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Madla Bil AS

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Kåre Ekrene
Trafikkskole

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

Kirkev. 230, Lenken
1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Nye Jevnaker
Bilverksted as
Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S
6801 FØRDE
Tlf. 57 72 38 50
www.aasen-overlid.no

Elvev 4
1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Chr Repstads
Sønner AS

Mesta Verksted AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

XL-Bygg Uvdal
Trelast A/S

Bamble Taxi

Jærmester AS

Holmestrand
Fjellsprenging AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Lyngdal Karosseri
& Auto AS
Elveg. 5
1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

Grøndokkmoen 22
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 08 00

Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Skreosen
Byggsenter

KMS Trafikkskole

Skjeberg Auto AS

Optikeren

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Sandefjord
Trafikkskole DA

Hjertnespromenaden 33
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 17
www.sandefjordtrafikkskole.no

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40
www.andalsnes-bilverksted.no

Nord Lakkering AS

avd Molde

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

Bratsbergv 13
7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91
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Svene Tre og Metall
3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET
Tlf. 71 64 77 50

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Asbjørn Goberg A/S
Porsgrunnsvegen 125
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

H. Lunde
Autoverksted

Orkdal
Trafikkskole AS
Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

Flanderborg
Rammer og Kunst

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Havneg 2, 9008 TROMSØ
Tlf. 77 60 19 40

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

Norsk Tre AS
Elveg. 22
3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

Philips Norge AS

Kolo Veidekke
Hønefoss

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Kilemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64
www.veidekkeindustri.no

SKS Transport

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Eggjaveien 57
2686 LOM
Tlf. 911 63 710

www.bilia.no

Rana Bilopphugging AS - Mo i Rana.

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS....Tlf. 913 17 373

Steinsland
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 70 50

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

AKERSHUS
Tlf. 75 13 22 22

Dalemoen 25
2670 OTTA
Tlf. 480 15 300

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

NORDLAND

TELEMARK

Helge’s Bil AS

Kaldheims Auto

0028 OSLO
Tlf. 22 40 28 00

Tlf. 02 222

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 00

Helland
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 51 64

Solheimveien 62
1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

5938 SÆBØVÅGEN
Tlf. 56 34 97 70

Ånstadsjøen
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 18 95

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Avd Home
Healthcare Solution

Maritimt
Opplæringskontor

Nordhordland
Industriservice AS

Hjelseth
Transport AS

Nordic Crane
Kynningsrud AS
Vallehellene 3-5
1662 ROLVSØY
Tlf. 69 30 97 00

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Birger Lie
Bilforretning AS

Kråkerøyv 2
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 96 33

3849 VRÅLIOSEN
Tlf. 35 05 51 30

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10
www.bilinord.no

Nye OP Fure AS

Eker Bygg AS

avd. Vråliosen

avd. Finnsnes

5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Kjell Arne Schjørn AS
Transportveien
2640 VINSTRA
Tlf. 61 28 03 50

Tannlege

Inger Hattestad
Henriksen

Kvinnherad Auto
Bilutleie

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Nesv. 13, 1344 HASLUM..............Tlf. 67 10 88 90

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO.............Tlf. 22 88 25 00

"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.
Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,
uansett hvor du befinner deg"

06 000
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Tynset
Drosjesentral

Transport Nord AS

Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Legland
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 21 11

Haugens
Bilservice AS

Strømmen Auto AS
Vestre Strømsbuvei 10
4839 ARENDAL
Tlf. 37 09 55 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Sørengen
Kjøreskole AS

Accepta
Hallingdal AS

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Kongsv 84
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 13 36

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM
Tlf. 70 02 49 00

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 70 00
www.veoy.no

Helje Medalen

Skarnes
Drosjesentral

Atlantic Regnskap
og Økonomi AS

3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Einar Kr Larsen
Transport
Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Jan S. Krog
Transport

Tonningsg 19
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Norsk
Oljelaboratorium AS
Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Randaberg
kommune

Teknisk Drift

www.loten.kommune.no

www.randaberg.kommune.no

Flesberg
kommune
www.flesberg.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.orkdal.kommune.no

Salangen
kommune
www.salangen.kommune.no

Grimstad
kommune
www.grimstad.kommune.no

Utsira
kommune

- Siratun sykestue

www.utsira.kommune.no

Oppvekst

www.tydal.kommune.no

Herøy
kommune
www.heroy.kommune.no

Ringebu
kommune

Ski
kommune

Kommunalteknikk
www.ski.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk

www.nes-ak.kommune.no

Lunner
kommune
www.lunner.kommune.no

www.nord-aurdal.kommune.no

Nesset
kommune
www.nesset.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

Vikna
kommune
www.vikna.kommune.no

www.lier.kommune.no

www.birkenes.kommune.no

www.naroy.kommune.no

www.skien.kommune.no

Flora
kommune

Gaular
kommune
www.gaular.kommune.no

Vardø
kommune
www.vardo.kommune.no

www.spydeberg.kommune.no

Nome
kommune
www.nome.kommune.no

Holtålen
kommune

ANONYM
STØTTE

www.holtalen.kommune.no www.sorreisa.kommune.no

helse- og
sosialsenteret

www.haegebostad.kommune.no

Herøy
kommune
www.heroy-no.kommune.no

Masfjorden
kommune
www.masfjorden.kommune.no

Tvedestrand
kommune
www.tvedestrand.kommune.no

Øvre Eiker
kommune
www.ovre-eiker.kommune.no

Birkenes
kommune

Skien
kommune

www.flora.kommune.no

www.steinkjer.kommune.no

www.sarpsborg.com

Nærøy
kommune

Hægebostad
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Tynset
kommune
www.tynset.kommune.no

www.rindal.kommune.no

www.flekkefjord.kommune.no www.ringebu.kommune.no

Orkdal
kommune
www.aurland.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.asker.kommune.no

www.hamar.kommune.no

www.sarpsborg.com

MA takker sine gode kontakter
for all støtte. God sommer!
MA 1-2014.pmd
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet

leder

Stort engasjement
I over 85 år har MA vært en medlemsbasert bilistorganisasjon, organisert med mange engasjerte
medlemmer og tillitsvalgte i avdelinger landet
rundt. Disse har lagt ned et betydelig arbeid for
trafikksikkerhet, trafikk og ruspolitikk.
Fra den seneste tiden vil jeg trekke fram tre eksempler som viser medlemmer og tillitsvalgtes engasjement.
Et medlem sender en mail til meg hvor han med
henvisning til media kommenterer sin uro over at
det virker som det er en økning i førere som blir
tatt med promille. Dette er et stort problem. Etter
et år med økning i dødsstatistikken utfordrer han
MA til å stå øverst på barrikadene og rope et kraftig
varsku. En klar og alvorlig utfordring til oss alle.
I Lofotposten leser vi: Ingen skal fortelle meg at
dette krysset ikke er farlig, sier Arvid Lindgaard.
Dette er MA Lofoten sin styreleder som engasjerer
seg i en sak som er av stor betydning for foreldre
og skolebarn i Leknes. Igjen viser Lindgaard at han
vil at MA i lokalmiljøet skal stå fram som ildsjeler
for lokaltrafikken og lokal trafikksikkerhet. All ære
til ham for slikt engasjement.
På årsmøtet til Telemarksavdelingen var det igjen
et behov for å si sitt om veiene i Telemark, spesielt
i øvre deler av fylket. Det medlemmene denne
gangen er opptatt av, er å oppfordre ansvarlig
veimyndigheter om snarest mulig å få opparbeidet
flere lommer for forbikjøringer på de mest trafikkerte ferdselsårene og at disse blir vedlikeholdt om
vinteren. En god oppfordring og et godt MA-engasjement som vil hindre farlige situasjoner ved
forbikjøringer.

Overraskelser
Jeg kjører rolig og avslappet inn i svingen. Da støkker jeg til!
Det er tidlig vintermorgen en søndag, og like etter starten kjører jeg bedagelig i en 60-sone på den trafikkløse landeveien. I den andre av kurvene i en
s-kombinasjon fikk jeg et støkk. En virkelig overraskelse. Jeg kjenner at hjulene
slipper taket. Ikke dramatisk. Bare denne fornemmelsen fra setet og opp
gjennom ryggen av at nå er det noe som flyter. Nå har jeg ikke full kontroll. I
venstrekurven styrer jeg litt ut mot høyre veikanten. Jeg behøver ikke mye av
den rause marginen her for raskt å vite at jeg igjen er herre over bilen. Det har
gått ett langt sekund…
Veien var bar. Dette er den utypiske vinteren med lite snø og svingende
temperatur. Fra det ene øyeblikket til det neste var tilsynelatende tørr asfalt
på forræderisk vis forvandlet til skummel glatte. Ikke såpeglatt eller speilblank
is, bare dette usynlige bortfallet av friksjon. Kanskje var det et par grader
kaldere rundt nullpunktet, der fuktig luft hadde blitt rim? Men altså ikke noe
som kunne gitt et forvarsel.
Da jeg hadde kjørt litt videre kunne radionyhetene melde om en møtekollisjon
bare et par mil unna på en vei jeg skulle krysse hvert øyeblikk. Det var en
dødsulykke. Man mente det var snakk om glatt føre. Altså nøyaktig de samme
forholdene jeg kjørte på. Fjernsynsbildene på nyhetene viste to vrak i en dyp
veiskjæring.
En god kollega i MA bruker for øvrig denne samme veien hjemmefra til
kontoret. En dag han kjørte her ble han innhentet av en bil. Bilen bak var ivrig
etter å komme forbi. Ikke altfor langt foran en slakk, men blind, sving, la bilen
seg ut og kjørte forbi. I samme øyeblikk oppdaget vår kollega en varselstrekant
i veikanten. Idet han slapp opp gass ble han usikker på om forbikjøreren hadde
fått med seg dette varsku. Med uforminsket fart lot han i så fall være å ta
hensyn til den…
For et øyeblikk senere var det tydelig at bilen foran fikk problemer, snurret
rundt og havnet nede i den dype grøften og inn mot fjellveggen. På samme
sted sto det allerede et par biler som hadde mistet styringen da tørr vei ble
til glatt underlag. Det var førerne av disse som hadde satt ut trekanten som
advarsel om overraskelsen som ventet. Igjen var det en dag med varierende og
lumske forhold. Heldigvis kunne vår kollega denne gangen konstatere at alle
var i god behold selv om bilene var kraftig skadet.

Som sagt, noen enkelte eksempler på at det skjer
mye rundt omkring i hele MA.

Vi føler det som nærmest selvsagt at vi skal kjøre etter forholdene. Ofte
oppfattes dette å være fartsgrensen. Men overraskelsene kan komme tett langs
veien – både dine egne og andres.

Terje Tørring
Direktør

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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TEMA

MA advarer mot alkometere
Av H-E Hansen

Bilførere som promilletester seg selv med såkalte alkometere
tar store sjanser når de setter seg bak rattet. I en ny svensk
undersøkelse ble hvert tredje alkometer underkjent. MA
advarer i en pressemelding både mot dårlige alkometere og
mot bruk av slike alkotestere.
- Bilførere som vil teste om de er under
grensen for 0,2 promille risikerer å bli lurt
av dårlige alkometere. Dette er i seg selv
alvorlig. Men man skal uansett aldri sette
seg bak rattet etter å ha drukket alkohol.
Promillegrensen på 0,2 er i realiteten å anse
som en nulltoleranse; bilkjøring og alkohol
hører aldri sammen, sier direktør Terje
Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.
Undersøkelsen viser at dårlige alkotestere
kan gi feil resultater som gjør at bilister
tror de er på ”den sikre siden” og kjører ut
på veien med ulykkesfare for både seg selv
og andre. En rekke statistikker har vist at
omtrent hver fjerde dødsulykke og alvorlige ulykke er forårsaket av rus.

6
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Mange alkometere av forskjellige merker,
kvaliteter og priser finnes å få kjøpt, og det
norske markedet skiller seg i prinsippet ikke
fra det svenske. De alkotesterne MHF Test
Lab har godkjent var som oftest de dyrere utgavene, men også enkelte av de mer kostbare
falt igjennom. MHF (Motorförernas Helnykter
hetsförbund) er MAs svenske søsterorganisa
sjon, og har sitt Test Lab som har internasjonal godkjenning for testing av blant annet
alkometere og alkolåser.
- MA mener at bruk av alkometere ikke skal
bidra til at bilister ”prøver seg frem”. For du
skal aldri kjøre bil etter å ha drukket. Men
alkometer eller ikke, så bør du la bilen stå
dagen derpå etter for eksempel en nyttårs
feiring med mye alkohol. Husk at selv om

kroppen har brutt ned alkoholen og promillen
viser seg å være under 0,2, så er man trøtt og
en dårligere bilfører, påpeker Terje Tørring.

Forutsetninger for en god
alkotester
- Mengden utåndningsluft. For å kunne måle
alkoholen i blodet gjennom en utåndnings
prøve, kreves det at prøven tas av den dype
lungeluften. Dersom alkometeret/måleren tar
prøven på en altfor liten mengde luft kan det
bli 70-80 % feilmargin.
- Stabile måleverdier. Alkotesteren må vise
stabile måleverdier hver eneste gang det
samme alkoholinnholdet blåses.
- Kalibrering. Måleren må kalibreres regel
messig på en riktig måte og helst må den
informere brukeren når det er på tide med
kalibrering.
MHF peker på at det siden 2012 har det
vært en standard for alkotestere for privat
bruk (SS-EN 16280:2012). MHFs erfaring fra
det svenske markedet er at antallet sertifiserte målere likevel fortsatt er lite ettersom
leverandørene ikke har hatt tid nok – eller
ikke bryr seg om – å teste sine produkter
foreløpig.

ALKOLÅS

Vegdirektøren:

Alkolås viktig tiltak

Utvidet bruk av alkolås i biler
er aktuelt. Vegdirektøren signaliserer at alkolås er på listen
over konkrete tiltak i de nye
planene for trafikksikkerheten.

Positivt mener MA – rusfri trafikk og livsstil,
som ønsker at alle biler etter hvert skal
være utstyrt med det effektive utstyret mot
alkoholpåvirket kjøring. Dette uttalte MA i en
pressemelding i forbindelse med saken.

Viktig tiltak
- Den tragiske utvikling i 2013 med et antall
trafikkdrepte som har steget med en tredjedel
fra i fjor viser at vi må ta alle midler i bruk
for holde ulykkestallene nede. Ruspåvirket
kjøring er medvirkende årsak i omtrent hver
fjerde dødsulykke på veiene, sier direktør
Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Vi synes det er positivt at vegdirektør Terje
Moe Gustavsen trekker frem bruk av alkolås
som et viktig tiltak som skal konkretiseres i
tiden fremover.
Moe Gustavsen nevner alkolås som ett av
de viktige tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017. Vegdirektøren uttalte ved nyttårstider til TV2-nyhetene at det vil bli vurdert utvidete krav til bruk
av alkolås, men at det er for tidlig å si noe om
fremdriften.

Stortingsvedtak

nye Nasjonal transportplan 2014 – 2023, ble
det vedtatt at det skal arbeides for et nasjo
nalt påbud om alkolås i alle skolebusser. Et
forslag om alkolås for promilledømte er også
under behandling i Justis- og beredskaps
departementet.
- Vi registrerer en stadig mer positiv holdning
til bruk av alkolås. Dette følger også en internasjonal trend på dette området. Nå ser vi
frem til at planer og ord settes ut i handling,
og at det om få år er like naturlig å bruke
alkolås som å sette på seg sikkerhetsbeltet,
sier Terje Tørring i MA.

Da Stortinget i fjor sommer behandlet den

Nye alkolåsbusser på Lillehammer
Nye busser med alkolås er satt inn i trafikken i Lillehammer fra
nyttår. Disse vil inngå i trafikken både i byen og i regionen.
Det er Unibuss som fra nyttår har sendt 16
nye busser med alkolås ut i trafikken melder
Gudbrandsdølen Dagningen i januar. I tillegg
til alkolås byr bussene på sikkerhetsbelter,
samt gratis trådløst internett.
Geir Hestetræet i Opplandstrafikk opp

lyser til Gudbrandsdølen Dagningen at det
er lagt vekt på å øke kvaliteten på buss
materiellet i rutenettet. Bybussen på Lillehammer frakter mer enn 1 million passasjerer i
året.
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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Vellykket innsats med alkobom

Frem til nyttår gjennomførte MAs svenske søsterorganisasjon MHF sitt tre måneder
lange prøveprosjekt med alkobommer i Göteborg havn. Alkobommene viste her sin
gode effekt i kampen mot alkoholpåvirket kjøring. Dette nye og effektive tiltaket
hindrer at alkoholpåvirkete sjåfører kan komme ut på veien: Hvis sjåføren avgir
blåseprøve med ulovlig promille slipper ikke bommen ham videre. Helt automatisk!
Den automatiske promillekontrollen har
funnet sted i fergeterminalen i havnen i
Göteborg. Der har det først og fremst vært
all tungtransport som har blitt kontrollert.
Og promillefrie sjåfører herfra gagner også
norsk trafikksikkerhet, siden nærmere hver
femte trailer herfra er på vei mot den norske
grensen.
- Alkobom er et godt steg videre i kampen
mot alkoholpåvirket kjøring, sier Terje
Tørring, direktør i MA.
- Vi i MA har et nært samarbeid med MHF
og ønsker at det også i Norge må gjøres et
forprosjekt med sikte på at det etter hvert
skal finnes alkobommer på strategiske steder
som fergehavner, grenseoverganger og
andre steder det vil være naturlig å ha slike
bommer.

8
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Veldig få
Alkobommene ved Tysklandsterminalen i
Göteborg var i drift i flere måneder før nytt
år for å sikre at bilistene som rullet i land fra
Kiel-fergen ikke hadde ulovlig promille.
Resultatene av alkobommene som et
godt trafikksikkerhetstiltak ble vist allerede
etter kort tids drift: Veldig få sjåfører ble
stoppet. Målet er ikke å ”ta” flest mulig, men
at ingen skal kjøre ut på veiene i ruspåvirket
tilstand. Så fra tidligere anslag om at hver
185. sjåfør har ulovlig promille når han
kjører ut fra fergen i en svensk havn, hadde
rundt 1000 faktisk passert alkobommen før
den første sjåføren blåste rødt.
I den første perioden ble kun tungtransporten kontrollert. Da alkobommene hadde
vist hvor effektivt de fikk unna trafikken

Av H-E Hansen

uten forsinkende kø, ble også privatbilene
sendt gjennom bommene for kontroll.
Totalt ble det gjort 7200 blåseprøver. Av
disse kom 5900 fra tungtransport og 1300 fra
personbiler.
- Resultatet er meget positivt. Teknikken har
fungert og trafikkflyten har ikke stoppet opp
eller på noen måte blitt forsinket, sier Tomas
Jonsson, prosjektleder i MHF.
Yrkessjåførene som kommer med fergen
får på forhånd tydelig informasjon om at
alkobommene finnes. Dette gjelder imidlertid ikke personbilførerne, som ble testet på
slutten av prøveperioden.
- På den første uken med tester av personbilene stoppet alkobommene seks sjåfører,
sammenlignet med fire yrkessjåfører på
drøyt tre måneder. Alkobommene og

ALKOLÅS

forhåndsinformasjonen om dem har en sterk
preventiv effekt som høyner trafikksikkerheten, forteller Jonsson.
- Bommen har altså en klart forebyggende
og avskrekkende effekt, istemmer Tørring.
Han ser frem til den endelige evalueringen
av prøveprosjektet.
MHF har allerede fått heder for sitt
arbeid med alkobommene. De har blitt
tildelt ”Årets Hjulklapp 2013” av bilist
organisasjonen Motormännen med motiveringen: “Innføringen av alkobommer i
Göteborgs havn er et av flere eksempel på
MHFs evne til å utvikle sitt arbeid og finne
nye veier for å redusere alkoholpåvirket
kjøring.”

Teknologien
En viktig nøkkel til suksessen er selve alkotesteren som analyserer blåseprøven. Den er
utviklet av det svenske firmaet Servotek, og
anvender infrarød-teknikk som gir raske og
pålitelige resultater.
Mens alkolåser normalt behøver en
blåseprøve på rundt 5 sekunder for å analysere den dype lungeluften, trenger testen
i alkobommen bare et kort og lett blås. Og
testen skjer uten munnstykke ved at man

holder den lille, sylindriske sonden noen
centimeter foran munnen: som et lett pust
for å blåse ut et lys.
Når køene av biler kjører ut av fergen
ledes de inn mot alkobommene, det var to
bommer i Göteborg, men her kan anlegget
dimensjoneres etter hvor stor trafikken er.
Under prøveprosjektet var to alkobommer
tilstrekkelig for å få en effektiv avvikling av
den automatiske promilletesten. Det var ikke
her trafikken ble forsinket ut mot bygatene.

Fjernovervåking
Den automatiske promillekontrollen består
av to enheter: Den faktiske kontrollen som
er plassert i havnen i Göteborg, mens en
trafikkledningssentral er lokalisert hos MHF
Test Lab i Tibro i Västergötland. Mens det er
tollbetjenter eller politiet som skal ta affære
ved alkobommen dersom en sjåfør blåser
positivt, foretas den løpende oppfølgingen
av trafikken fra en operatør i Tibro. Her 20
mil unna følges trafikken opp på monitorer,
og dersom en sjåfør behøver mer hjelp enn
all den informasjonen som finnes på skilt,
kan han trykke på en knapp og få innspilt
veiledning på ett av syv språk; svensk,
engelsk, tysk, fransk, litauisk, polsk eller

russisk. Her finnes de 15 vanligste frasene på
de ulike språkene.
Dersom det behøves mer eksotisk informasjon, er operatøren utstyrt med et visst
ordforråd. Operatøren vil også gripe inn
dersom en bil blir stående stille i mer enn 20
sekunder for å holde flyten i trafikken. Dette
overvåkes av en rekke fotoceller i slusen.
Skjermene i trafikksentralen gir også
opplysninger om alkotestene som avgis, og
bildene fra kameraene oppbevares i henhold
til data- og personvernsregler en kortere
stund som eventuelt bevis for hvilken sjåfør
som har avgitt en for høy promilleprøve.
Hvis en sjåfør blåser en positiv test,
kontaktes en ansvarlig fra tollen, politiet
eller kystvakten. Den aktuelle bommen
stenges og sjåføren tas til side mens bilen
kjøres unna av de ansvarlige. Så tas en ny
promilletest som en sjekk av den første
blåseprøven og med utstyr som gir resultater man kan bruke som bevis i en even
tuell rettssak.
Anlegget i Göteborg har blitt stadig mer
avansert og gjennomtenkt under utviklingen.
De to bommene går for eksempel ikke opp
samtidig for å forhindre trengsel videre ut
mot veien.
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MA-landsmøtet 2014:

Velkommen til Sarpsborg
13. – 14. juni!

Av H-E Hansen

2014 er landsmøteår for MA. Det er nesten utrolig at det
allerede har gått nærmere 2 år siden forrige gang MA møttes
til landsmøte, men nå inviteres det til ny, stor samling av
organisasjonens høyeste organ i Sarpsborg midt i juni.
Forrige gang møttes MA-folket i Stjørdal.
Nå er det Sarpsborg som skal være vertskap
med Østfolds forsommer og et lett tilgjengelig hotell som ramme for møtet.

Samlingssted
Landsmøtet er et viktig samlingspunkt for
tillitsvalgte, andre delegater og ledsagere
fra MAs mange avdelinger over hele landet.
Og landsmøtet er selvsagt også åpent for
alle MA-medlemmer som måtte ønske å
være med.

10
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Landsmøtet behandler MAs viktige saker,
både organisasjonsspørsmål og politiske
saker. Her skjer hele bredden av saksbehandling, fra valgene av tillitsvalgt og de friske
debattene til gjennomgang av budsjetter
og regnskaper.

Tradisjonsrikt
Etter at Motorførernes Landsforbund
var stiftet i 1928 ble det første ordinære
landsmøtet i Motorførernes Avholdsforbund
avholdt i 1930 i Porsgrunn med Telemark

distriktslag som vertskap. Deretter ble det
arrangert landsmøter hvert eneste år, også
i perioden helt frem til 1950. Til tross for
vanskelige tider under 2. verdenskrig ble det
avholdt landsmøter også i årene 1940 – 1945.
I 1950 ble det bestemt at landsmøtene
deretter skulle arrangeres hvert annet år.
Landsmøtet i 2014 skulle dermed slutte seg
inn i rekken som det 51. landsmøtet i MA.
Møtene har blitt arrangert en lang rekke
steder med god geografisk dekning. Flere
avdelinger har imidlertid stått som vertskap
flere ganger. Sarpsborg føyer seg inn i rekken
av landsmøter i Østfold som strekker seg helt
tilbake til 1932. Og neste gang distriktslaget
står oppført som arrangør var i 1949. 65 år
senere er nå MAs landsmøte tilbake i fylket!
Nå er det Sarpsborg avdeling som invi
terer ledet an av styrets leder: Einar Lande,
sekretær: Ann-Karin Aarvik, kassere Vegard
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Skoglund og styremedlem: Svenn Iversen.

Stor begivenhet
Landsmøtene har vært en av de store begivenhetene for mange i MA. Ved siden av
at dette er organisasjonens høyeste organ
der tillitsvalgte fra hele landet møtes for å
ta viktige avgjørelser, har det vært en hyggelig møteplass. Det har bundet venner og
forbundsfeller sammen.
Ofte har tillitsvalgte på ulike nivåer
hatt verv i mange år og hatt landsmøtene
som en gledelig anledning til å treffes. De
tillitsvalgte har ofte hatt med seg familien,
og enkelte andre medlemmer har også
vært på plass til den sosiale samlingen.
Landsmøtebanketten med festmeny,
underholdning, dans, taler og hedersutnevnelser har vært et høydepunkt i alle
år. Det samme gjelder landsmøteutflukten;

en kjærkommen tradisjon der deltakerne
blir kjent med severdigheter og kultur i
området. Slik blir det også i år.

Programmet
Siden møtene begynner klokken 11.00 fredag 13. juni legges det opp til ankomst og
registrering på ettermiddagen og kvelden
torsdag 12.
Et landsmøte er altså ikke bare formelle
forhandlinger. Landsmøtet har alltid dannet rammen for andre programposter,
aktiviteter og festligheter. Ut over det
formelle møteprogrammet legges det
som vanlig opp til varierte aktiviteter for
landsmøtedeltakerne.
Fellesutflukten til Skjærhalden på
Hvaler-øyene med forskjellige severdigheter
går fredag kveld. Og etter at forhandlingene og det formelle er over, står den store

Landsmøtet i Stavanger 1952

landsmøtemiddagen med underholdning på
programmet lørdag kveld.

Hotellet
Landsmøtet finner sted på Quality Hotel
& Resort i Sarpsborg. Hotellet har en
konferanseavdeling med fleksible rom og
moderne utstyr. Og gjesterommene er også
komfortable. Restauranten serverer alle
hotellets gode måltider.
Hotellet ligger lett tilgjengelig ved E6
utenfor Sarpsborg, og skulle du velge å ikke
kjøre bil hit, går det tog til Sarpsborg og
buss til en holdeplass ved hotellet.
Hotellet tillater seg for øvrig å benytte
begrepet ”Norges morsomste hotell”. Det
høres kanskje lettvint ut å kalle seg Norges
morsomste hotell, men for oss er det en
alvorlig sak, sier hotellet. Deres visjon skal
treffe både deg som vil leke deg gjennom

Landsmøtet i Østra Volda 1970
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Landsmøtet i Østra Volda 1970

Landsmøtet i Hamar 1968

Landsmøtet i Bergen 1946
Landsmøtet i Trysil 1994

en helg med familien, og deg som er på
møter. Hotellet mener at de skal få blodet
til å bruse i blodårene dine.
- Vårt hotell er Barnas hotell, og her er alle
barn velkomne. Her kan man bade i bade
land, leke i aktivitetssenteret Superland og
lære spennende ting om verdensrommet på
vitenskapssenteret, påpeker hotellet.

Påmelding og dokumenter
På neste side finner du påmeldingsskjema
for landsmøtet. Dette er også å finne på
MAs nettsider www.ma-norge.no. Her kan
man også finne annen nødvendig informa
sjon om landsmøtet; innkalling, program
og saksliste etter hvert som landsmøtet
nærmer seg.
Vel møtt!

12
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LANDSMØTE 2014 – BEKJENTGJØRING
I henhold til MAs vedtekter § 1–5 innkalles det til landsmøte
i MA – rusfri trafikk og livsstil, fredag 13. juni – lørdag 14. juni
2014.
Landsmøtet avholdes i Sarpsborg på Quality Hotel & Resort.
Program, sakliste og saksdokumenter vil etter hvert bli lagt
ut på MAs hjemmesider, www.ma-norge.no.

Påmelding til MAs landsmøte på Quality Hotel Resort Sarpsborg, 13.–14. juni 2014
For________________________________________________________ og _________________________________________________________		
Adresse________________________________________________________________________________________________________________ 		
Telefon_______________________ Mobiltelefon_______________________ E-postadresse____________________________________________		
Opplysning om delegatstatus: skal representere _________________________________________avdeling på forhandlingene
Opplysning om delegatstatus – MA-Ungdoms kongress _________________________________________klubb/avdeling

Standardpakke torsdag-søndag ....................................................................................
Hotell tre netter - frokost, kaffeservering og lunsj fredag og lørdag - frokost søndag -		
– landsmøtefest lørdag kveld			

kr 3460,kr 4450,______
pr. pers. i
i enkeltrom
dobbeltrom				

Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag og landsmøtefest lørdag kveld...............................
Som standardpakke, men med utsjekking av hotellrommet lørdag formiddag		
				

kr 2930,pr. pers. i
dobbeltrom

kr 3620,i enkeltrom

______

Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag, men uten landsmøtefest .....................................
Som standardpakke, men uten landsmøtefest, og med utsjekking av hotellrommet 		
lørdag formiddag			

kr 2380,pr. pers. i
dobbeltrom

kr 3080,i enkeltrom

______

Standardpakke fredag-søndag ........................................................................................ kr 2825,Hotell to netter, kaffeservering og lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest lørdag, 		
pr. pers. i
frokost lørdag og søndag			
dobbeltrom

kr 3425,i enkeltrom

______

Pakke fredag-lørdag med fest ........................................................................................
				
				

kr 2590,i enkeltrom

______

kr 2290,pr. pers. i
dobbeltrom

			
Buffémiddag torsdag kveld kr 335,-.
Betales direkte til hotellet. Antall personer				______
Turarrangementet er ikke inkludert i pakkeløsningene. Påmelding til turen gjøres i eget felt lenger ned.
Dag-gjester:
Lunsj-og kaffeservering (fredag og lørdag) - kr 575,- pr. pers. pr. dag 		

_____pers. fredag _____pers. lørdag ______

Landsmøtefest lørdag kveld (for ikke-boende på hotellet)….………………………………… _____pers. á kr 550,-

______

Landsmøtetur fredag 13. juni			

______

_____pers. á kr 290,-

Opplysninger til landsmøtekomiteen/hotellet
q Ønsker rom for ikke-røykere  q Ønsker rom for røykere
Vennligst opplys nedenfor om spesielle behov - f.eks. rullestolbruker, matallergi m.m.

Deltakeravgift til landsmøteforhandlingene, kr 250,- (gjelder bare delegater) ................................................................
					

______
SUM

______

Påmeldingsskjemaet sendes til:
MA -rusfri trafikk og livsstil, MAs landsmøte 2014, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo. Påmeldingsfrist: 22. april 2014
Spørsmål/henvendelser vedr. landsmøtet:
Signe, e-post: signe.haug@ma-norge.no
Brita, e-post: brita.eriksen@ma-norge.no
Etter hvert som påmeldingene kommer inn, vil det bli sendt ut faktura som bekreftelse.
Dette skjemaet vil også bli lagt ut på MAs hjemmesider, www.ma-norge.no
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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MA-UNGDOM

Har du lyst til å være med å forme
MAU sitt arbeid?

MA-Ungdom trenger nye, unge krefter
Er du over 16 år og vil være med på noe som er:
- spennende
- utfordrende
- engasjerende
- mulighet til å påvirke andre ungdommer
- delta i spennende ungdomsprosjekter og aktiviteter
Da er MA-Ungdoms styre noe for deg.
MA-Ungdom jobber for ungdommers rettigheter i trafikken
med et hovedfokus på rus.
Med ulike aktiviteter ønsker vi å skape trygge, spennende
rusfrie miljøer for ungdom rundt omkring i landet.
Vi jobber med prosjekter som Death Trip der vi engasjerer og
utfordrer ungdom til å lage kampanjer mot rus i trafikken,
Ung på vei mot lappen der vi setter fokus på trafikkopplæring
og rus, Facebook-kampanjer der vi bruker sosiale medier til å
nå ut med holdninger og et budskap gjennom siden JEG HAR
INGEN VENNER Å MISTE- IKKE KJØR I FYLLA.
Vil du være med? Eller kjenner du noen andre som kunne
tenkt seg dette?
Ta kontakt med styreleder Ann-Cathrin Becken på mail:
ann-cbe@online.no eller daglig leder Catharina Frostad,
mail: cf@ma-norge.no

Kongress i MA-Ungdom
Så er det igjen tid for kongress i
MA-Ungdom. Det er her alle de viktige beslutningene for MA-Ungdom
blir tatt.
MA-Ungdoms Kongress vil i år finne sted under
MAs Landsmøte.
Dato: 14.06.2014
Klokkeslett: 10.30-12.00
Sted: Quality Hotel & Resort Sarpsborg
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Foruten de formelle forhandlingene, er det
mange mulige aktiviteter på og rundt hotellet.

å delta på kongressen dekker MA-Ungdom
dette.

Les mer på:
https://www.nordicchoicehotels.no/qualityresort/quality-hotel-resort-sarpsborg/

Vi oppfordrer lokalavdelingene i MA til å få
sendt delegater til MAUs Kongress. Har du en
MAU klubb i ditt område, ta kontakt med dem.

Se også mer på MAs sider om landsmøtet
i dette Motorføreren. Her finner man også
påmeldingsskjema. Ønsker man andre overnattingsmuligheter enn det som er angitt, ta
kontakt med hovedkontoret. Ønsker man kun

MA-UNGDOM

Death Trip er MA-Ungdoms landsomfattende
konkurranse hvor elever fra videregående
skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. Her er to av de mange
gode kampanjebidragene som har kommet
inn til de store, årlige finalene.
«Ikke kjør liv i grus»: Vinner i 2010 som var
lagd av Marianne Stalheim Bergli, Nathalie
Aagesen Eide og Caroline Lønne Michelsen
fra Garnes videregående skole
«Ville du tatt sjansen?». Finalebidrag i
2010 fra Vilde Rogne, Bjørnar Schelderup
Tømmerås og Kathrine Fosstveit fra Hamar
Katedralskole.
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4

15

TEMA

Store planer for Statens
vegvesen

Statens vegvesen presenterte i februar Handlings
programmet 2014-2017. Dette er Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan 2014-2023 og danner grunnlaget for de
årlige budsjettprosessene. Programmet omfatter
planlegging, drift og vedlikehold av og investeringer, samt trafikant- og kjøretøyområdene og
trafikksikkerhet.

Av H-E Hansen

Alkolås og rus
Rus trekkes frem på sin rette plass som en
av hovedårsakene til trafikkulykker. Alkolås
blir nevnt i forbindelse med Intelligente
transportsystemer og -tjenester (ITS). Statens
vegvesen mener at ITS vil kunne bidra til redusert antall drepte og hardt skadde. Dette
gjelder både førerstøttesystemer, trafikant
informasjon og ITS på vei. Potensialet for
økt trafikksikkerhet er særlig stort når det
gjelder utbredelse av førerstøttesystemer
som ISA (Intelligent speed adaptation), atferdsregistrator, alkolås og eCall (europeisk
nødanropssystem), sies det.

147 milliarder
Hovedfokus for handlingsprogrammet er
mål, strategier og gjennomføringsplaner
for de fire første årene av Nasjonal transportplan. I tillegg inngår store prosjekter i
siste seksårsperiode.
De kommende fire årene skal det brukes
147 milliarder kroner på riksveiene. Beløpet
skal brukes både til å bygge nye strekninger
og til å ta vare på de veiene vi allerede
har. 79 av milliardene skal brukes på store
veiprosjekter.
104 milliarder kroner blir finansiert over
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statsbudsjettet, mens 43 milliarder kroner
er bompenger. Nasjonal transportplan
(NTP) 2014-2023 legger opp til en sterk
økning i Vegvesenets aktivitet. Handlingsprogrammet er statens plan for gjennomføring av NTP. Handlingsprogrammet
omfatter 10 450 kilometer riksveier.

Mer vei og vedlikehold
I gjennomsnitt regner Statens vegvesen
med 26 milliarder kroner over statsbudsjettet i perioden 2014-2017. Budsjettøkningene vil skje gradvis gjennom de kommende
fire årene.
Regjeringen har varslet ytterligere satsing
i perioden. Den økte satsingen vil komme i
tillegg til det som nå framgår av Handlings
programmet
- Det er gledelig å kunne presentere vårt
Handlingsprogram for riksveiene. Programmet gir rom for at vi kan bygge mer vei
samtidig som vi tar fatt på store vedlikeholdsoppgaver på veier, tunneler og bruer,
sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
- Dette Handlingsprogrammet skal bidra
til en reduksjon i antall drepte og hardt
skadde i trafikken, sier Gustavsen.
- Vi skal bruke 79 milliarder kroner på store

prosjekter på riksveinettet de neste fire
årene, fremholder Gustavsen.
De store prosjektene finansieres med 39
milliarder i statlige bevilgninger. Resten vil
stort sett være bompenger.
- Vi starter opp 34 store veiprosjekter og
åpner/viderefører 30 store prosjekter for
trafikk i løpet av perioden, sier Gustavsen.

Drift og vinterinnsats
Entreprenører drifter veinettet. Driften
omfatter blant annet brøyting, strøing
og salting av veiene. Andre oppgaver er å
holde skilt i orden, skjøtte grøntområde og
vaske og renholde veier og tunneler. Dette
koster om lag tre milliarder kroner i året,
eller 12,2 milliarder kroner i 2014 – 2017.
Vegvesenet faser inn en ny standard for
vinterdrift som blant annet stiller krav om
raskere respons ved snøfall. Mer midler vil
bli brukt til veioppmerking, noe som også
er bidrag til økt sikkerhet for bilistene.
Vedlikehold er en høyt prioritert opp
gave. Blant annet tiltak i tunneler, bruer og
veidekker.
- Mange av veiene våre er bokstavelig
talt nedkjørte. Etterslepet i vedlikehold er
betydelig. Med økte midler vil videre forfall
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stanse i fireårsperioden. Deretter må vi
ruste opp nedslitte veier, bruer og tunneler, sier Gustavsen.
Vegvesenet planlegger dessuten å
oppgradere 310 bussholdeplasser og 68
knutepunkter i perioden.
- Hele reisekjeder må oppgraderes til universell standard slik at de fungerer godt for
alle, sier Gustavsen.

Utvalgte satsninger
Når det gjelder øvrige riksveiinvesteringer
på 26 milliarder peker Statens vegvesen på
noen utvalgte satsinger:
- Bymiljøavtaler: 3,1 milliarder
Nasjonal transportplan 2014 – 2017 er
et gjennombrudd for statens bidrag til
kollektivutbygging, samt tilrettelegging
for gåing, sykling og universell utforming.
I handlingsprogrammet for 2014 - 2017
forutsettes brukt 3,1 milliarder kroner til
bymiljøavtaler.

- Gående og syklende:
2,4 milliarder
Til bygging av gang- og sykkelveier er
det forutsatt benyttet om lag 2,4 milliarder kroner i fireårsperioden. Dette er

en betydelig økning i forhold til perioden
2010-2013. I tillegg forutsettes det benyttet
midler til dette innenfor bymiljøavtalene.
Det bygges også gang- og sykkelveier i
forbindelse med store veiprosjekter.

- Nasjonale turistveier:
600 millioner
Statens vegvesen vil bruke 600 millioner
kroner de neste fire årene til nye turist
veier. I tillegg kommer 163 millioner i
bidrag fra andre aktører. 41 prosjekter
fordeler seg på alle de 18 strekningene i
Norge som er skiltet som turistveier.

- Miljøtiltak: 400 millioner
Det vil bli brukt 400 millioner kroner til
miljøtiltak blant annet til å skjerme folk
som er nabo til en vei ved bygging av
støyskjermer og isolering av fasader.

- Oppgradering av tunneler
Tunnelsikkerhetsforskriften skal være
innfridd for eksisterende tunneler i april
2019. Rundt 200 tunneler må dermed oppgraderes. Tunnelene skal utstyres slik at
konsekvensene av kritiske hendelser som
kollisjoner og bilbrann blir minst mulig.
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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I mange tunneler vil derfor belysning og
ventilasjon bli forbedret, samtidig som
ledelys, videoovervåking, nødnett og radiokommunikasjon installeres.

- Trafikksikkerhet
- I 2012 var det rundt 840 drepte og hardt
skadde. Målet er å redusere tallet til maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, sier
vegdirektør Gustavsen.
Kostnadene for forskjellige trafikksikkerhetstiltak fordeler seg over flere poster.
Møteulykker er skyld i nær halvparten av
drepte og hardt skadde på riksveiene mens
utforkjøringsulykkene utgjør 29 prosent.
Det vil bli etablert 288 kilometer
møtefrie veier i fireårsperioden. Flere veier
vil få etablert forsterket midtoppmerking.
Oppsetting av rekkverk og utbedringer
av sideterreng vil bli gjennomført for å
redusere eller begrense skaden ved utforkjøringsulykker.
Økt og mer målrettet kontroll av
trafikanter og kjøretøyer vil være viktige
virkemidler for å redusere antall drepte og
hardt skadde.
Faksimiler fra Statens Vegvesen Handlingsplan 2014–2017

18
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Noen av virkningene av veiinvesteringene:
• 107 kilometer ny firefelts vei åpnes for trafikk.
• 181 kilometer riksvei får midtrekkverk.
• 220 kilometer gang- og sykkelveier bygges,
hvorav 47 kilometer inngår i sammenhengende
sykkelnett i byer og tettsteder.
• 11 kilometer kollektivfelt på riksveinettet blir ferdigstilt.
• Om lag 310 holdeplasser og 68 knutepunkter langs riks
veiene vil bli universelt utformet
• 41 nye tiltak vil være på plass før 2018 på turistveiene
• 52 skredpunkter skal sikres
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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ALKOLÅS

Alkolås ikke noe problem
i forhold til forsøk på
promillekjøring

Som kjent for de fleste er forsøk på promillekjøring straffbart på
linje med fullbyrdet kjøring. Det følger av vegtrafikkloven § 22.
Norge har her en helt spesiell formulering i det første avsnittet,
der forsøk likestilles med å være i ferd med å kjøre. I henhold til
loven skulle man kunne dømmes for å sette seg bak rattet i beruset
tilstand. Hva da hvis sjåføren har satt seg bak rattet i en bil med
alkolås, og alkolåsen melder at promillen er over lovlig nivå?

Aktivt og med hensikt

Men det skal dessuten mer til for å si at en
har overtrådt loven. Setter en seg en kald
vinterdag inn i bilen for å varme seg, er det
ikke forsøk på promillekjøring selv om motoren er i gang (anbefales ikke, det er ikke
sikkert retten tror deg). Dersom det ikke er
meningen å kjøre, en har ikke til hensikt å
kjøre, kan en heller ikke dømmes for forsøk
på promillekjøring (juridisk: mangler full
byrdelsesforsett).
En som frivillig har montert og bruker
alkolås, vil ikke kunne sies å ha til hensikt
Av Leif N. Olsen
å kjøre når han blåser. Han har tvert om til
hensikt ikke å kjøre om han skulle få utslag
på tenningsnøkkelen eller løsnet bremsen,
Dette har ført til bekymring hos flere når
eller ikke kunne starte bilen. Men hva med
før det er snakk om straffbart forsøk. Slik
det gjelder spørsmålet om en bilfører som
bussføreren som er påtvunget bruk av
sett kan en kanskje si at det å blåse i alkolås
blir «stoppet» av alkolåsen, kan bli dømt
alkotesteren. Han møter på jobb for å kjøre
ville være forsøk etter loven, men det er
for forsøk på promillekjøring. Det har bl.a.
bussen og har i så måte til hensikt å kjøre,
tvilsomt om alkolåsen kan sies å være et av
vært gitt en vurdering i den retningen i
men også
en juridisk betenkning i
han vil kunne
Norsk Transportarbeidersies å ha til
forbund.
Når det så gjelder alkolås ser jeg det på linje med å
hensikt å avstå
om han ikke
Hva er et ”forsøk”
låse seg inn i bilen, altså ikke kommet over grensen
«klareres».
Spørsmålet blir da hva som
Begge de
for
det
som
er
forsøk
etter
loven.
må kreves for å si at det er
nevnte betinforsøk på promillekjøring
gelser, ved aketter loven. Ikke enhver
tivt å betjene
forberedelse til kjøring
bilen
og
ha
til
hensikt
å
kjøre,
må være
bilens betjeningsorgan. Det er heller en form
kan kalles forsøk, det må være en nærhet i
oppfylt for å kunne dømmes for forsøk på
for sikkerhetskontroll for å klarere om en
forsøket og faktisk kjøring. Det finnes en del
promillekjøring. Det å låse seg inn i bilen vil
aktivt kan forberede kjøring. Mer på linje
rettspraksis omkring dette.
altså ikke være forsøk (ikke kommet langt
med det å låse opp bilen, som normalt ikke
Litt forenklet kan en si at en må ha tatt
nok). Heller ikke det å starte bilen for en
regnes som forsøk på promillekjøring.
i bruk bilens betjeningsorganer, f.eks. vridd
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annen som ikke får startet, så lenge bilen
ikke beveger seg, er forsøk på promillekjøring (har ikke til hensikt å kjøre).

Innenfor grensen
Når det så gjelder alkolås ser jeg det på
linje med å låse seg inn i bilen, altså ikke
kommet over grensen for det som er forsøk
etter loven. Dessuten vil en kunne si at
hensikten bare er å kjøre om en ikke blir
stoppet av alkolåsen. Reagerer alkolåsen
på luftprøven er hensikten nettopp å ikke
kjøre. Altså foreligger ikke noen av de
to betingelsene for straffbart forsøk på
promillekjøring etter vegtrafikkloven § 22.
Juridisk sett er det ikke noen grunn til
å frykte for å bli tatt for promillekjøring
om en blåser i alkolås, og det er heller ikke
juridisk sett behov for å endre promille
bestemmelsene i loven. Men det kan pedagogisk sett være at det er ønskelig å uttale
klarere at bruk av alkolås ikke rammes
av bestemmelsene om forsøk på promillekjøring.

Veitrafikkloven paragraf 22:
Ruspåvirkning av motorvognfører
Ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller
annet berusende eller bedøvende middel.
Har han større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller
større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft,
regnes han i alle tilfeller for påvirket av alkohol i henhold til bestemmelsene i
loven.
Overstiger konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel
grenser fastsatt i forskrift gitt med hjemmel i loven, eller en mengde slikt middel
i kroppen som kan føre til så stor konsentrasjon av slikt middel i blodet, regnes
han i alle tilfeller for påvirket i forhold til bestemmelsene i loven. Dette gjelder
likevel ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gyldig
resept.
Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff.
Det samme gjelder villfarelse med hensyn til størrelsen av konsentrasjonen av
annet berusende eller bedøvende middel, med mindre slikt middel er inntatt i
henhold til gyldig resept, jf. tredje ledd.

Om artikkelforfatteren:
Leif N. Olsen er jurist, tidligere politi
embetsmann og forfatter. Olsen ble
i 1976 sjef for Utrykningspolitiet,
en posisjon han hadde helt frem til
1985. Den lange perioden i denne
stillingen gjorde at han ble godt
kjent som ”UP-Olsen”. Leif N. Olsen
har fortsatt sitt sterke engasjement
med arbeid for trafikksikkerheten.

Fører av motorvogn må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han
forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen.
Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er
tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.
Departementet kan gi forskrift om grenser for konsentrasjoner i blodet av annet
berusende eller bedøvende middel som nevnt i tredje ledd og § 31 annet ledd.
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Volkswagen:

De sprekeste Golfene

Av H-E Hansen

Volkswagen Golf er en populær bestselger. I 2013 ble den igjen
Norges mest solgte bilmodell. Ved siden av kombiutgaven og
stasjonsvognen, som vi har omtalt tidligere, har den også kommet i nye og spennende GT-utgaver, både med bensin og dieselmotorer.
Når Volkswagen lanserer den sjuende
generasjonen av Golf kommer den i sin fulle
bredde av utgaver. GTI og GTD er selve de
sportslige høydepunktene. Disse modellvariantene har fulgt Golf så å si fra fødselen
i 1974. Den første GTI (Gran Turismo med
direkte-Innsprøytning) kom allerede i 1975,
mens dieselutgaven GTD kom i 1982.
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Mer krefter
De to klassikerne Volkswagen Golf GTI og Golf
GTD har i Golfs syvende generasjon kommet i
ny drakt og med mer krefter enn før. Og det
er helt klart at enten du velger bensin- eller
dieselvarianten, får du en Golf utenom det
vanlige.
Ved siden av at den dekker hverdagsbruken med samme funksjonalitet som en

”vanlig” Golf, får du en motor og en samlet
sportspakke som gir kjøregleden flere gene
rasjoner av entusiaster har lovpriset.
Mest kjøpte modell og merke
Volkswagen Golf ble Norges desidert mest
kjøpte bilmodell også i 2013. En rekke nyheter, inkludert Golf GTI, Golf GTD og Golf
stasjonsvogn, bidro til resultatet.
Salget av Volkswagen Golf endte på 7 366
registrerte biler, noe som ga en markedsandel
på 5,2 prosent. Volkswagen ble også vinneren
i firmabilmarkedet i 2013, med Volkswagen
Golf på topp og med Volkswagen Passat som
en god nummer tre.
Volkswagen ble i 2013 Norges mest kjøpte
bilmerke for åttende året på rad i følge salgstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken
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(OFV). Volkswagen ble nummer én både for
personbiler og nyttekjøretøy.
Bilsalget i 2013 går inn i historien som
det fjerde høyeste totalmarkedet noensinne.
Volkswagen ble landets mest kjøpte personbilmerke i 2013 med en markedsandel
på 13,5 prosent og 19 130 registrerte biler.
Volkswagen Nyttekjøretøy oppnådde en
markedsandel på hele 35,3 prosent med 10
894 registrerte kjøretøy.
Men GTI og GTD bidrar ikke til de store
volumene. Dette er en såpass eksklusiv
modell at den bidrar med et hundretalls
eksemplarer på statistikken når entusiastene
forsyner seg.

Mye utstyr
Utvendig er det lite annet enn designdetaljer
i grillen som skiller GTI og GTD fra en vanlig
Golf. Golf GTI blir tilgjengelig både som 3-dørs
og 5-dørs, mens Golf GTD tilbys kun som
5-dørs.
Men GTI og GTD er senket en halv centimeter. Sammen med sportsunderstell og ny
og mer kontant styring gjør dette at bilen
får merkbart andre og friske egenskaper.
Og antiskrensprogrammene er blant annet
videreutviklet og skal sørge for enda bedre
veigrep.
Både Golf GTI og GTD er godt utstyrt med
standardutstyr som adaptive bi-xenonlys,

LED-baklys, 18” lettmetallfelger med 225/40
18 dekk, multifunksjonsratt, elektrisk
innklappbare speil, parkeringssensorer foran
og bak, LED tåkelys foran, toppsport seter,
hekkspoiler og særegne støtfangere foran
og bak. Innvendig har begge bilene særegen
dekor, stoffmatter, aluminiumspedaler og
sort taktrekk for å nevne noe. På GTD er de
røde sømmene i interiøret erstattet med sømmer i grått.
Sportsseter er en del av valgmulighetene. De originale stoffsetene i retrotrekket
“Clark”, kan også leveres med Alcantara på
sidevangene og hodestøttene. For den som
ønsker det, leveres også GTI og GTD med
fullskinn i sort. I tillegg leveres Dynaudio 400
W soundsystem og 19” Santiago lettmetall
felger. Det meste av utstyret som leveres på
de øvrige Golf-modellene kan også bestilles
på GTI og GTD.

Toppytelser
Den første utgaven av GTI kunne i 1975 by på
110 hestekrefter. Den nye Golf GTI leveres i
Norge i en “Performance-Pack” utgave med
en ny oppgradert 2,0 liters TSI motor på 230
hk. Toppmodellen med “Performance Pack”
og 230 hk er oppgradert med 17” bremse
anlegg, ventilerte skivebremser bak og differensialsperre på forakselen. Dreiemomentet
på denne nye GTI-motoren er hele 350 Nm.

Golf GTD leveres med en ny TDI-motor på 184
hk og et dreiemoment på 380 Nm.
Du kan velge mellom manuell eller automatisk 6-trinns girkasse. Dersom du velger
den gode DSG-automatgirkassen kan du gire
også fra hendler på rattet, samt sette den i
vanlig modus eller sportsmodus. Oppsettet
på bilen kan også stilles i forskjellige nivåer;
komfort, normal, eco, sport eller individuell. Dette gir merkbare utslag på den gode
kjøreopplevelsen.

Prisene
Selv om Golf GTD og GTI får mer effekt og
har mer standardutstyr er prisene overkommelige for dem som ønsker dette steget opp
til toppen av modellspekteret. Lavere vekt og
betydelig reduserte utslippsverdier i forhold
til forrige generasjon bidrar til dette.
Prisene for en Golf GTD 2,0 184 hk TDI
med manuell 6-trinns girkasse begynner på
396.100 kroner. Dersom du velger den fine
6-trinns DSG-automatigirkassen ligger prisen
på 421.900 kroner.
Golf GTI 2,0 230 hk TSI begynner på sin
side på en pris fra 460.700 kroner, der valget
av DSG-girkassen gir en pris fra 480.400
kroner. Til sammenligning begynner prisene
for ”vanlig” Golf på rundt 250 000 kroner.
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Audi A3:

Sportslig sedan

Det er en stund siden vi sist satt bak rattet av en Audi. Derfor
var det et hyggelig gjensyn vi fikk med den kompakte Audi i
modellen A3 Sportsedan.
Av H-E Hansen
Med den sportslige 4-dørsvarianten har Audi
tatt steget inn i verdens største markedssegment; de kompakte sedanene. Og her mener vi
at A3’en vil føle seg godt til pass med sine gode
kjøreegenskaper, komfort og utstyr.

Skarpere design
Nye Audi A3 har vært i markedet siden 2012.
Sportsedan er den tredje modellvarianten
i den nye Audi A3-familien. A3 Sportsedan
skiller seg fra sine søsken med en design som
henter linjer både fra en coupé og en sedan.
Linjene i karosseriet er skarpere og hjulbuene tydelig markerte. Profilen på hekken er
markant, med en spoiler integrert i bagasjelokket. De smale baklyktene gir bilen et særegent
uttrykk og understreker bilens bredde og lave
profil. Panseret, støtfangerne og luftinntakene har også egne linjer som skiller seg fra de
øvrige A3-modellene.
Audi A3 Sportsedan henter med det mye
av designen fra konseptbilen som ble vist på
bilutstillingen i Shanghai i 2011.

Dimensjoner
Den nye 4-dørsvarianten har samme akse-
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lavstand på 2,64 meter som 5-dørs Audi A3
Sportback, men lengden er økt med 15 cm til
4,46 meter. Bilen er også 11 mm bredere og
9 mm lavere enn 5-dørsversjonen. Den økte
lengden gir plass til et romslig bagasjerom på
425 liter.
Med den minste 1,4-litersmotoren veier
denne A3-modellen 1205 kg. Panser i aluminium og varmeformet stål i karosseriet bidrar
både til å holde vekten nede og øke sikkerheten. Den kompakte motoren veier i seg selv
bare litt over 100 kg.

Motorer
Ved lanseringen ble Sportsedanen tilbudt med
fire motoralternativer. På bensinsiden står
valget mellom en 1,4-liters TFSI-motor med 140
hk og et dreiemoment på 250 Newtonmeter
(forbruk 0,47 liter/mil) og en 1,8-liter med 180
hk og 250 Nm (forbruk 0,57 l/mil). Dieselvalget
kan gjøres mellom en 1,6-liters TDI med 105 hk
og en 2-liters dieselmotor med 150 hk og 320
Nm (forbruk 0,42 l/mil).
Avhengig av motor, leveres bilen enten
med en sekstrinns manuell girkasse eller automatgirkassen S tronic. Den nye 1.4 TFSI COD-

motoren er bygget på ny motorteknikk. Ved
moderat kjøring går to av de fire sylinderne i
dvale (Cylinder on Demand), dermed reduseres
også forbruket. De samme to sylinderne
vekkes så lynraskt når behovet melder seg.
For føreren oppleves dette helt sømløst.
A3 Sportsedan kan også fås med quattro
firehjulsdrift.

Sikkerhet og glede
Designen på den nye A3-modellen understrekes med aluminiumsfelger i størrelse opp
til 19”. Det elektroniske stabilitetsprogrammet
ESC inkluderer også en elektronisk differensial
sperre. Ved høy hastighet gjennom svinger,
bremses det indre forhjulet noe slik at understyringen minimeres og veigrepet forbedres.
Audi A3-familen byr på en rekke løsninger
i fremste rekke, både innen sikkerhet og
infotainment. Adaptiv cruisekontroll med
bremseassistent, navigasjon via Google Earth
og Google Street View og et Bang & Olufsen
høyttaleranlegg med 14 høyttalere er noe av
hva som finnes på utstyrslisten.
Prisene begynner på 307.700 kroner.
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Volvo tester svinghjulteknologi

Av H-E Hansen

Det høres smart ut: Å magasinere bevegelsesenergien i bilen
når du bremser, slik at den er tilgjengelig i neste akselerasjon.
Så smart at det har vært brukt i Formel 1 i en årrekke. Nå tester Volvo denne KERS-svinghjulteknologien i sine personbiler
og oppnår også gode drivstoffbesparelser.
KERS står for Kinetic Energy Recovery System;
system for gjenvinning av bevegelsesenergi.
Volvo Car Group har gjennomført omfattende tester av kinetisk svinghjulsteknologi
på offentlige veier. Resultatene bekrefter
at dette er en enkel, rimelig og svært
miljøvennlig løsning.

Eksperiment
Dette helt eksperimentelle systemet skal
gjenvinne bevegelsesenergi. Resultatene
viser at teknologien, når den kombineres
med en firesylindret turbomotor, kan
redusere drivstofforbruket med så mye som
25 % i forhold til en sammenlignbar seks
sylindret turbomotor. Systemet gir føreren
80 hestekrefter ekstra, og biler med firesylinders motorer akselererer som om de har seks
sylindere.
Det eksperimentelle systemet, som kalles
Flywheel KERS, har et svinghjul plassert på
bakakselen. Når man bremser, gjør bremse
energien at svinghjulet roterer med en

hastighet på opptil 60 000 omdreininger i
minuttet. Når bilen så beveger seg igjen,
overføres rotasjonen fra svinghjulet til
bakhjulene gjennom en spesialdesignet overføring.
Forbrenningsmotoren som driver for
hjulene skrus av med en gang oppbremsingen begynner. Energien i svinghjulet kan da
brukes til å akselerere kjøretøyet når det
settes i bevegelse igjen, eller til å drive bilen
når det har oppnådd kjørehastighet.
Ved vårt første møte med bilen merket vi
godt de ekstra kreftene og fikk registrert besparelsen i forbruket. Og som en interessant
påminnelse om at du har KERS i bilen, kan
du høre summingen av svinghjulet når det
går i sin enorme rotasjon der bak i bagasje
rommet.

Mest effektivt i bykjøring
- Den lagrede energien i svinghjulet er nok
til å drive bilen i kortere perioder. Dette har
stor innvirkning på drivstofforbruket. Våre

utregninger viser at det vil være mulig å slå
av forbrenningsmotoren rundt halvparten
av tiden når man kjører i henhold til ny
europeisk kjøresyklus, New European Driving
Cycle - NEDC, forklarer Derek Crabb, Vice
President Powertrain Engineering i Volvo Car
Group.
Ettersom svinghjulet aktiviseres av
bremsing, og varigheten av energilagringsprosessen – det vil si, varigheten av
svinghjulets rotasjon – er begrenset, er
denne teknologien mest effektiv når det er
mye bremsing og oppstart. Med andre ord,
drivstoffbesparelsene vil være størst når man
kjører i travle bygater og med aktiv kjøring.
Når energien i svinghjulet kombineres
med forbrenningsmotorens fulle kapasitet,
kan bilen få ytterligere 80 hestekrefter.
Takket være den raske oppbyggingen av
dreiemomentet, fører dette til redusert akselerasjonstid. Eksperiment-bilen, en Volvo S60,
akselererer fra null til 100 km/t på imponerende 5,5 sekunder.

Karbonfiber - lett og kompakt
Svinghjulassistert fremdrift ble testet på
en Volvo 260 allerede på 1980-tallet, og en
rekke bilprodusenter har i nyere tid vurdert svinghjul av stål. Men ettersom en slik
stålenhet er stor og tung, og har begrenset
rotasjonskapasitet, er ikke dette en konkurransedyktig løsning.
Svinghjulet Volvo har benyttet i sine
tester er laget av karbonfiber. Det veier
rundt seks kilo og har en diameter på 20 cm.
Karbonfiberhjulet roterer i et vakuum for å
minimere friksjonstap.
- Vi er den første produsenten som har
brukt svinghjulteknologi på bakakselen på
en bil med forbrenningsmotor som driver
forhjulene. Det neste steget etter disse vellykkede testene er å vurdere hvordan denne
teknologien kan brukes på våre fremtidige
modeller, sier Derek Crabb.
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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Citroën Grand C4 Picasso:

Den store blir større

Den nye Grand C4 Picasso er siste tilskudd i modellrekken
fra Citroën. Flerbruksbilen kan frakte 7 personer og by på
romslighet og komfortabel kjøring.
Av H-E Hansen
Citroën Grand C4 Picasso virker lettkjørt. Den
ligger godt på veien og byr på gode egenskaper av velkjent kaliber. Og bilen kan skilte
med lavt CO2-utslipp med en motorversjon
som slipper ut bare 98 g/km. Designmessig
skiller Citroën Grand C4 Picasso seg ut fra
5-setersmodellen, blant annet i fronten, med
spesielle takrails som fremhever bilens profil
og med helt nye baklykter med 3D-effekt.

Plassutnyttelse
Den nye Citroën Grand C4 Picasso har et markant utseende som plasserer den inn i den lett
kjennelige Citroën-familien. Modellen kan by
på inntil syv seter og en følelse av romslighet
innenfor sitt relativt kompakte ytre. De kompakte utvendige målene er en lengde på 4,59
meter, bredde på 1,83 m og høyde på 1,63 m.
Takket være den nye modulære platt-
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formen, EMP2 har Citroën kunnet flytte
bakhjulene 55 mm bakover sammenlignet
med 5-seteren til en akselavstand på hele 2,84
meter. Den nye Grand C4 Picasso har samme
utvendige mål som forgjengeren og kan skilte
med en tredje seterad med nedfellbare seter,
og kan altså frakte opptil 7 personer. Modellen
har nå en total lastelengde på 2,75 meter med
passasjersetet foran foldet flatt ned. Det bys
på forbausende god plass for knærne i både
2. og 3. seterad. På 2. seterad har setene gode
justeringsmuligheter i lengderetningen og
adkomsten til 3. seterad er gjort optimal gjennom døråpningene bak, blant annet på grunn
av at bakhjulene er flyttet 55 mm tilbake i
forhold til femseteren.
Bagasjerommet er 69 liter større enn på
forgjengeren, med til sammen 645 liter og
over 700 liter når andre seterad er skjøvet helt

frem. Det er også det bredeste bagasjerommet
i sin kategori med 1,17 meter mellom hjulbuene.
I den nye Citroën Grand C4 Picasso er det
en rekke praktiske oppbevaringsrom i kupeen.
Ryggen på forsetene er utstyrt med nedfellbare bord med LED-belysning.

Lyst og digitalt
Kupeen i den nye Citroën Grand C4 Picasso er
innbydende og gir en god følelse av Citroëns
evne til å være trivelig annerledes. Og det
slippes inn massevis av lys gjennom panoramafrontruten, som er standard, og det store
glasstaket.
På førerplass sitter du behagelig bak det
asymmetriske instrumentbordet som kombi
nerer ulike farger og materialer.
Passasjerene skal også ha det bra. På
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andre seterad kan hvert av de tre individuelle
setene skyves frem og tilbake, og ryggstøttene reguleres. Og på tredje seterad er man
ikke glemt når det gjelder air condition, for
her har man egne dyser for frisk luft og riktig
temperatur.
Kjøringen skal bli ekstra behagelig med
utstyrspakken Pack Lounge som inkluderer
massasjefunksjon i setene foran, egen støtte
for leggene på passasjersetet foran, og alle
har Relax-nakkestøtter. Med plug-and-playpakken «Media Pack» kan passasjerene på rad
to se favorittfilmene sine i de to integrerte
skjermene i nakkestøttene foran.
Den nye Citroën Grand C4 Picasso leveres
med en ny form for digital instrumentering
som både er intuitiv å bruke og flott å se på.
Det stilrene instrumentbordet er bygget opp
rundt to skjermer, en 7’’ berøringsskjerm og
en 12’’ HD panoramaskjerm.
Berøringsskjermen på 7’’ er standard. Via
syv touchknapper på skjermen styrer man
bilens funksjoner som klimaanlegg i to soner,
navigasjon, radio, telefon, førerassistanse mm.
Den 12’’ store HD panoramaskjermen viser
informasjon om kjøringen eller navigasjon
etter førerens ønske.

Mange systemer
Ved siden av nyttige funksjoner som nøkkelfri
adgang og nøkkelfri oppstart, motorstyrt
bakluke, 220 V uttak og ryggekamera, tilbyr
den nye Citroën Grand C4 Picasso også andre
systemer som skal forenkle kjøringen. Her
skal et utvalg av dem nevnes:
Systemet 360 Vision: Ved hjelp av fire
kameraer plassert rundt bilen, kan føreren
se bilen og de aller nærmeste omgivelsene på
skjermen enten i fugleperspektiv, bak bilen
eller panoramavinkel fremover, noe som
for eksempel er praktisk når man skal ut av
parkeringshus.
Park Assist hjelper føreren med å måle
om det er plass nok til å parkere og med selve
parkeringen, enten om bilen skal rygges inn
eller lukeparkeres. Det eneste føreren trenger
å gjøre er å styre gass- og bremsepedalene.
Av systemer som skal bidra ytterligere
med sikkerheten kan nevnes aktiv cruisekontroll, der systemet holder en konstant
avstand til bilen foran gjennom å påvirke
akselerering og motorbrems, og fungerer
ved hastigheter som er +/- 25 km/t i forhold
til bilen foran. Så snart det er tilstrekkelig
avstand til kjøretøyet foran, går bilen auto

matisk tilbake til den opprinnelige hastigheten.
Kollisjonsvarsling, veistripealarm og blindsonevarsling finnes også på listen over
hjelpemidler.

Under 100
Grand C4 Picasso veier i overkant av 100 kg
mindre enn den foregående modellen. Ut over
reduksjon i vekt, er det lagt ned mye arbeid i
forbedret aerodynamikk og å utstyre modellen med motorer med lavere drivstofforbruk
og CO2-utslipp. I gjennomsnitt har utslippene
gått ned med 30 gram, og forbruket 0,1 liter
pr. mil, opplyser Citroën.
Du kan velge mellom en rekke bensin- og
dieselmotorer. På bensinsiden tilbys alterna
tiver med 120 hestekrefter og 155 hk, mens du
har tre dieselvalg på 90 hk, 115 hk og 150 hk.
Citroën Grand C4 Picasso byr på CO2utslipp på under 100 g/km! Dette gjelder
motoren e-HDi 90 Airdream utstyrt med en ny
generasjons elektronisk styrt manuell girkasse
med 6 gir, som slipper ut lave 98 g CO2/km, og
har drivstofforbruk på 0,38 l/mil ved blandet
kjøring.
Prisen for Grand C4 Picasso begynner på
293.000 kroner.
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Hyundai i10:

Småbil med store ambisjoner

Av H-E Hansen

Hyundai i10 er en modell vi har kjent gjennom en årrekke. Med
sin nye generasjonen av modellen vil Hyundai tilby en bil som
tar nye steg fremover både med kjøreegenskaper, komfort og
brukervennlig romslighet. Det har blitt en frisk nyhet i markedet
for småbiler.
Hyundai i10 er en A-segmentbil, altså en bil i
klassen for de minste bilene. Den nye genera
sjonen lanseres fem år etter at forgjengeren
ble introdusert. Modellen skal vise at Hyundai
har tatt gode steg videre med den lille i10. Nå
skal du også i denne bilen finne egenskaper
som man tidligere måtte opp i de større
modellene for å finne.

Større
Den nye generasjonen i10 er basert på en
helt ny plattform med fem millimeter lengre
akselavstand. Modellen har blitt 80 millimeter
lengre, 65 millimeter bredere og 50 millimeter
lavere enn sin forgjenger, og dette er med på
å gi mulighet for utvidet benplass både i forog baksetene og større lastekapasitet.
Bagasjerommet har vokst med mer enn 10

% til 252 liter med alle setene på plass. Når du
slår ned baksetene åpner volumet seg til romslige 1046 liter.

Eksteriør og interiør
I likhet med 95 % av Hyundais biler solgt i
Europa, er den nye generasjonen i10 designet
og utviklet på Hyundais teknologisenter i
Rüsselsheim, Tyskland. Dette er den første
Hyundai’en i A-segmentet som blir bygget i
regionen.
Det europeiske designteam søkt etter en
dynamisk form på eksteriøret ved å bruke ‘fluidic
sculpture’, Hyundais designfilosofi, for å gi et
inntrykk av gode utvendige dimensjoner og
atletiske linjer. Inntrykket fra det utvendige
skal forsterkes av en opplevelse av et innbydende og moderne interiør med god kvalitet.

Utstyrsnivåene går fra Eco-entry, Comfort
og Comfort+ og til Premium. Klimaanlegg,
sentrallås og varmeseter finnes på alle
nivåer. Ellers kan nevnes hastighetskontroll,
smartnøkkel med nøkkelfri start og stopp,
LED-lys og automatisk klimakontroll. Og ved
siden av at det selvsagt er varme i setene,
tilbys det luksus med varme i rattet!
På det høyeste nivået Premium får du
også for eksempel bluetooth, cruise control
og bakkestart-assistent. Integrert TomTomnavigasjon er tilleggsvalg.
Sikkerheten skal bli tatt vare på med
funksjoner som inkluderer seks kollisjonsputer beskytter fører og passasjerer, elektronisk stabilitetsprogram (ESP),
stabilitetskontroll (VSM), ABS-bremser og
dekktrykksovervåkning (TPMS), mens bakkestartassistenten forhindrer at bilen ruller
bakover ved bakkestart i bratte bakker.

Motorer
Hyundai i10 blir i Norge levert med valg
muligheten mellom to bensinmotorer,
henholdsvis en 1,0-liter med 66 heste
krefter og en 1,25-liter med 87 hestekrefter.
Motorene i i10 er videreutviklet for bedre

Hyundai er med i rally-VM ved
i20-modellen
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drivstofføkonomi med blant annet bruk av
aluminiumskomponenter.
Den minste motoren har et forbruk
på 0,43 liter/mil ved blandet kjøring,
som tilsvarer 98 gram CO2 pr km. Tallene
gjelder en egen Blue Drive-utgave, som
er ”miljømodellen”, der det er gjort noen
modifiseringer i forhold til andre i10 med
1-litersmotoren, for å oppnå gunstige utslipp- og forbrukstall. Den sterkeste motoren
forbruker 0,49 liter/mil, med CO2-utslipp på
114 gram/km.
Den manuelle girkassen har fem trinn, og
du kan også velge å kombinere den minste
motoren med en 4-trinns automatgirkasse.
Siden bilen er så lett med sine snaue
1000 kg skal det ikke sterkere motorer
til for at i10 blir kjapp nok, og gir gode
kjøreegenskaper og komfort. Man opplever
den bedrete kjøredynamikken og lavere
støynivå. Hyundai i10 gir et solid inntrykk,
og du får fort tillit til at den gjør jobben
både i hverdagen som en letthåndterlig bil
i tettbygde strøk og på de lengre turene.
Og det gir også en spesiell form for glede og
moro å kjøre en liten bil med en villig liten
turtallsvennlig motor.

Økt produksjon
Hyundai Motor Company i Korea er verdens
fjerde største bilprodusent med 90.000
ansatte. Hyundai er representert i 193 land
med rundt 6.000 forhandlere. I Norge har
selskapet 67 forhandlere, og har solgt over
80.000 biler siden merket kom til landet i
1992.
I Europa ble i10 den mestselgende
Hyundai’en i 2010, og det forventes at den
nye modellen vil selge 74 000 eksemplarer i
Europa allerede i sitt første år, 2014. Dette
antas å utgjøre en markedsandel på 6,3 % av
A-segmentet. I Norge har Hyundai ambi
sjoner om å selge over 500 eksemplarer av
i10 i år.
Produksjonen skjer ved Hyundais fabrikk
i Tyrkia, som allerede bygger Hyundais
B-segmentbil i20. Anlegget er utvidet med
en investering på 500 millioner euro og
har skapt 2 700 nye arbeidsplasser i Tyrkia.
Produksjonskapasiteten er nå økt til 200 000
biler årlig. Det betyr at fra 2014 vil ca 90 %
av Hyundais biler som selges i Europa være
produsert i Tyrkia eller Tsjekkia.
Prisene for Hyundai i10 starter på
133.850 kroner.
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Toyota 4WD:

Tre på alle fire

Vi har vært ute i granskauen. Inn mellom treleggene i ulendt vinterterreng
for å prøve Toyotas tre firehjulsdrevne biler.  Som en slags tre bukkene
Bruse får vi prøve dem, den ene litt større, sterkere og med større terreng
egenskaper enn den andre: RAV4, Hilux og Land Cruiser.

Alle tre har firehjulsdrift av ulikt kaliber for å
takle forskjellige behov for kjøring på dårlige
veier og røffe forhold. Og alle sammen er
tøffere enn de fleste sjåfører. For det er
gjerne kvinnen eller mannen bak rattet som
synes veien fremover ser altfor skummel ut
lenge før bilene når sitt grenseland.
For det meste går slike biler på gode veier
og må by på komfort og hyggelige kjøre
egenskaper. Dette skal kombineres med de
spesielle behovene som stilles til å ta seg frem
under krevende forhold.

Bestselgeren RAV4
RAV4 er Toyotas bestselger i markedet for
kompakte SUVer. Det er en bil som kombinerer komfort med god fremkommelighet når
du skal ut en vinterdag eller komme opp den

siste, ulendte veien til hytta.
Men når vi kjører ut i den enda mer krevende terrengløypa viser den hva den har å by
på enda et stykke videre.
Toyotas fjerdegenerasjon RAV4 ble lansert
i fjor og var et svar på kundenes ønsker om
stiligere design, høyere interiørkvalitet og
mer engasjerende kjøreegenskaper. Med
2014-modellen har RAV4 fått et større utvalg
med firehjulstrekk, nye eksteriør- og interiørfarger, høyere utstyrsnivå og ny teknologi.
Motorvalget står mellom en 2-liters bensinmotor med 151 hk og de tre dieselvariantene 2-liters D-4D med 124 hk, 2,2-liters D-4D
med 150 hk og 2,2-liters DCAT med 150 hk.
En helt ny firehjulstrekk-variant av RAV4
kombinerer en 2-liters D-4D turbodiesel med
Integrated Dynamic Drive System, Toyotas

Rav4
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Av H-E Hansen

avanserte firehjulstrekk teknologi. Det integrerte systemet koordinerer og kontrollerer
firehjulstrekksystemet, stabilitetskontrollen
og den elektriske servostyringen. Resultatet
er bedre kjøreegenskaper og økt sikkerhet
under alle forhold.
Firehjulstrekksystemet benytter informa
sjon som sendes fra flere forskjellige sensorer (fart, styrevinkel, gasspedalpådrag og
retning) som benyttes til å overføre krefter
til bakhjulene ved behov ved hjelp av en
elektromagnetisk kopling plassert foran den
bakre differensialen. Fordeling av kreftene
foran/bak kan varieres fra 100:0 til 50:50,
med forhjulstrekk (100:0) automatisk inn
koblet under normal kjøring for å redusere
drivstofforbruket.
For kjøring under vanskelige forhold
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Land Cruiser

kan føreren benytte en AWD Lock-knapp.
Aktivering av knappen gir en låst fordeling
på 50/50 foran og bak og virker i hastigheter
opp til 40 km/t.
RAV4 selges også med forhjulstrekk med
priser som begynner på 298.000 kroner. Skal
du ha firehjulsdrift må du imidlertid opp til
priser som starter på 333.800 kroner.

Tøffe Hilux
Hilux er på en måte arbeidshesten i denne
troikaen av Toyota-modeller. Den er en
lang og tro tjener for dem som har et realt
arbeidstak å gjøre – enten det er på jobben
eller i fritiden. Dette er en pick-up med et
lasteplan du til og med kan bygge inn for
eksempel for å skreddersy det til verktøy
arsenalet for en håndverker. Og skal du ha
med deg enda mer trekker den inntil 2,5 tonn
på tilhengerfestet.
Den nyeste utgaven av Hilux har fått
nytt utvendig design og mer kraft, og samtidig har Toyota gått videre med å utvikle
interiøret slik at det skal ha personbilkomfort. Interiøret har et nytt dashborddesign
med horisontalt sentrert instrumentpanel
som forsterker bredde og romslighet i
førerhuset. Bilen har også Toyota Touch, en
berøringsskjerm for multimedia.
Med tre karosserityper, to motorer,
manuell og automatisk girkasse og to- eller
firehjulstrekk, kan Hilux-kjøperne velge en bil

som tilfredsstiller både arbeid og fritid.
Hilux kan fås med tohjulsdrift, men det er
med firehjulsdrift vi får prøve den i vinterskogen. I de verste kneikene følger denne
tøffingen med god bakkeklaring godt etter i
hjulsporene til Land Cruiseren.
Prisene starter på 298.700 kroner.

Vidgjetne Land Cruiser
En av verdens mest kjente og brukervennlige
firehjulsdrevne bilene har kommet i en ny
utgave der det har vært siktet mot barskere
eksteriørdesign, mer raffinert interiør og
forbedrede terrengegenskaper.
Med sin 60 år lange offroad-historie har
Land Cruiser blitt et ikon i 4WD-markedet,
der den kombinerer robuste terrengegen
skaper med utmerkete kjøreegenskaper og
komfort på landevei. Modellen har taklet
samtlige sju kontinenter, under de tøffeste
forhold. Selv ikke Antarktis har kunnet
stoppe Land Cruiser da en spesialutgave
kjørte over Sydpol-kontinentet.
En robust og motstandsdyktig ramme
konstruksjon og komplett drivlinje med alt
man måtte ønske av høy- og lavgirserie gjør
den nærmest ustoppelig. Og opp gjennom
årene har nye generasjoner fått mer avanserte systemer som hjelper føreren med å
komme frem i tilnærmet ufremkommelighet.
Flere brukervennlige funksjoner betyr at Land
Cruiser kan forsere krevende terreng, hvor

selv de mest kompetente førere ellers ville
slite.

Fem innstillinger
Toyota Land Cruiser er tilgjengelig med to
forskjellige motorer. En 4-liters V6-motor med
282 hk eller en 3-liters firesylindret turbodieselmotor med 190 hk. Bensinmotoren er
koblet til en femtrinns automatgirkasse, mens
turbodieselmotoren kan fås med enten en
sekstrinns manuell girkasse eller femtrinns
automatgirkasse. Motorene leverer kraftige
dreiemoment på henholdsvis 385 og 420
Newtonmeter.
De fem ulike innstillingene for terrengkjøring gir føreren passende veiledning,
hjelper dem gjennom kjøreprosedyrer og
styrer automatisk gasspådrag og bremsekraft.
Femstegs Crawl Control setter føreren i stand
til å passere hindringer med både presisjon og
kontroll. Bilens såkalte Multi-terrain Monitor
gjør at føreren kan se i vinkler han ellers ikke
har overblikk over foran hjulene, og øker
kontrollen rundt de umiddelbare omgivelsene
og planlagt kjørerute.
Ved at systemene hjelper selv uerfarne
førere i å hente ut det maksimale potensialet
under terrengkjøring, er den nye Land Cruiser
en trygg og egentlig enkel bil å bruke.
Prisen for Land Cruiser som personbil
begynner i Norge på 1.415.300 kroner.

Hilux
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Medlemsfordeler 2014
(forutsetter betalt kontingent)

• MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)
• Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008
Fra utlandet +47 22 68 50 09
www.ma-norge.no

Produksjon: www.nfias.no

Samarbeid gir fordeler

Rabatt på:
• forsikringer
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk

For mer informasjon, se medlemshåndbok for 2014 eller kontakt MA på
telefon 22 47 42 00
telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6, Oslo
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

• leiebil
• bilfinans

Forsikringsavtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
Fordelaktige tilbud
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
– 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
– Egenandelsfordel på kr 4.000,– for kasko *)
– Gunstig innboforsikring
*) Egenandelsfordel kr 4.000,–
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr
4.000,– for kasko, dersom medlemmet har tre eller flere skadeforsikringer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing. Gjensidige gir også
tilbud om gunstig bilfinansiering til MAs medlemmer.
For mer informasjon, kontakt Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
Du kan også lese mer om avtalen på www.gjensidige.no/ma-norge
og på www.ma-norge.no

MA og MA-Ungdom
MA – www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.

Alkolås

MA jobber målrettet for innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

Forskning

MA deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.

KastMasken

Et landsomfattende teater- og undervisningsopplegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres foreldre som
hovedmålgruppe.
www.kastmasken.no

Facebook

MA har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!

MA-Ungdom

www.maungdom.no
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant unge.
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA! Bli tilhenger av siden!
MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:

Death Trip

DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjereres til å lage
holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
www.deathtrip.no

Ung på vei mot Lappen

Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
Kun kr 100,– for hele perioden du er med – TØR DU SATSE?
Send en epost til ma-ungdom@ma-norge.no
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve NÅ!

Kontingent for 2014
Medlemskap med Autohjelp kr 840,Medlemskap uten Autohjelp kr 590,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 640,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 390,Støttemedlemsskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2014

Benytt slippen under for støttemedlemskap, eller www.ma-norge.no BLI MEDLEM!

HJELP
OSS Å
STOPPE
DEM!

MA er organisasjonen for deg som
ønsker rusfri trafikk.
For kr 250,- pr. år blir du støttemedlem,
og får MAs kartbok og medlemsbladet
Motorføreren.

#

Ekstra giv i vervingen!

Ja, jeg vil bli støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send meg mer info om MA
Navn:..................................................................
Adresse:...............................................................
Postnr./sted:........................................................
Tlf/mobil:.............................................................

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

E-post:.................................................................
Ververs navn:.......................................................
Ververs medl.nr:...................................................
MA, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 47 42 00
ma@ma-norge.no
www.ma-norge.no
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Rabatt på drivstoff
MA har innledet et samarbeid med 365Privat
MasterCard. Dette kredittkortet tilbyr deg
3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner,
og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso! Dersom
du søker om kortet gjennom MAs nettsider
www.ma-norge.no, støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
Rabatt på bensin og diesel med 365Privat
Kredittkortet 365Privat MasterCard *) har vært testvinner 9
ganger siden 2007!
I kortet ligger det bl.a. 3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner, og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso. Det betyr at dersom fyller du drivstoff hos Esso og Esso Express får du for eksempel
hele 81 øre i rabatt pr. liter ved en pumpepris på 14 kroner!
Kortet er dessuten mer enn et klassisk bensinkort siden du får
3,65 % rabatt også på kjøp av klær og sko i form av tilbakebetaling
til din 365Privat-konto. Ingen årsavgift eller etableringsgebyr.

Gjennom ma-norge
Du kan lese mer om kortet på www.365privat.no, eller ringe
365Privat direkte på 815 00 365 for ytterligere informasjon.
Men husk å sende selve søknaden gjennom linken på vår
hjemmeside www.ma-norge.no, da støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
*) Årlig effektiv rente 23,83 %: Årlig effektiv rente er basert
på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på 15.000
kroner, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på
1.400,81 kroner. Dette utgjør en kredittkostnad på 1.809,65
kroner og en samlet kredittkjøpspris på 16.809,66 kroner.
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Her er MAs avdelinger!
MA er en landsomfattende
organisasjon. Som medlem av
MA er man imidlertid også
tilsluttet en lokal avdeling.
Virksomheten har i alle år vært basert på
alle lokalavdelingene rundt i hele Norge.

Avdelinger

Her har mye av aktivitetene funnet sted og
samholdet blitt skapt. Vil du ha nærmere
kontakt med din avdeling?
Nedenfor finner du en liste over alle
avdelingene i hele landet. Dersom du
ønsker nærmere kontakt eller informasjon
om aktivitetene i din avdeling, kan du finne
navnet på avdelingslederen og telefon
nummeret der du kan ta kontakt.

Leder / kontaktperson

Telefon

OSLO/AKERHUS		
Oslo og Akershus avdeling
Bjørn Harald Nikolaisen
63 84 41 25
				
ØSTFOLD		
Halden avdeling
Leif Egil Thomasrud
69 18 12 52
Indre Østfold avdeling
Arne O. Moberg
69 89 35 10
Moss avdeling
Roald W. Olsen
69 26 51 63
Sarpsborg avdeling
Einar Lande
69 14 16 46
HEDMARK		
Hamar avdeling
Per Rostad
62 52 63 37
Kongsvinger avdeling
Magne I. Teppen
62 96 38 40
Solør avdeling
Ole Johannes Østberg
62 82 51 40
Trysil avdeling
Ole Arild Bovolden
48 02 30 61
Nord-Østerdal avdeling
Rein Landfastøyen
90 74 49 84
				
OPPLAND		
Oppland avdeling
Kåre Simenstad
61 23 33 55
BUSKERUD
Drammen og omland avdeling Egil Willy Alfsen

48 11 96 46

VESTFOLD		
Horten avdeling
Leif Solberg
33 07 32 53
Larvik avdeling
Ingvald Holm
33 11 23 68
Sandefjord avdeling
Håvard Hynne
33 46 40 25
Tønsberg avdeling
Arne Bakke
33 33 27 67
				
TELEMARK		
Skiensfjorden avdeling
Dag H. Straume
35 52 18 47
Telemark avdeling
Knut T. Haugen
35 99 63 79
AUST-AGDER		
Grimstad avdeling
Frank Olsen
Lillesand og Birkenes avdeling Bjarne Eikeland

37 04 78 99
37 27 62 16

VEST-AGDER		
Farsund avdeling
Reidar Heskestad
Lyngdal avdeling
Stian Aarnes
Vennesla avdeling
Olav Einstabland
Indre Agder avdeling
Ola Reidar Håland
Mandal avdeling
Gerd Udland

38 39 81 42
40 41 45 18
38 15 55 95
38 28 05 80
38 26 55 72

ROGALAND		
Dalane avdeling
Inge Sirevåg
Ryfylke og Jæren avdeling
Reimund Engedal
Stavanger avdeling
Einar Aven

51 43 83 87
51 42 22 62
51 55 59 57

Avdelinger

Aktivitetsnivået er ulikt i avdelingene,
men ta gjerne kontakt for å høre hva som
foregår.
Mer informasjon om avdelingene finnes
også på nettsidene til MA,
www.ma-norge.no, der hver enkelt lokal
avdeling har sin egen side.

Leder / kontaktperson

Telefon

ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes

52 81 62 52

HORDALAND		
Hordaland avdeling
Alf T. Seim

56 36 43 17

SOGN OG FJORDANE		
Indre Nordfjord avdeling
Geir Ståle Vatnamo
Indre Sogn avdeling
Kristen Per Askeland
Indre Sunnfjord avdeling
Ruth Hamre Erdal
Ytre Sunnfjord avdeling
Øystein Russøy
Midtre og Ytre Nordfjord avd. Sverre K. Dahle
Sandane avdeling
Johannes Nedrebø

57 86 66 38
57 65 30 85
57 82 25 51
57 74 29 13
57 86 04 12
57 86 93 86

MØRE OG ROMSDAL		
Haram avdeling
Bertil Staffan Rune Sjøblom
Kristiansund/Sunndal/
Tingvoll avdeling
Tor Larsen
Molde avdeling
Torill Sandnes
Surnadal avdeling
Nils Magnar Torvik
Vanylven avdeling
Edvin Skaar
Vestnes avdeling
Per Arne Gausdal
Vestre Sunnmøre avdeling
Peder Nerem
Volda Ørsta avdeling
Ragnhild Elin Vassbakke
Stranda avdeling
Svein Lunde
Ålesund avdeling
Arve Ekornes

70 21 56 25
71 67 23 18
99 53 22 65
71 66 32 30
70 02 01 06
71 18 14 13
95 47 62 47
70 05 31 56
70 26 07 08
91 89 50 33

SØR-TRØNDELAG		
Fosen avdeling
Jan Ivar Strøm
Orkla avdeling
Oddbjørn Gorsetbakk
Trondheim avdeling
Helge Mork

72 53 75 35
72 42 61 18
72 56 01 01

NORD-TRØNDELAG		
Innherred avdeling
Odd-Harald Bjørnøy
Namdal avdeling
Olav Johan Mork
Stjørdal avdeling
Magnar Lillemo
Ytre Namdal avdeling
Ole Olsen

74 08 17 46
74 27 91 41
74 80 61 52
74 39 40 82

NORDLAND		
Lofoten avdeling
Arvid Leander Lindgaard
Ofoten avdeling
Pauline Elvenes
Vesterålen avdeling
Jan Arne Johansen

76 08 09 49
76 92 83 53
76 12 69 65

TROMS		
Midt-Troms avdeling
Evald Nordli
Tromsø avdeling
Solfrid Helene Amundsen

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen

78 43 79 22
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Spennende start på verve-innsats
MA vil gjerne få blest om sitt nye tilbud om at man kan bli ”Støttemedlem” i MA. Dette nye tilbudet vil være attraktivt for dem som vil bidra til MAs arbeid for en rusfri trafikk. Som et ledd
i å få startet vervekampanjen på bred front, kom nærmere 20 tillitsvalgte og andre interesserte
på kurs i begynnelsen av mars.
Av Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Temaet for ”workshop’en” i Oslo var: Hvordan
selger vi MA i sannhetens øyeblikk, det vil si
når vi står ansikt til ansikt med et potensielt
medlem?

Vi bryr oss
I møter med publikum er det lett å fortelle
hovedpunktene og de store linjene i det gode
og langsiktige arbeidet MA gjør for en rusfri
trafikk i generelle vendinger. Men hvordan
skal vi formidle den viktige saken vi jobber for
slik at andre bryr seg, og føler at det angår
også dem? Her anbefalte de gode kurslederne
fra Salgskameratene at man skal bygge på
egne erfaringer og en egen, opplevd fortelling.

Formidling
Workshop’en jobbet med kjernen i formidling,
det å være trygg på hva du kan og hva du står
for, være personlig, og gjerne få den andre til
å dele sine erfaringer.
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Deltagerne ble utfordret gjennom gruppeoppgaver og korte, individuelle presentasjoner i plenum. Det ble trent på det å våge å
ta kontakt med ukjente, få i gang en dialog og
å tørre å stille spørsmålet om den du snakker
med vil bidra til MAs arbeid med gode saker i
form av pengestøtte.

Ut på ”gaten”
Deltagerne var også ute på Karl Johan en times
tid på fredag ettermiddag for å teste i praksis
det de hadde lært.
For de fleste av oss er det utfordrende å stoppe
tilfeldige mennesker på gaten, men da man vel
har kommet over denne terskelen, opplever
man at det verste man kan få er et ”Nei!” – og
det er i grunnen ikke så farlig?
Oppsummeringen etterpå viste at alle
syntes at det å få prøve seg ute hadde vært en
givende og veldig nyttig erfaring. Nå skal disse

kursdeltakerne ut og gi opplæring til andre i
MA-avdelingene som ønsker å være med på
å gjøre oss sterkere i arbeidet for rusfrie og
trafikksikre veier. Vi tror det blir en ny giv i
vervingen ute i lokalavdelingene.

Enklere å bli støttemedlem!
Med MAs nye SMS-innmelding er det lett både
å bli støttemedlem i MA og å verve andre.
Et støttemedlemskap innebærer at du
støtter MAs arbeid for en rusfri trafikk, og alt
du trenger å gjøre er å sende tekstmeldingen:
«MA STØTTE» til 2007. Du vil deretter motta
faktura i posten på kr. 250,- som er prisen pr.
år for å være støttemedlem.
Som støttemedlem får du tilsendt Motorførerens utgaver, samt en flott kartbok!
Bli med og hjelp oss fram mot målet om at ingen skal dø eller bli skadet i trafikken på grunn
av en fyllekjører!

ORGANISASJON

MA-engasjement i lokal Lofoten-trafikk
Arvid Lindgaard i Lofoten lokalavdeling av
MA har latt seg engasjere av farer i lokaltrafikken. Dette meldte Lofotposten 24.
februar. Saken gjelder Vibeke Hansens kamp
for å få skolebussskyss for de tre barna sine
på en vei i Leknes som hun mener er farefull.
- Jeg støtter Vibeke Hansen 110 prosent. sier
Arvid Lindgaard i en kommentar til Lofotposten.
For liten trafikk?
Lofotposten har skrevet at Vestvågøy kommune
har avvist skoleveien til Hansens barn som
særskilt trafikkfarlig. Dette er et kriterium for å
få gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem
og skole er under fire kilometer. Kommunen
har blant annet vist til et krav om minimum
400 biler i timen for at en skolevei kan karakteriseres som særskilt trafikkfarlig. Kravet skal
stamme fra Statens vegvesen. Lofotposten har
vært i kontakt med i Statens vegvesen, som ikke
kjenner til dette. Tidligere årsdøgntrafikk på
veien oppgis til henholdsvis 2000 og 2800.
Klar tale
Lederen for MA-avdelingen har engasjert seg
og er meget kontret når han omtaler krysset
Lufthavnveien-E10 som er på den aktuelle skoleveien for barna.
- Ingen skal fortelle meg at dette krysset ikke er
farlig, sier Arild Lindgaard til Lofotposten. Jeg
går mye i området, og krysser E10, og vet hva
jeg snakker om, sier den engasjerte MA-representanten til Lofotposten, som har omtalt saken
både i papiravisen og på sine nettsider.

Årsmøte i Telemark avdeling
I begynnelsen av mars hadde MAs avdeling i Telemark årsmøte. Møtet fant sted
på Årnes Kafeteria ved Norsjø mellom
Ulefoss og Gvarv.
Ved siden av årsmøtets øvrige poster, ble
trafikksikkerhet diskutert. Veiforhold skaper
alltid engasjement, og Telemark avdeling lot
sin debatt ende i et helt konkret forslag og
et opprop til veimyndighetene:
”Eit samla årsmøte i MA Telemark avdeling
vil oppmode ansvarlege vegmyndigheiter om
snarast råd å opparbeide fleire lommer for
forbikøyring etter vegane med mest trafikk,
som E 134 og dei andre store ferdselsårene,
og at alle lommene blir vintervedlikehaldne.
Dette er svært viktig for å forhindre farlege
situasjonar ved forbikøyring.”
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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Bakkekontakt på vinterveien
Av H-E Hansen

Vinterferie. Påskeferie. Strålende vinterhelger. Vinteren byr på
en rekke anledninger med mye biltrafikk mot skog og fjell. For
å kjøre sikkert både på hovedveiene og for å komme opp de
siste kneikene, handler det mye om maksimal bakkekontakt og
gode dekk, påpeker MA. Det dreier seg om trafikksikkerhet og
fremkommelighet.
- Vei- og føreforholdene kan fort bli vanskelige. Gode dekk kan forhindre mange
kollisjoner, utforkjøringer og gjøre at
du ikke kjører deg fast på is og snø, sier
direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk
og livsstil. Han peker på at feriebilen ofte
er ekstra tungt lastet, kanskje med en
overlesset skiboks på toppen, som gjør at
kjøreegenskapene også endres til det langt
verre.

Fire håndflater
Hvert enkelt bildekk gir en bakkekontakt på
størrelse med en håndflate. Det er dette som
skaper friksjonen mot underlaget og som
gjør at du kan akselerere, bremse og svinge.
- Du må være godt skodd og opptre forsiktig, så du ikke mister kontrollen og havner i
en farlig situasjon, advarer Tørring.
- Loven sier at mønsterdybden skal være
minst tre millimeter. Dette er et absolutt
minimum, og vi mener at sikker mønster
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dybde på vinterdekk er minst fire til fem
millimeter, sier Katrine Køste, produktsjef
i dekkjeden Vianor, som MA har en god
medlemsavtale med.
- Det er store variasjoner i egenskapene
til vinterdekk, og de blir dårligere med alderen. Gummiblandingen blir hardere med
årene, noe som svekker vintergrepet.

Riktig trykk
Dekktrykket må også være riktig. Ekspertene anbefaler at vinterdekk skal ha 0,2 bar
(20kPa) høyere dekktrykk enn sommerdekk,
siden trykket synker i kulde. Lufttrykket
skal aldri sjekkes umiddelbart etter kjøreturen, men skal kontrolleres på kalde dekk.
- Er bilen tungt lastet, skal den ha 10-15
prosent mer luft i dekkene enn normalt. For
lavt lufttrykk gjør kjøreegenskapene dårligere, samtidig som både drivstofforbruk
og dekkslitasje øker, understreker Køste.
De fleste har nok allerede kjøpt vinter-

dekk for i år, så valget er for lengst tatt
mellom piggdekk eller piggfritt.
- Vi vet at piggdekk har de sikreste og beste
egenskapene på ekstremføre av snø og is.
De som har valgt piggfritt må ha ekstra
fokus på hvordan de opptrer under de vanskeligste forholdene og tilpasse kjøringen,
sier Katrine Køste i Vianor.

Våken og forberedt
De gode dekkene, som er egnet for nordiske forhold, skal tåle det aller meste av
utfordringer, men når det virkelig blir et
knipetak kan kjettinger gjøre at du ikke
blir stående. Det finnes også annen hjelp,
som ”sokker” til dekkene eller spraybokser
med ”klister” som kan gi umiddelbar effekt
i nødens stund.
- Men først og fremst gjelder det å kjøre
etter forholdene. Det kan noen ganger rett
og slett bli så vanskelig at det beste er å la
bilen stå, råder Tørring.
- Avpass farten etter forholdene. Og husk
at ved siden av fart er rus den viktigste
årsaken til alvorlige ulykker. Alkohol og
bilkjøring hører aldri sammen, noe du må
huske også dagen derpå. For øvrig er det
ekstra krevende å kjøre under vanskelige
føreforhold, så pass på å være uthvilt og
oppmerksom. Ta en pause når du merker at
du blir sliten, anbefaler MA-direktør Terje
Tørring.

ORGANISASJON

Foto: Sverre Chr. Jarild

Viktig medlemsfordel:

Gunstig forsikring
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode med
lemsfordeler på forsikring. Både som bileier og ellers er det gode
tilbud å hente på å benytte denne muligheten.
Av H-E Hansen
Det pekes blant annet på at du som medlem
av MA får Gjesidiges beste innboforsikring
til spesialpris og inntil 18 % rabatt på sel
skapets andre skadeforsikringer.

Mange fordeler
Hensikten med avtalen med Gjensidige er
å tilby deg gode fordeler, det være seg på
både skadeforsikring, bank og sparing.
Mange medlemmer har benyttet seg av muligheten til å flytte forsikringene sine over til
Gjensidige for å dra nytte av de gode beting
elsene som MA-medlemmene kan oppnå.
Stadig flere takker ja til tilbudet. Og
medlemmer som allerede var kunder hos
Gjensidige fra tidligere får selvsagt også de
samme betingelsene når de melder fra til
forsikringsselskapet.

Du får samlerabatt på alle
forsikringer:
- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer

Du vil også få Gjensidiges beste
innboforsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen

”stjeler” identiteten din får du både førstehjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Og som bileier er det viktig å
legge merke til:
Man får redusert egenandel på bilforsikringen med kr 4000 hvis man har 3 eller flere
forsikringer.
I tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.

Attraktive lån
Gjensidige kan nå også tilby MA-medlem
mene spesielt attraktive betingelser på lån.
Det gjelder lån til både bil, MC og karavan.
Lånene ytes med pant i låneobjektet. MAs
medlemmer skal få attraktive lånerenter
etter de til enhver tid gjeldende beting
elser. Etableringsgebyret oppgis til 1.250
kroner og termingebyret 50 kroner.
Du kan lese mer om medlemsfordelene både
på forsikring og lån i MAs medlemshåndbok
for 2014, på www.gjensidige.no/partner
eller ta kontakt med Gjensidige på telefon
03100.

2012

2005

1999
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MA-engasjement i lokal Lofoten-trafikk
Arvid Lindgaard i Lofoten lokalavdeling av MA har latt seg engasjere av farer
i lokaltrafikken. Dette meldte Lofotposten 24. februar. Saken gjelder Vibeke
Hansens kamp for å få skolebusskyss for de tre barna sine på en vei i Leknes som
hun mener er farefull.
- Jeg støtter Vibeke Hansen 110 prosent sier Arvid Lindgaard i en kommentar til Lofotposten.
For liten trafikk?
Lofotposten har skrevet at Vestvågøy kommune har avvist skoleveien til Hansens barn som særskilt trafikkfarlig.
Dette er et kriterium for å få gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole er under fire kilometer.
Kommunen har blant annet vist til et krav om minimum 400 biler i timen for at en skolevei kan karakteriseres
som særskilt trafikkfarlig. Kravet skal stamme fra Statens vegvesen. Lofotposten har vært i kontakt med Statens
vegvesen, som ikke kjenner til dette. Tidligere årsdøgntrafikk på veien oppgis til henholdsvis 2000 og 2800.
Klar tale
Lederen for MA-avdelingen har engasjert seg og er meget konkret når han omtaler krysset Lufthavnveien-E10 som
er på den aktuelle skoleveien for barna.
- Ingen skal fortelle meg at dette krysset ikke er farlig, sier Arvid Lindgaard til Lofotposten. Jeg går mye i området, og krysser E10, og vet hva jeg snakker om, sier den engasjerte MA-representanten til Lofotposten, som har
omtalt saken både i papiravisen og på sine nettsider.

MA-kryssord 1-2014
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Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av
MA-kryssord nr. 4–2013:
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En samlet Vestfold-avdeling
I slutten av februar tok MA-avdelingen i Vestfold det store skrittet
med å slå seg sammen til en fylkesavdeling ved navn MA Vestfold.
Dette følger opp den landsomfattende prosessen med sikte på
å danne større og sterkere avdelinger.
Av Geir Øynes, MA Vestfold
Det har i litt over 80 år eksistert lokale
avdelinger av MA i Vestfold. Det har vært
avdelinger i Larvik, Sandefjord, Sande og
Svelvik, Tønsberg og Horten. Disse avdelingene er nå nedlagt til fordel for en ny felles
avdeling i Vestfold!
Drøftet
En slik sammenslåing har i noen år vært
drøftet innen MAs sentrale ledelse, til man
på landsmøtet i 2012 vedtok at dette nå
kunne gjennomføres. Sammenslåingene skulle
fortrinnsvis skje innenfor hvert fylke, og i
sammenheng med praktiske og geografiske
forhold. Dette har blitt tatt opp som sak
i årsmøtene til de enkelte avdelingene i
Vestfold i 2013. Alle fire gikk her inn for at
man skulle foreta sammenslåing til en samlet
avdeling i Vestfold fylke.
Stiftelsesmøte
MA - rusfri trafikk og livsstil avdeling Vestfold
ble etablert i et eget stiftelsesmøte på
Furulund Kro mandag 17. februar 2014. Dette

var resultatet av et enstemmig vedtak i saken
som interimstyret la fram på stiftelsesmøtet.
Det hadde møtt opp i alt 38 medlemmer
på dette historiske møtet. MAs direktør Terje
Tørring, markeds- og prosjektansvarlig
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen og regionsekretær Ole Arild Brovolden var også til stede.

Styrmo Fjellvang (Tønsberg).
Som varamedlemmer ble Geir Øynes (Sandefjord), Ingvald Holm (Larvik), Nils Husabø
(Horten)
og Kåre Vatvedt (Tønsberg) valgt, Konstituering av styret vil finne sted på første
styremøte.

Årsmøte
Det ble i samme anledning også avholdt
årsmøte for den nye avdelingen i Vestfold. Her
ble det holdt valg og log lagt frem en arbeidsplan for dette første året i MA Vestfold.
Håvard Hynne (Sandefjord) ble valgt til
leder for det nye styret for MA avdeling Vestfold. Øvrige styremedlemmer ble Tore Adler
Johannessen (Sandefjord), Aage Sjøblom
(Larvik), Leif Solberg (Horten) og Ole Hans

MA-lotteriet:

Nytt år og nye muligheter!
MA-lotteriet 2013/2014 er godt
i gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel pengepremier på inntil 20 000 kroner.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er 40
kroner.
Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert

lodd byr på to skrapespill som hver for seg
gir sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er
det en rekke a ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, offshore-bager,
ryggsekker og verktøy
Gode formål
MA-lotteriets formål er å skaffe penger til MAs
prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og
rusmiddelforebyggende arbeid. Overskuddet av
lotteriet blir fordelt på de ulike kampanjer
og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel
Kast Masken-prosjektet som henvender seg til
ungdomsskoleelever, prosjektet for å lansere

alkolås og MAs fokus på narkotika og pille
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette
forebyggende arbeidet.
Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for
støtten!
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf. 22 47 42 00
eller på epost: ma@ma-norge.no
M OTO R F Ø R ER EN | 1 | 20 1 4
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Får du trøbbel på veien?
Ring MA Autohjelp!

Hvordan du forholder deg

Når du ringer MA Autohjelp, så vil det bli
organisert nødvendig assistanse for deg og de
andre passasjerene i bilen. Som medlem i MA
får du 2 kostnadsfrie assistanser i året. Skulle
du være riktig uheldig og få behov for flere,
vil vi i ettertid innkreve en lav egenandel for
assistanse nr. 3 og oppover fra 100 til 200 kr.
Disse assistansene er likevel utleggsfrie, da
Viking vil garantere for deg i henhold til
vilkår.
MA benytter Viking Redningstjeneste som
leverandør av veihjelpstjenester. Ved driftsstans skal derfor medlemmet alltid ringe MA
Autohjelp på telefon 800 30 008 eller lokal
Viking stasjon. Benyttes annen veihjelpsleverandør, dekkes ikke assistansen av
ordningen.
NB! Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

MA Autohjelp

800 30 008
Fra utlandet: +47 22 68 50 09

Det er kun disse numrene som gjelder for MA
Autohjelp! Ha ditt medlemsnummer klart!
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Hvem er dekket av MA Autohjelp?

Gjelder biler, *motorsykler, mopeder og
firehjulinger som:
• eies av medlemmet.
• tilhører andre personer i medlemmets
husstand,
men som kjøres av medlemmet.
• er registrert på et firma og medlemmet er
fast bruker av bilen.
• som har gyldig kasko- eller delkaskoforsikring. Vekt: Opp til 5 tonn.
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp? Sjekk
kategorien på medlemskortet ditt, se deretter
side 35 i medlemshåndboken 2014.
MA Autohjelp dekker IKKE husstandsmedlemmer
som ikke er medlemmer i MA. Dekningen
gjelder heller ikke biler med utenlandske
skilter, prøveskilter, samt næringsbiler.
*NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever til-

MAs Autohjelp dekker det meste

Hjelp på stedet eller transport
til nærmeste verksted
Enkle reparasjoner foretas på stedet dersom
dette er tilrådelig, alternativt taues bilen til
nærmeste verksted som kan reparere bilen.
Hjelp på hjemmeadresse
Som medlem i MA er du også sikret hjelp om
du står hjemme.
Hjemreise
Hjemreise for fører og passasjerer dekkes
dersom kjøretøyet ikke
kan repareres innen rimelig tid,
er stjålet, eller ved sykdom.
Gratis hotellopphold
Dersom du foretrekker å vente på at bilen blir
reparert, kan vi dekke overnattingskostnader
begrenset til hva hjemreise ville ha kostet.

leggsdekning!

Behov for å tegne tilleggsdekning?
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til autohjelp dersom bilen kun er ANSVARS	
FORSIKRET.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til gratis leiebil ved driftsstans over 24
timer, begrenset oppad til kr 2.000,-.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett til
autohjelp for motorsykkel, moped og
fire-hjuling.

Hjelp innen en time
Viking Redningstjeneste vil normalt være på
plass for å gi deg assistanse i løpet av en
time eller til avtalt tid.
Ingen egenandel
Utleggsfri assistanse inntil 2 ganger pr. kalenderår ved framvisning av gyldig medlemskort
på stedet.
Det forutsettes at assistansen er gitt av MA
Autohjelp og Viking Redningstjeneste.
Hjelp i hele Europa
Ved behov for assistanse i utlandet ringer du
+47 22 68 50 09.

Det henvises til MAs medlemshåndbok for 2014 for detaljer om vilkårene. Mer informasjon er også å
finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.

Sæternes
Transport AS

Oppdal Everk AS
Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Brillehjørnet
Molde AS

Fosen
Verkstedservice AS

Storg. 26
6413 MOLDE
Tlf. 71 21 80 75

2850 LENA
Tlf. 61 14 33 50

Malvik
Drosjesentral AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 18 80

Førde
Bilservice AS

Aaserud
Møbler A/S

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Jan’s
Byggeservice

Kvenildmyra 5
7072 HEIMDAL
Tlf. 73 97 85 00

Flovegen 6 - Øyrane
6800 FØRDE
Tlf. 57 83 07 00

Kåsenv. 16
7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 01 50

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Engfaret 7 E
1518 MOSS
Tlf. 928 65 313

Eknes
Karosseri AS
5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

www.agdertaxi.no

Lillestrøm
Bil & Karosseri AS

Eiker Bladet AS

Taxi Holdeplass

Modul AS

Skjærvaveien 20
2010 STRØMMEN
Tlf. 900 88 999

Tyrifjord Bil

Helgelandsmoen Næringspark
Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Evje
Bilopphogging

Bilvarehuset
Anker AS

Brustad
Busstrafikk A/S

Syrtveit
4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Sjøenden Camping

Kodal Bil

2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Svartsrødv. 1
3243 KODAL
Tlf. 33 44 11 86

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Tannlege

Brit Kari Gjermshus
Moland Park
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Torget
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 62 60

Visiontech AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Tlf. 986 03 000

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Steinkjer Bil A/S

Sunnhordlandskaien 1
5411 STORD
Tlf. 53 40 37 80

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Fjordg. 9, 7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Plan Vest AS

Nedre Torgg. 18
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Havnevegen 20
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

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

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Boreal Transport Nord AS

avd. Bilverksted Sandnessjøen

Fylkesrådet

Øyvind Lambes vei 17, 8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

7735 STEINKJER
Tlf. 74 11 10 00

Norsk Scania AS
avd. Stavanger
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00
www.rogfk.no

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

BUSKERUD
Krøderen.............................Tlf. 32 14 75 49
FINNMARK
Skaidi....................................Tlf. 78 41 61 45

www.moller.no

HORDALAND
Bergen....................................Tlf. 55517080

HEDMARK

OPPLAND
Dombås................................Tlf. 932 42 099

Gjerluvegen 1 A, 2320 FURNES.....Tlf. 24 03 44 00

ROGALAND
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88
VEST-AGDER
Sirdal Bilberging a/s
- Viking Sirdal.....................Tlf. 38 37 18 21
ØSTFOLD
Halden..................................Tlf. 69 17 54 90

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Møller Bil - Hamar
HORDALAND

Møller Bil - Minde

5966 EIVINDVIK - Tlf. 57 78 20 00

Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

ROGALAND

Møller Bil - Stavanger

Vassbotnen 17
4033 STAVANGER.....................Tlf. 24 03 40 00

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Det lønner seg
å samle alt på ett sted
Samler du flere forsikringer hos oss, kan
du tjene inn hele medlemskontingenten.
Som medlem av MA kan du få inntil 18 %
avtalerabatt på forsikringene dine og redusert
egenandel på bilforsikringen. I tillegg får du
spesialpriset ID-tyveriforsikring.

Co-branding logo –
horisontal foretrukket
Ikke (optisk) større
enn G-logo!

For personlig rådgivning om forsikring, ring
oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no
for mer informasjon.

