner gi seg 
selv litt bedre karakter enn menn, siden 
de er innblandet i færre trafikkuhell. 
Omfattende studier viser store risiko-
forskjeller mellom kjønnene, selv når 
man kompenserer for kjørestrekning og 
bilmodeller, hevder Uliana.

Kilde: If Forsikring

Du mener sannsynligvis at du er
bedre bak rattet enn de fleste



Politikere
1. Hvem er statsminister i 
Sverige?
2. Hvem er president i 
Nederland?
3. Hvor mange ganger har 
Kjell Magne Bondevik vært 
statsminister?
4. Hva er navnet på 
barnebarnet til Per Borten, 
som har vært olje- og 
energiminister?
5. Hvem er Norges 
utenriksminister?

Geografi
1. Oppland
2. Tyskland, Østerrike, Slova-
kia, Ungarn, Kroatia, Serbia, 
Romania, Bulgaria, Moldova 
og Ukraina
3. Tyskland og Belgia
4. Bern
5. Danmark og Sverige
Sport
1. Lars Lagerbeck
2. Curling
3. Håndball

4. Boksing
5. 20 minutter
Lett blanding
1. Fem.
2. Jo Nesbø
3. Pinocchio
4. Kun hunnmygg
5. Grønland
Musikk
1. Pål, Morten og Magne
2. ABBA
3. Edvard Grieg

4. Østerrike
5. Inger Lise Andersen
Dyreriket
1. Kamel
2. Hund
3. Hoggorm
4. Gaupe
5. 50-60 km/t
Bilmerker
1. Hyundai
2. Peugeot
3. 2011

4. Hyundai
5. Subaru
Politikere
1. Stefan Löfven
2. De har ikke president. Ned-
erland er kongerike.
3. To
4. Ola Borten Moe
5. Ine Marie Eriksen Søreide

JULENØTTER
Motorførerens

Geografi
1. I hvilket fylke ligger 
Jevnaker?
2. Donau renner gjennom 
gjennom 10 land. Hvilke?
3. Hvilke land grenser 
Nederland til?
4. Hva heter hovedstaden i 
Sveits?
5. Hvilke land 
knyttes sammen av 
Øresundforbindelsen?

Sport
1. Hva heter 
landslagssjefen for Norges 
herrelag i fotball?
2. I hvilken idrett handler 
det om å få flest steiner i 
boet?
3. Hvilken idrett forbinder 
du med Heidi Løke?
4. I hvilken olympisk gren 
er det ulovlig å ha skjegg?
5. Hvor lang er en periode i 
ishockey?

Lett blanding
1. Hvor mange er det av 
Mosebøkene?
2. Hvem skriver 
krimromanene om Harry 
Hole?
3. Hvem sin nese vokser når 
han forteller en løgn?
4. Hvilken mygg er det 
som stikker personer? 
Hannmygg, hunnmygg, 
eller begge?
5. Navnet på verdens 
største øy?

Musikk
1. Hva er fornavnet på de 
tre gutta som utgjorde 
a-ha?
2. Hvilken populær gruppe 
fra 70-tallet hadde sangen 
“Dancing Queen”?
3. Hvilken kjent komponist 
bodde på Troldhaugen?
4. Wolfgang Amadeus 
Mozart levde på 
1700-tallet. Hvilket land var 
han fra?
5. Hva er pikenavnet til 
Inger Lise Rypdal?

Dyreriket
1. Hvilket dyr har så 
effektive nyrer at urinen 
kommer ut som en tykk 
sirup og avføringen er så 
tørr at den kan bli brukt 
som brensel? 
2. Hvilket dyr er en 
eurasier?
3. Hva heter verdens 
nordligste giftslange?
4. Hva er en lynx?
5. Hvor fort kan ulven 
løpe?

Bilmerker
1. Hvilken bilmerke har en 
modell som heter Kona?
2. Hvilket bilmerke har en 
løve som logo?
3. I hvilket år gikk Saab 
konkurs?
4. Hvilket bilmerke kjører 
Andreas Mikkelsen for i 
rally-VM?
5. Hvilket bilmerke kjørte 
Petter Solberg for da han 
ble verdensmester i rally?

SVAR
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GODKJENT ALKOLÅS
MED MARKEDSLEDENDE TEKNOLOGI

Vi presenterer en ny generasjon alkolås:

• Enkel å installere og enkel å bruke
• Rask og nøyaktig måling
• Oppfyller alle krav i bilindustrien og kommersiell trafikk
• Godkjent i henhold til den strenge CENELEC 50436-1:2014 og 50436-2:2014 standarden
• Produsert av Lion Laboratories - en av verdens ledende produsenter av 

alkoholmåleteknologi

Foxguard markedsføres i Norge av RSA
Tlf 32 21 89 15 - info@foxguard.no - www.foxguard.no

Lion DS25 alkolås
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