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Team Aut
Trafikkskole ANS
Måløy Stormarked
6718 DEKNEPOLLEN
Tlf. 57 85 10 35

Johanssons Auto

Telemark
Dekksenter AS

Hvalsmoen 127, 3514 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919 - www.jauto.no

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Jessheim videregående skole

Telemark
Radiatorservice

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Din lokale teststasjon

6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90 - Fax. 57 72 70 77
www.jolsterbil.no

Tau Auto AS

4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90 - Fax. 51 74 63 58

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN
Tlf. 35 59 62 67

Termo Partner A/S

G Nedrebø
Transport AS

3626 ROLLAG
Tlf. 41 63 50 92

Skogstien 6
6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 91 36 93 35

Jon Reidar Aae

RSA Bil og
Caracan Alta

RSA Bil Skøyen

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Ødegården
Transport ANS

Betongv 21
9515 ALTA
Tlf. 93 43 88 88

Drammensv. 130
0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Stiftelsen

Trasoppklinikken Røra Bilverksted
Hyllav. 4
Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

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

Velsvik Transport

Ensjøv 15 B
0655 OSLO
Tlf. 23 24 20 40
www.rsabil.no/ensjo

Asfaltv. 3
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 98 13 03

Tvemo Transport DA

Vennesla Bil og
MC Service AS

Granerud
Transport AS

Vikeland
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 47 04

Askhøgda 3
2022 GJERDRUM
Tlf. 92 40 24 12

Nøsterud Transport
og Import Limited

Birger Vågan Transport
og Byggtjenester

Nordli Bil og
Karosseri AS

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 97 57 90 01

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

Grimsrud 8
3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 90 02 46 32

Kometv. 7
6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Litleåsv. 65
5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Bilia Høvik

Stord
Bilteknikk AS

Ramstadsletta 15
1363 HØVIK
Tlf. 22 95 67 99

Bergen.......................................Tlf. 55517080
MØRE og ROMSDAL

Ulsteinvik..................................Tlf. 70011018

Vabakkjen 10
5411 STORD
Tlf. 53 40 32 00

Semsv. 50
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 82 80

Paul Fjermstads v 26
7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Jan Olafsen
Transport AS
Kristian Sørlis v. 20
2040 KLØFTA
Tlf. 92 01 63 71

Opplæringskontoret for
Bil & Mc Skolen
- SPAR
Bilfag AS
Stavanger AS
Johan R. Sunde AS
Haakon VII’s gt 8
4005 STAVANGER
Tlf. 51 56 77 80

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Bil og Fritid AS

Tofte Båtforening

Plassen
MC & Racing AS

Knivsøv. 16
1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

3481 TOFTE
Tlf. 911 88 405

Ruudg. 26
3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 90 65 73 48

Mohagalia 8
2770 JAREN
Tlf. 61 33 88 77

Okkenhaug Bil AS

HORDALAND

Nye OP Fure AS

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Notodden
Bilservice AS

Krøderen................................Tlf. 32 14 75 49

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Moltumyrane
6076 MOLDTUSTRANDA
Tlf. 46 54 25 24

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 42 97 22

BUSKERUD

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Tonningsg. 33
6783 STRYN
Tlf. 57 87 64 75

Star Autoco
Hammerfest AS

AKERSHUS
Jessheim.............Tlf. 63 92 96 00 / 970 31 310

Advokat

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

ANONYM
STØTTE

Mekonomen
Tromsø AS
Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

BilXtra Mo i Rana
Verkstedv. 2
8624 MO I RANA
Tlf. 75 12 65 45

Brannvesenet
i Lurøy
8766 LURØY
Tlf. 75 09 16 10

OPPLAND

Dombås...................................Tlf. 932 42 099
ROGALAND

Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000
Stryn.........................................Tlf. 970 82 373
Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Myrlands Auto
Europav. 447
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Learn AS

Bøleveien 202
3713 SKIEN
Tlf. 33 12 22 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Lienv 41
3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34
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FORSIDEBILDE Hybridbiler fra Toyota og Lexus i Lofoten.

• Slik virker ”narkometeret”
• Motorsport i mange former
• Mye nytt av biler
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FERIEKLAR BIL?
GRATIS
1390,-

Batteri
Dekk
Lys

SJEKK

Aircondition service og rens

* Eksl gass

1999,- Oljeskift,airconditionservice og rens
* Eksl gass. Inkl 4 liter olje

Champiro sommerdekk
Trend felg
Fra

5530,16’’

Vi etterfyller
spylevæske
GRATIS!
* Gjelder person-og varebil

Komplett hjulpakke ferdig montert på bil

www.vianor.no
HUSK DINE MEDLEMSFORDELER HOS VIANOR!

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Prikkbelastning
Fra 1. juli innføres det nye forskrifter for prikkbelastning.
Dette er en ordning som det har vært uenighet om
i trafikksikkerhetsmiljøet. Uenigheten kommer også
fram nå når den nye, strengere ordningen innføres.
Regjeringen sier i sitt framlegg at ny og skjerpet
prikkbelastning vil redde liv. Om ordningen vil bidra
til dette har skapt ny debatt, sikkert også blant
mange i MA.
Birkenes og Lillesand avdeling MA har i alle fall
engasjert seg sterkt. Dette er det gitt uttrykk for i en
uttalelse, som blant annet har stått i Agderposten:
- ”Meltveit Kleppa deltok i debatt på TV om dette like
etter at vedtaket var fattet, men hun fikk ikke særlig
forståelse med tanke på at dette skulle redusere
ulykkene.
Flere organisasjoner har uttalt seg i denne saken,
og det synes som de fleste av disse er av samme
oppfatning.
Den som har størst tyngde i slike spørsmål, er vel
adferdsviter Dagfinn Mo. Han har lang fartstid innen
spørsmål av denne art, og kjenner ungdomsmiljøene
bedre enn de fleste. Han har også uttalt at det
nye prikksystemet neppe vil føre til noen bedring i
ulykkeshyppigheten. Det er forholdsvis lite kontroll på
veiene, prikkene samles opp over en treårsperiode.
Men det er et annet forhold ved systemet som vi
føler er urettferdig, og som må føles merkelig for de
unge. Vi som har hatt førerkort i en menneskealder,
og som har god kjøreerfaring og trafikkforståelse, vi
skal slippe billigere fra overtredelsene. Det burde vel
nesten forlanges mer av oss enn ferskingene.
Torleif Kvifte og Bjarne Eikeland
Birkenes og Lillesand avdeling av MA” Avdelingen har i eget brev også utfordret MAs sentral
styre på saken. Der vil den bli tatt opp ved første
anledning. Vi utfordrer også her andre avdelinger og
lesere til å komme med sine synspunkter.

leder
Vanskelige valg
Jeg er glad jeg ikke er minister. At jeg ikke sitter i denne regjeringen, eller den
forrige eller den neste. I all oppriktighet er dette en helt upolitisk ytring om at det
må være umulig å være politiker og styre til alles tilfredshet når viktige samfunnsoppgaver må prioriteres.
Et viktig tema i år har vært veistandarden. Telehiv var høyt på agendaen da vinter
ble til sommer. Over alt i landet ble veistrekninger erklært for telehiv-positive.
Selvsagt skulle vi ha hatt budsjetter som gjorde alle våre veier perfekte. Det skal
vi jobbe for og kanskje forvente. Det var et rungende krav om at noe måtte gjøres.
Fort. For det ble rapportert om biler med sønderslåtte hjuloppheng og understell.
Omtrent samtidig var det også hissig debatt om helsebudsjetter og mulige
nedleggelser av sykehus. Det var på dette tidspunktet jeg selv fikk en skade. Den
måtte repareres på et nedlegningstruet sykehus (Det er nærmere bestemt Aker
sykehus i Oslo det lokalt dreier seg om. For tro det eller ei, men selv i hovedstaden
står sykehus på listen over utrydningstruete arter).
Når goder anses som selvsagte og gratis, blir etterspørselen ubegrenset. Og selv
om vi indirekte betaler for både vei og helsetjenester gjennom skatter og avgifter
(og selvsagt bompenger på enkelte veistrekninger), blir selve ”konsumet” av disse
godene som oftest oppfattet som gratis. Da vil vi ha mest mulig. Vi føler – sikkert
med rette – at vi kan stille krav til både kvantum og kvalitet. Men selv i Norge
flyter ikke melk og honning i ubegrensete mengder. Våre folkevalgte må gjøre
vanskelige avveininger mellom samfunnsgodene.
Det er en nesten håpløst å måtte sette samfunnsoppgaver opp mot hverandre:
Barnetrygd eller eldreomsorg, jernbane eller forsvar, Og hva med veiene opp i alt
dette. For eksempel satt opp mot helse? Jeg har selv gjort meg mine tanker. For
da vårløsningen sto på som verst, satte jeg gjerne ned farten en smule for å unngå
skader på bilen og helsen.

Hans-Erik Hansen
Terje Tørring
Direktør

Redaktør
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ORGANISASJON

MAs forbundsleder
Svein Iversen
MAs forbundsleder Svein Iversen har rundet 60 år. Det skjedde
20. april, og MA og Motorføreren vil gratulere med jubileet.
- Det er med stor glede vi gratulerer Svein
Iversen med fylte 60 år, sier Terje Tørring,
direktør i MA.
- Svein er en mann med mange interesser og
stort engasjement, der han alltid deltar med stor
vitalitet. Han er en samfunnsengasjert person.
Vi i MA er veldig glade for at han har latt MA få
en stor del av dette. Svein er nå inne i sitt sjette
år som leder av MA. Dette har vært tøffe år, der
flere vanskelige saker har vært på agendaen.
Mange vanskelige debatter både på landsmøter
og i styret har han ledet, til gode vedtak for MA.
Men Svein har styrt organisasjonen med stødig
hånd, og skapt optimisme og arbeidslyst både 
i sentralstyret, i MA-staben, og videre ut i
organisasjonen. Vi i MA er glade for at Svein
så langt har brukt så mange år på MA.
- Du har allerede fått en markant plass i MAs

6
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historie, sier Tørring i sin gratulasjon.

Markant

Svein Iversen har et langt forhold til MA. Han
har vært medlem siden 1972. Og som den engasjerte samfunnsborgeren han er, bar det etter
hvert inn i sentrale verv.
Svein ble sentralstyremedlem i MA i 2002.
Svein Iversen ble valgt til forbundsleder på MAs
landsmøte på Lillehammer i 2006. Deretter ble
han gjenvalgt på landsmøtene i Molde i 2008 og
Haugesund i 2010. Dette vervet har han til 2012.
I MA har han arbeidet for å gjøre MA mer markant og synlig. I hans periode som leder har det
blitt gjort viktige grep.
- Et av de store målene har vært å markere MA
som en fremtidsrettet og aktiv organisasjon. En
organisasjon som med basis i en rusfri livsstil

60år
vil arbeide for en sikker og rusfri trafikk. Her er
oppgavene mange og store, sier Svein Iversen.
Et av de viktige temaene har vært en ny profi
lering av MA.
- Vi profilerer nå organisasjonen under navnet
MA – med undertittel ”rusfri trafikk og livsstil”.
MA ønsker å kunne kommunisere med dagens
mennesker på et språk og med begreper som er
gjengs i tida. ”Livsstil” et slikt begrep. Mange
mennesker ønsker seg en positiv livsstil i dag,
særlig gjelder det mat, helse og mosjon. MA ønsker å appellere til mennesker som bevisst velger
en rusfri livsstil. I denne gruppen er det våre
potensielle medlemmer og støttespillere befinner
seg, mener forbundslederen.
- Vi må som en fremtidsrettet organisasjon
våge å vurdere vår begrepsbruk, uten at det
betyr at vi har tenkt å endre vår grunnleggende
identitet. En rusfri livsstil betyr i praksis avhold
fra alle typer rusmidler, både alkohol og andre
rusfremkallende stoffer og medikamenter.
Svein Iversen er spesielt stolt over MAs viktige
ungdomsprosjekter.

ORGANISASJON

- Jeg er imponert over KastMasken-prosjektet,
som MA har drevet i 15 år, og som er tilpasset endrete krav under veis. Og jeg er glad for
at vi har klart å etablere Death Trip rettet mot
videregående skoler. Vi håper at vi kan sikre
fremtidig finansiering av dette viktige arbeidet.

Trafikksikkerhet

Svein Iversen har selvsagt stort engasjement
i arbeidet for trafikksikkerhet og ”Mennesket i
trafikken”. Han har selv opplevd tragedien ved å
miste en av sine nærmeste i en trafikkulykke da
faren omkom i en kollisjon i Alta for noen få år
siden.
Arbeidet for en rusfri trafikk fremmes blant annet gjennom MAs fanesak; alkolås.
- Det er viktig å fastslå at MAs store mål er et
lovpåbud slik at alkolås kan monteres i alle
kjøretøyer så snart teknologien gjør det øko
nomisk og praktisk gjennomførbart. Som et
delmål krever MA alkolås montert i alle busser
og tunge kjøretøyer. MA skal være en aktiv
pådriver i denne saken, sier styrelederen.
- MA skal ha sitt store engasjement rettet mot
rus og trafikk. Men vi må også følge med og
ha et engasjement innenfor trafikksikkerhets
området generelt. Et slikt eksempel er vår
holdning til nullvisjonen.

Engasjement

Svein Iversen kommer fra Alta. Og han bor der
og arbeider der. Gjennom sin utdannelse og
yrkeskarriere har han riktignok bodd andre
steder. Han har lærerutdanning med videre
utdanning i samfunnsfag, naturfag, spesial
pedagogikk og administrasjon og ledelse. Han
arbeidet deretter som lærer i Alta kommune,
som øvingslærer og i stillinger innen Høgskolen
i Finnmark frem til 1986. Deretter var han
fylkessekretær i Finnmark KrF 1986-1988.
Senere har det blitt ytterligere lederutdannelse, og siden 1988 har han vært administrativ
leder av Stiftelsen Betania i Alta. Dette er en
diakonal stiftelse med eldreomsorg og psykiatri
som kjerneområder. Betania har stor aktivitet,
mange brukere og en stor stab. Her finnes sykehjem, bo- og dagsenter, barnehage og omsorgsboliger.

I årene 2000-2004 hadde Svein en periode som
rektor på Sandvik Folkehøgskole, Mosjøen.
	De siste 20 årene har det her vært kontinuerlig fokus på omstillings- og utviklingsarbeid,
strategiske utfordringer og utbyggingsprosjekter.
Sveins gode kunnskaper på dette området har
vært MA til stor hjelp i de årene da det også
her har vært behov for til dels store endringer.

Mange gjøremål

For oss i MA er Svein kanskje ”bare” kjent som
forbundsleder. Han har imidlertid en masse
jern i ilden. Det er gjerne slik med dem som får
– og er villige til – å tre inn i verv. Politisk og
samfunnsmessig engasjement har ført ham inn
i mange interessante styrer og stell.
Han fikk sin første politiske erfaring som
leder av trafikksikkerhetsutvalget i Alta kommune på 70-tallet. Leder og medlem av styret
for Lukasstiftelsen i Malvik. Medlem av Fylkes
tinget i Finnmark har Kristelig Folkeparti i
årene 2007-2011, der han stiller som kandidat
for ny periode. Han sitter som medlem i utvalg
for kultur, næring og samferdsel. I KrF har han
vært leder av diverse politiske utvalg og verv
i partisammenheng, både på lokalplan og på
landsplan.
	I Alta har han sittet fire perioder i kommunestyre og formannsskap, 8 år som sette
ordfører og leder av hovedutvalg for utdanning,
oppvekst og kultur, samt plan- og byggekomiteen. For å nevne noe…

Privat

Og det er ikke bare i jobb og verv at Svein
Iversen har mye å gjøre. Han og fru Sølvi har
4 barn. Og de har 10 barnebarn foreløpig.
- Det er nå 1 ”på vent”, sier den stolte
bestefaren, som ofte kombinerer flyturer
til styremøter i Oslo med å besøke barn og
barnebarn på Østlandet. Og hjemme i Alta
praktiseres håndverkskunnskapene med
husbygging. Det seneste prosjektet har vært
hytteprosjektet på feriestedet ved
Altafjorden.
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MAs organisasjonskonferanser

Hvert eneste år siden slutten av 1990 har det i MA blitt holdt konferanser
som skulle knytte sammen de lokale avdelingene og sentralstyret/forbundskontoret. Disse konferansene har etter hvert endret både innhold og form.

Opprinnelig ble møtene kalt Plankonferanser.
Hensikten var å innformere avdelingene om
planene fra MA sentralt. MA driver både
sentrale og lokale aktiviteter. Konferansene
skulle bidra til at de lokale aktivitetene skulle
bli mer tydelige og settes mer i fokus .Avdelingen ansvarliggjøres i forhold til aktiviteter
og prosjektene de skulle være delaktige i det
inneværende året.

Toveis

Fra at konferansene hadde en form som var
basert på å gi informasjon om planene for
inneværende år, har de nå blitt mer basert på
toveiskommunikasjon. Møteinnholdet er dreid
i retning av at avdelingene skal delta mer
aktivt. Avdelingene utfordres til å komme med
sine egne planer og utveksle ideer for året som
kommer.
	Denne endringen har også gjort at møtene
nå har skiftet navn til Organisasjonskonferanser.

8

MOTO RFØRE R EN | 2 | 2 0 1 1

Hele landet

I år ble det holdt Organisasjonskonferanser 7
steder ved månedsskiftet mars/april; i Kristiansand, Steinkjer, Oslo, Haugesund, Tjeldsund,
Vestnes og Skei. Totalt deltok 33 avdelinger med
over 80 representanter.
Avdelingene ble i forkant oppfordret til å
stille forberedt til de temaene som skulle tas opp.
Til alle konferansene hadde representanter fra MA
sentralt – enten styremedlemmer eller ansatte
ved forbundskontoret – stilt opp som møteledere.

Programpostene

Konferansene hadde et fast opplegg som
omfattet presentasjon av status i de enkelte
avdelingene. Deretter ble MAs handlingsplan for
2011 behandlet når det gjaldt de aktiviteter som
berører avdelingene.
Hovedfokus ble rettet mot vitalisering av
avdelingene. Temaer som synlighet i media, bruk
av avdelingenes hjemmesider, verving av nye

medlemmer, samarbeidet i regionene og kontakt
med MA-Ungdom var andre punkter på agendaen.
	Det var lagt opp til heldagskonferanser, slik at
det også skulle være god tid til diskusjon om erfaringer og aktiviteter. Her var engasjementet stort.

Mangfold

Organisasjonskonferansene viser at det skjer mer
i avdelingene enn de fleste forestiller seg. Det er
et godt mangfold av aktiviteter. Faste aksjoner
gjennomføres av de fleste avdelingene, selv om
det enkelte steder slites med bemanning for å
kunne gjennomføre arrangementene.
Regionkontaktenes funksjon er nettopp å
være viktige pådrivere overfor avdelingene og å
skape samarbeid i regionene.
	Det kom også frem forslag for en større
samling det året MA ikke arrangerer
landsmøte. Hensikten må være å informere,
inspirere, være synlige, høste/dele erfaringer, og
dra nytte av hverandre.

ORGANISASJON

Aksjon Møteplass 2011

Lørdag 28. mai fant MAs Aksjon Møteplass sted. Dette er den årvisse aksjonen da MA - rusfri trafikk og livsstil - retter søkelyset
mot trafikksikkerhet.
Det er MAs lokale avdelinger i hele Norge som
stiller opp for å få trafikantene i hyggelig
tale og gi informasjon. Trafikanter i hele
landet kan møte MAs representanter på mange
hverdagens møteplasser; så som på torget,
bensinstasjoner, rasteplasser og fergekaier.

Blinklys

I tillegg til å vise hva MA står for generelt
i arbeidet for trafikksikkerhet med spesielt
fokus på å bekjempe rus i trafikken, skal
Aksjon Møteplass hvert år rette søkelyset mot
spesielle temaer innen trafikksikkerhet. Årets
temaer er rusbruk og trøtthet som ulykkesfaktorer i trafikken, samt bruk av blinklys.

MA ta samtidig opp bruk av blinklys. Blinklysene er i all sin enkelhet livsviktige for å gjøre
det lett å oppfatte og ”lese” trafikkbildet, slik
at det ikke oppstår uhell.
Folks bruk – eller mangel på bruk – av
blinklys, gjør det nødvendig å informere om
blant annet bruk av retningslys. Til dette
inngår det naturlig å ta opp hvordan man skal
plassere bilen i kjørefeltet, vikeplikt og ta seg
riktig gjennom en rundkjøring. Slikt hersker
det nok fortsatt usikkerhet om. Trafikantenes
hyggelige møte med MA på Aksjon Møteplass
skulle gi nyttig informasjon om det dagligdags
som kanskje ikke alltid er så selvsagt for alle.

Rus og trøtthet

Spørreundersøkelse

Årets temaer

Rus er en av de viktigste årsakene til drepte
og hardt skadete på veiene. Bruk av alkohol
og andre rusmidler er medvirkende faktor
i omtrent hver tredje dødsulykke. I tillegg
kommer alle ulykkene med hardt skadete.
Totalt sett er skaper dette både menneskelige
tragedier og et stort samfunnsproblem. Dette
ble det selvsagt lagt vekt på.
MA ville også sette fokus på at man må ta
trøtthet på alvor, som i verste fall får bilføreren
til å sovne bak rattet og føre til alvorlige ulykker.

av 6 %, mens 6 % var usikre. Kvinnene var noe
mer positive enn mennene med 94 % mot 83 %.
Av undersøkelsens mange andre spørsmål
var det mer negativt å få fastslått av 9 %
svarte at de hadde vært så trøtte at de har
sovnet bak rattet. 53 % har vært nær ved å
sovne. På dette punktet var det menn som
scoret høyest.

På de 19 stedene MA-avdelingene hadde
aksjon i år, ble det som vanlig holdt en spørreundersøkelse. Den er riktignok uformell, men
med 795 svar omtrent likt fordelt på kjønn og
med en god aldersspredning, ligger det ikke
langt unna en undersøkelse som kan anses
som statistisk riktig.
På spørsmål om det bør installeres alkolås
i alle typer busser og tyngre kjøretøyer svarte
faktisk så mange som 88 % ja. Denne over
veldende positive holdningen fikk bare motbør
MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 1
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TEMA

Narkotika
i trafikken
Av H-E Hansen

Nå kommer lovgivningen som
gjør det lettere å pågripe og
straffe dem som kjører påvirket
av andre rusmidler enn alkohol. På samme måte som at det
er satt en promillegrense på
0,2 for alkohol, settes det nå
fastlagte grenser for et snes
narkotiske stoffer som anses
som trafikkfarlige. Og politiet
gis større mulighet til å teste
sjåfører med hjelp av narko
meter.
Samferdselsdepartementet har utarbeidet et
forslag til ny forskrift om faste grenser for
påvirkning av andre rusmidler enn alkohol.
Det vil enkelt sagt si at politiet kan teste om
bilførere har brukt narkotika. Og man kan bli
dømt på samme måte som når det påvises
ulovlig høy alkoholpromille.
Samferdselsdepartementet tar sikte på å
kunne iverksette den nye lovordningen i løpet
av 2011/2012.

Utvidet myndighet

Hittil – og fortsatt inntil loven trer i kraft
– har politiet måttet ha skjellig grunn til
mistanke før de har kunnet kreve blodprøve
av en sjåfør. UP har meget god erfaring i å
se tegn og symptomer på sjåførers oppførsel,
som viser om de er ruspåvirket.
- Det viser seg at så mange som 90 % av dem
vi mistenker på tegn og symboler faktisk er
påvirket av illegale stoffer og medisiner, sier
politiinspektør Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet.
Men selv om det norske politiet er meget
gode til å plukke ut bilister som kjører med pilleeller narkotikarus, er man fornøyd med at det
nå skal gis hjemmel til å teste hvem som helst.
Midlet for å påvise rusmiddelbruk er hurtigtestere
– ofte i dagligtale kalt narkometer – som raskt
kan vise om det er brukt ulovlige stoffer.

10
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Bakgrunnen

Samferdselsdepartementet har i våres sendt
ut en rapport fra en faglig rådgivningsgruppe
med forslag til den nye forskriften.
Endringene i veitrafikkloven relatert til
ruspåvirket kjøring er å finne i proposisjon 9 L

(2010-2011) og endringslov 17. desember
2010 nr. 91. Som en følge av endringene må
det fastsettes en forskrift om faste forbuds
grenser og straffeutmålingsgrenser for
påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Dette
betyr at det også må gjøres endringer i for-

Justisminister Knut Storberget, samferdselsminister Magnhild Meltveit KLeppa og UP-sjef Runar
Karlsen er fornøyde med ny lovgivning og mulighet
for hurtigtesting på veien.

TEMA

STOFFER

Forbudsgrense
(mikromol/liter
fullblod)
		
		
Benzodiazepiner
og liknende
Alprazolam
0,010
Diazepam
0,200
Fenazepam
0,005
Flunitrazepam
0,005
Klonazepam
0,004
Nitrazepam
0,060
Oxazepam
0,600
Zolpidem
0,100
Zopiklon
0,030

Straffeutmålingsgrense svarende
til 0,5 promille
(mikromol/liter
fullblod)

Straffeutmålingsgrense svarende
til 1,2 promille
(mikromol/liter
fullblod)

0,020
0,500
0,015
0,010
0,010
0,150
1,500
0,250
0,060

0,050
1,200
0,030
0,025
0,025
0,350
3,000
0,600
0,150

Cannabis
THC

0,004

0,010

0,030

GHB
GHB

100

300

1200

Hallusinogener
Ketamin
LSD
Opioider
Buprenorfin
Metadon
Morfin
Sentralstimulerende
Amfetamin
Kokain
MDMA
Metamfetamin

0,200
0,003

0,500
*

1,200
*

0,002
0,080
0,030

*
*
0,080

*
*
0,200

0,300
0,080
0,250
0,300

*
*
*
*

*
*
*
*

Tabellen viser de 20 stoffene som nå har fått en fast grense for når de kan straffes for ulovlig bruk
i trafikken, samt hvilket misbruk som tilsvarer alkoholpromille på 0,2 og 0,5 som det skal straffes i
forhold til.
skriften (19. desember 2003 nr. 1660) om tap
av retten til å føre motorvogn; altså på godt
norsk at man mister førerkortet.
	Ifølge rådgivningsgruppens rapport er
formålet med lovendringene å forbedre trafikk
sikkerheten og legge til rette for mer effektiv
ressursbruk for politi, påtalemakt og domstoler. Regelendringene vil bidra til at forbudet
i veitrafikkloven mot å føre motorvogn under
påvirkning av alkohol eller andre rusmidler i
stor grad vil kunne likebehandles.
	Den nye lovgivningen som foreslås introduserer en ordning med lave grenser for når
en bilfører er å regne som påvirket av andre
stoffer enn alkohol etter vegtrafikkloven §
22, som får et nytt tredje ledd. Bestemmelsen
er basert på et nulltoleranseprinsipp og
innebærer at det ikke lenger skal forestas en
individuell vurdering av påvirkningsgrad, slik

politiet har måttet gjøre. Nå har de hjemmel
til å kontrollere dem de ønsker. Og politiet har
fått middelet i form av ”narkometeret”.

Faste grenser

Det er fastsatt grenser for 20 forksjellige
russtoffer. Dette er stoffer som påvises hyppig
hos bilførere som er pågrepet av politiet,
mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.
Grenseverdiene er knyttet til et enkelt stoff
og ikke til kombinasjoner av stoff. For de
fleste av de 20 stoffene hvor det foreslås
faste konsentrasjonsgrenser, foreligger det
epidemiologiske studier som viser at bruk er
assosiert med økt ulykkesrisiko.
	De faste grensene er basert på vitenskapelige vurderinger av påvirkning som kan
ses etter enkeltinntak av rusmiddel/legemiddel
hos personer som ikke er tilvendte til stoffet.
Departementet viser til at det altså ikke vil
bli tatt hensyn til toleranseutvikling eller
avvikende omdanning eller liknende hos den
enkelte personen. Tilsvarende gjelder i dag
for alkohol, der man i alle tilfelle regnes som
påvirket ved overtredelse av promillegrensen
på 0,2, uansett hvordan man tilsynelatende er
påvirket av inntaket.

>>

Lov og forskrift

Ideelt sett burde de faste grensene gått frem
av selve lovteksten, sies det i rapporten.
Det burde vært legalgrenser, slik som for
alkohol på 0,2 promille. Rådgivningsgruppen
mener imidlertid at de fastsatte, individuelle
grensene for en rekke stoffer kan gis i egne
forskrifter. Departementet gis fullmakt til å
fastsette grenseverdiene som skal utgjøre
retningslinjene for straffeutmålingen når
ruspåvirkning påvises og er høyere enn tillatt
mengde. Det faglige grunnlaget for forskriften
er utarbeidet av en rådgivningsgruppe med
medisinsk og rettstoksikologisk fagkompe
tanse.

MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 1
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TEMA

Høringsut
>>
Stoffer og straff

De 20 stoffene som er tatt med og anses som
trafikkfarlige er delt inn i 5 hovedgrupper:
Benzodiazepiner og liknende, cannabis, GHB,
hallusinogener (f.eks LSD og metadon), opioider
(f.eks morfin) og sentralstimulerende stoffer
(f.eks amfetamin, kokain og metamfetamin).
For hvert enkelt stoff er det fastsatt en
forbudsgrense som regnes i konsentrasjonen
i blodet (mikromol/liter fullblod). For de
enkelte stoffer er det også angitt straffe
utmålingsgrense svarende til 0,5 promille
og 1,2 promille. Dermed er altså straffen for
misbruk av stoffene direkte relatert til straffen
for promillekjøring. Se detaljene om stoffene i
egen oppstilling på siden.

Medisinsk unntak

Det finnes imidlertid visse unntak for forbudet. Samferdselsdepartementet mener at
forbudsgrensene ikke skal benyttes i saker
hvor personer kan framvise gyldig resept som
dokumenterer medisinsk bruk. Slike saker skal
fortsatt bli vurdert etter dagens system med
individuell sakkyndig vurdering av om personen
likevel kan anses som påvirket.

Politikontroll

Politiet skal altså kunne teste dem de har
mistanke til med hensyn til kjøring med
ruspåvirkning av de 20 stoffene. Dette gjøres
med enkle hurtigtestere, såkalte ”narkometere”.
Dette er billige plastinnretninger som den
mistenkte gir en spyttprøve på ved å slikke
på den. Deretter gir dette minilaboratoriet
på størrelse met et tannbørsteetui et svar i
løpet av få minutter; om det er påvist enkelte
rusmidler eller ikke.
	Dersom Utrykningspolitiet ved en kontroll
på veien påviser at bilføreren har brukt et
rusmiddel, må det deretter tas en blodprøve
for å konstatere hvor mye som er brukt av det
berusende eller bedøvende middelet. Denne
analysen skal gjøres hos Folkehelseinstituttet.
Men hva skjer dersom det finnes et annet
rusmiddel eller medikament enn de 20 på
listen? Departementet har vurdert det slik
at dersom en blodprøve inneholder et annet
stoff, så bør blodprøveresultatet ledsages av
en saksyndighetsuttalelse. Det samme bør
gjelde dersom det påvises flere stoffer der
konsentrasjonene i blodet er under forbudsgrensen.

Forslaget om lovendring og
nye forskrifter har vært ute
til høring. MA var en av de
53 høringsinstansene som
ble bedt om tilbakemelding.
Under følger et utdrag av de
viktigste punktene MA tok
opp i svaret til Samferdselsdepartementet.
Intensjoner

MA slutter seg fullt ut til de intensjonene
som foreligger og er meget positiv til
at dette nå skal innføres. Formålet med
lovendringene er å forbedre trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og
skadete i trafikken, samtidig med at det
oppnås en mer effektiv ressursbruk for
politi, påtalemakt og domstoler.
Likebehandling av å føre motorvogn
under påvirkning av alkohol eller andre
rusmidler er et godt steg videre i kampen
mot ruspåvirket kjøring.

Nulltoleranse
Alder og kjønnsfordeling i anmeldte overtredelser for kjøring i ruspåvirket kjøring (UP)

12
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MA mener imidlertid at grensen for bruk
av rusmidler i trafikken burde være null.

TEMA

ttalelse fra MA

Samferdselsministeren har mottatt en høringsuttalelse fra MAs direktør Terje Tørring.

MA har full tillit til det vitenskapelige grunnlaget som underbygger mulige grenseverdier
for andre rusmidler enn alkohol i tråd med
de forutsetninger som følger av rapporten
”Kjøring under påvirkning av andre rusmidler
enn alkohol” og prop. 9 L (2010-2011).
Endringsloven introduserer en ordning
med lave grenser for når man er å regne som
påvirket av andre stoffer enn alkohol etter
vegtrafikkloven § 22 nytt tredje ledd. Bestemmelsen er i departementets høringsnotat sagt
å være basert på et nulltoleranseprinsipp.
Etter MAs mening burde dette være fulgt
opp fullt ut ved at det ikke settes en grense
for påvisning av ulovlige stoffer i konsentra
sjoner som tilsvarer en alkoholpromille på 0,2.
Begrunnelsen for dette er at enkelte stoffer
som i utgangspunktet er ulovlige i bruk og
omsetning (dersom ikke resept foreligger),
burde ha en nulltoleranse og nullgrense også i
trafikken.
Som rapporten viser er det for de fleste
av de 20 stoffene som omhandles og hvor
det foreslås faste konsentrasjonsgrenser,
epidemiologiske studier som viser at bruk er
assosiert med økt ulykkesrisiko. Dette burde
også tilsi at man kunne ha gått til en null
grense i det foreliggende forslaget.

Helhetsvurdering

MA vil imidlertid ikke at forslaget på noen
måte skal forsinkes. Vi vil imidlertid peke på

at man kan benytte den fore
slåtte lovgivningen/forskriften
til vegtrafikklovens paragraf 22
i kombinasjon med legemiddellovens paragraf 22.
MA vil be om at det
i instrukser og forskrifter
legges opp til at dersom det
påvises konsentrasjon av
de angjeldende stoffene i
konsentrasjoner som ligger
under grensen for straff iht.
vegtrafikkloven skal saken
følges opp iht. legemiddelloven.

Økonomi og admini
strasjon
Det pekes i forslaget til
endringene på at innføringen vil kunne føre til
en mer effektiv straffe
forfølging. Omfanget av
disse prosessøkonomiske
reduksjonene bør etter
MAs syn tas i betraktning i en økning av UPs
og politiets ressurser til
å overvåke ruspåvirket
kjøring og trafikk
sikkerheten.
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tema

Prikkbelastningsordningen
blir strengere
Fra 1. januar 2004 ble det i
Norge innført prikkbelastning
i forbindelse mer førerkort.
Prikkbelastning skulle være
strenge, forutsigbare reaksjoner
overfor førere som gjentatte
ganger bryter regelverket. Nå
er ordningen skjerpet. 1. juli
innføres nye prikkbelastninger.
- Prikkbelastningsordningen bidrar til å redde
liv ved at flere følger trafikkreglene. Revidert
ordning vil redde enda flere liv, sier samferdsels
minister Magnhild Meltveit Kleppa. Etter en
lengre utredning ble en revisjon av prikk
belastningsordningen vedtatt i statsråd 20. mai
og får virkning fra 1. juli.

Fra 2004

Prikkbelastningsordningen ble innført 1. januar
2004 for å gi et enklere og mer effektivt system
for å kunne reagere mot de som bryter veitrafikkloven gjentatte ganger. Ordingen omfatter
overtredelser som er enkle å konstatere og som
er så alvorlige at de ligger opp mot grensen for
inndragning av førerkort. Det gjelder fartsovertredelser, kjøring i strid med trafikklyssignal med
fast eller blinkende rødt lys, ulovlig forbikjøring
og overtredelser av vikepliktsregler.
Får man åtte prikker eller mer i løpet av tre
år, mister man føreretten for seks måneder.

Evaluert

Ordningen er evaluert av SINTEF, som konkluderer med at den treffer og virker på målgruppen.
Ifølge evalueringsrapporten oppga førere med
flere enn seks prikker at ordningen har påvirket
dem til å kjøre mer lovlydig.
Men full effekt av ordningen har likevel
uteblitt fordi kun et fåtall av dem som har åtte
prikker eller mer faktisk har mistet føreretten,
opplyser Samferdselsdepartementet. Hoved
årsaken er manglende teknisk utstyr for direkte
tilgang til prikkregisteret fra politibilene. Slikt
utstyr kommer nå på plass.

Dobbel belastning

Revisjonen av prikkbelastningsordningen betyr
at det blir strengere reaksjoner når man bryter
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trafikkreglene. Det blir rett og slett flere prikker.
	Bilførere vil nå få flere prikker for hver
enkelt overtredelse, og uerfarne førere – det vil
si førere som er i den toårige prøvetiden alle
må gjennom når de tar sertifikat – vil få dobbel
prikkbelastning.
Hensikten skal være at ordningen er ment
å ha en særlig effekt på uerfarne førere, som
gjerne også er unge. Tall fra Transportøkonomisk
institutt (TØI) viser at bilførere i alderen 18-20
år har 10 ganger så høy dødsrisiko som bilførere
i alderen 35-64 år.

Endringene:

- For overtredelser som gir to prikker i dag, vil
man etter revisjonen få tre prikker, mens én
prikk øker til to.
- Førere i prøvetiden får dobbelt så mange
prikker som den økte belastning for andre, og

vil dermed tape førerretten allerede andre gang
han/hun får prikk.
- Grensen for utsendelse av varselbrev senkes fra
seks til fire prikker.
- Nye overtredelser som gir prikkbelastning: For
liten avstand til forankjørende kjøretøy, kjøring
i sperreområde kjøring med ulovlig trimmet
motorsykkel/moped, manglende sikring av
passasjerer under 15 år og bruk av personlig
verneutstyr.

Redder liv

- Beregninger viser at dersom alle holder fartsgrensene, kjører rusfritt og bruker bilbelte, vil
antall drepte i trafikken bli redusert med 50 %.
En strengere prikkbelastningsordning vil få flere
over på riktig side av loven, og verstingene blir
raskere fjernet fra trafikken. Slik vil ordningen
redde liv, sier Kleppa.

tema

Oversikt over forhold i dagens prikkbelastningsordning og
i revidert prikkbelastningsordning fra 1. juli 2011
(nye overtredelser uthevet)

MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 1

15

BILNYTT

Hybrid med variasjoner

Den vanlige forståelsen av begrepet ”hybridbil” har til nå vært et kjøretøy
som kan drives framover av to motorer, en bensin- og en el-motor. Nå er det i
ferd med å komme et mangfold av løsninger på veien.
Hittil

Felles for alle hybridbilene har vært at det
til nå dreier seg om en kombinasjon av en
bensinmotor og en elektrisk motor – gjerne
bygget sammen i en enhet og kombinert med
en trinnløs automatkasse.
	Denne typen hybridløsning kjennetegnes
også av en begrenset batterikapasitet, som
over korte strekninger kan gi framdrift alene.
Og når batteriene tømmes kan de bare fylles
opp av bilen selv, enten ved å generere
bremseenergi eller ved at bensinmotoren bidrar
til å generere strøm. Det er derfor ganske
begrenset hvor mye eldrift det egentlig blir.
	Det siste på området er ladbare hybrid
løsninger, såkalte plugg-inn-hybrider, som
snart vil være tilgjengelige. Her kan du lade
opp fra strømnettet.
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EL og bensin

Ideen bak hybrid-konseptet er at el-motoren
og bensinmotoren under kjøring skal sam
arbeide på en mest mulig effektiv og
miljøvennlig måte – noe som besørges av
avansert styringselektronikk.
Motorføreren har kjørt flere hybridbiler,
og det hele fungerer imponerende bra. Man
merker godt at bilen er uvanlig stillegående
når den triller av sted, bare drevet av elmotoren. Samtidig som det også merkes og
høres godt når gasspedalen trykkes inn, og
bensinmotoren starter opp for å ”hjelpe til”.
Men ellers er det ikke mye annerledes å kjøre
hybrid enn det er å kjøre en bil med konvensjonell bensindrift. Med et viktig unntak:
Drivstofforbruket er på nivå med tilsvarende
dieselbiler eller enda lavere.

Av Knut Arild Lotterud

Det lave bensinforbruket gir god drivstoff
økonomi. Men først og fremst resulterer dette
i meget lave CO2-utslipp.

Flere løsninger

Utvikling av framtidens biler og drivlinjer er
selvsagt et hett tema hos alle bilprodusenter.
Nye teknikker og nye løsninger vil komme, og
noe av dette er allerede rett rundt hjørnet.
Det er godt mulig at vi vil bli nødt til å om
definere hva en hybridbil egentlig er.
	Volvo har allerede vist en C30 basert på
ren el-drift. Og snart kommer en C60 med to
motorer, en dieselmotor foran som drar på
forhjulene, og en el-motor bak som gir kraft til
bakhjulene. Vi vet at det snart kommer andre
biler med en kombinasjon av el-motor og diesel
motor på en mer tradisjonell hybridløsning.

BILNYTT

I følge Honda skaper kjøringen av en bil det
aller meste (78 %) av CO2-utslippet i bilens
livsløp. Produksjonen gir 6 %.

General Motors har utviklet en spennende bil
som kommer på markedet i Norge i løpet av
høsten, og som vil bli markedsført som både
Chevrolet Volt og Opel Ampera. Dette er
en bil som hele tiden drives framover av en
kraftig el-motor med strøm fra en batteripakke.
Batteripakken er imidlertid såpass liten at
normal rekkevidde på batteridrift vil være fra
40 til 80 kilometer. Det spesielle med denne
bilen er at den likevel er helt uten el-bilens
begrensninger når det gjelder rekkevidde. Volt
og Ampera er nemlig utstyrt med noe som
kalles en ”rekkeviddeforlenger”, det vil si et
eget kraftverk. Dette er et lite strømaggregat,
som drives av en 1,4 liters bensinmotor.
Denne motoren er ikke koblet til drivverket.
Den gir altså ikke kraft til hjulene, men
fungerer utelukkende for å skape strøm.

Selv om batteripakken isolert
sett ikke gir en rekkevidde
mer enn noen få mil, fyller
kraftverket hele tiden på
så lenge du fyller bensin
tanken på vanlig måte. Siden
strømaggregatet alltid går med
jevn belastning og optimalt turtall, blir både
forbruket og utslippet meget lavt.
Så vidt vi vet er også dette en teknologi
som i en eller annen variant er på trappene
hos flere bilprodusenter.

Et pris- og avgiftsproblem

systemet. I avgiftsdiskusjonene som har
foregått rundt for eksempel Volt og Ampera,
har utsalgsprisene variert fra i underkant av
300 000 kroner til hele 450 000 kroner – en
betydelig differanse som i sin helhet består av
avgifter til den norske stat.
Utbredelsen av denne nye miljøvennlige
teknologien i Norge, vil langt på vei være
avhengig av hvordan myndighetene forholder
seg til framskritt og tekniske nyvinninger.

Problemet med denne og lignende nye tekno
logier her til lands, er at de ikke passer inn
i det strenge,
norske avgiftsI en vanlig hybrid går strømmene og kreftene automatisk mellom motorene og
batteriet etter behov.
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Mazda5:

Nytt design og viktig dieselmotor

Mazda har presentert en nye Mazda5. Dette er en 7-seters flerbruksbil.
Og nå har den kommet med den nye 1,6 liters dieselmotoren med 115
hk som forventes å bli viktigst for det norske markedet.
Her er en bil som tilbyr familier og andre med
flerbruksbehov gode løsninger og hyggelige
kjøreopplevelser. Dette er tredje generasjon
av Mazda5, som opprinnelig ble lansert i 1999
under navnet Premacy. Dermed var Mazda tidlig
ute med en rimelig 7-seter. Andre generasjonen
kom som Mazda5 i 2005.

Design

Nye Mazda5 har et linjerent design. Dette er den
første modellen fra Mazda som fullt ut viser Mazdas Nagare-designspråk og det er spesielt synlig
med ”bølgene” på siden av bilen. Den har også
fått Mazdas nye fjes og et noe mer sportslig preg.
	Interiørmessig er den oppgradert med nye
materialer som gir en høyere kvalitetsfølelse,
nytt setetrekk, nytt felgdesign og et enda mer
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førerorientert dashbord. Dessuten leveres den
i åtte eksteriørfarger, inkludert nye Clear Water
Blue Metallic.

Sportslig

Mazdas modeller har en særegen friskhet i
kjøreegenskapene. Zoom-zoom, som den japanske
bilprodusenten selv sier som en merkevarebetegnelse.
Familiebilen Mazda5 med alle sine flerbruksegenskaper kan også vise til gode evner både i
bygater og på landeveien. Den gir god respons
med sportslige takter uten at det går ut over
kjørekomforten.
Mazda legger også vekt på at komfort
også skal være ivaretatt i interiøret. Her finner
man blant annet bredere frontseter i forhold

til forgjengeren. Mazda leter hele tiden etter
stadige forbedringer på mange områder. Et
aspekt i så måte er vindstøyen, som er redusert
med 10 %. Det er også gjort flere tiltak som
har ført til redusert veistøy. Slikt bidrar godt til
en behagelig kjøretur.

Fleksibelt

Mazda var først ute med skyvedører da forrige
Mazda5 kom i 2005. Dette er selvsagt videreført
i denne nye modellen. Det gir enklere inn- og
utstigning, stor åpning og ikke minst reduserer
det faren betraktelig for at man slår døren inn i
en annen bil i et parkeringshus.
Mazdas fleksible seteløsning gjør at du
raskt kan endre bilen fra 2- til 3-, 4-, 5-, 6eller 7-seter. Her er det bare å innrede bilen
etter behovet ditt til enhver tid, alt etter hva
ditt behov er; mer bagasjeplass eller flere seter.
Dette gjør du med lette og enkle håndgrep
uten å måtte demontere eller ta ut seter. De to
yttersetene i 2. seterad kan også legges ned /
bakover i inntil 50 grader, samt at setene kan
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dras frem og tilbake 27 cm. Det pekes også
på at bilen tilbyr en av klassens rommeligste
benplass i 2. og 3. seterad.
	Den nye Mazda5 har et stort bagasjerom
på 780 liter når 3. seterad er felt ned. Dette
øker til 1485 liter dersom du også feller ned 2.
seterad. Mazda5 har for øvrig 45 store og små
oppbevaringsom rundt i bilen.

Fokus på sikkerhet

Seteposisjon og panserutforming gir føreren
et godt overblikk. Informasjonsdisplayet er
flyttet opp slik at fører må ta blikket minst
mulig vekk fra veien. Mazda sier at det er gjort
store justeringer og forbedringer for å oppnå
den gode retningsstabiliteten og balansen i
kjøreopplevelsen. Bilen har også fått forbedret
hjuloppheng og styring.
	Det er benyttet enda større grad av høyfast
og ultra høyfast stål, lettere motorer og
komponenter som gjør den nye Mazda5 enda
sterkere ved en eventuell kollisjon. Den er
utstyrt med ”brake override system”, som betyr

at dersom føreren for eksempel i panikk tråkker
på både brems og gass samtidig, gis bremsen
forrang og bilen stoppes. Seterammene er
forsterket og forsetene er forbedret for å gi
mindre fare for nakkeskade ved påkjørsel bakfra. Det er også gjort forbedringer med hensyn
til fotgjengersikkerheten.

Ny og viktig dieselmotor

Mazda5 lanseres i Norge med to ulike motoralternativer; en 1,8-liters bensinmotor på 115
hk og den nye dieselmotoren på 1,6 liter med
115 hk.
	Bensinmotoren er forbedret fra tidligere
med 4 % reduksjon i drivstofforbruk og 6,1 %
reduksjon av CO2-utslippet.
	Den viktigste motoren for det norske
markedet blir imidlertid den nye dieselmotoren
på 1,6 liter med 115 hk og dreiemoment på
gode 270 Nm ved 1750-2500 omdr/min. Driv
stofforbruket er 0,52 liter/mil og CO2-utslippet
er 138 gram/km. Dieselmotoren har variabel
geometri, som skal gi en jevnere og finere

gange med høyere dreiemoment ved lavere
turtall. Motoren har også et vedlikeholdsfritt
partikkelfilter som ikke trenger additiv.

Utstyr

Mazda5 lanseres i tre ulike utstyrvarianter og
allerede fra Advance-utgaven gis det en bra
utstyrt modell med for eksempel cruisekontroll,
automatisk klimaanlegg, dynamisk stabilitetskontroll, radio/CD-spiller (MP3), kjørecomputer,
tåkelys foran, 16” lettmetallfelger, el-vinduer
foran og bak som standard.
Mazda mener imidlertid at de fleste kundene vil ta steget opp til de høyere utstyrs
nivåene AdvancePlus eller Sport, der noe av det
ekstra utstyret som da fås med er: Xenon frontlykter, parkeringssensor, regnsensor, Bluetooth
handsfree-sett med talestyring, full integrert
navigasjon, 17” lettmetallfelger, skinntrukne
seter, elektriske skyvedører osv.
Nye Mazda5 1,8 115 hk bensin starter fra
300.500 kroner og 1,6 liter 15 hk diesel starter
fra 307.700 kroner.
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Opel Astra Sports Tourer:

Fleksibilitet i høysete

Av H-E Hansen

Opel Astra Sports Tourer har kommet i ny utgave. Intensjonen med den
nye modellen i klassen for kompakte stasjonsvogner er å tilby eierne
at samme bil kan brukes både i jobbsammenheng og privat. Det har
den både kjøregenskaper og fleksible løsninger for å klare å oppnå.
Den nye stasjonsvognen Astra Sports Tourer
bygger på den vellykkete Astra kombikupé. I
de senere år har ca 25 % av alle solgte Astraer
i Europa vært stasjonsvogner. I Norge er tallet
hele 75 %.

Formene

Astra Sports Tourer har samme designelementer som den større Insignia Sports Tourer. I
forhold til forgjengeren er karosseriet helt nytt
fra B-pilaren og bakover. Den kjennetegnes
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med tydelige linjer, enkel vindusgrafikk som
peker lett nedover fra D-pilaren, og en sterk
skulderlinje som ender i markante baklykter.
Astra stasjonsvogn og kombikupeen har
også samme funksjonalitet og kvaliteter, men
stasjonsvognutgaven tilføres ekstra god plass
til bagasje.
	Interiøret på Astra Sports Tourer har
den formgivningen og atmosfæren av god
kvalitet som kombikupeen. Du får en følelse
av romslighet. Kupeen byr på mange opp

bevaringsrom, som rommer totalt 25 liter. Det
er dobbelt så mye som forrige generasjon Astra.

Fjernbetjent

Opel sier at Astra Sports Tourer er den første
kompakte stasjonsvognen utenfor toppklassen
som tilbyr fjernbetjent nedfelling av bak
setene. Denne ergonomiske fordelen er takket
være FlexFold baksetesystem, som gjør det
mulig å øke lastekapasiteten fra 500 til 1550
liter ved et knappetrykk. Det senker ned hver
seksjon av bakseteryggen som er delt 60/40.
	Det er ikke lenger nødvendig å gå rundt
bilen for å legge ned hver enkelt seterygg.
Opels ingeniører har også designet systemet
slik at det fungerer uten at man må fjerne setebeltene fra seteryggene. Med bakseteryggene
nede, utvides lastegulvet til 1835 mm, 28
mm mer enn i nåværende Astra stasjonsvogn.
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Bagasjerommet er dypt og med flate sider. Det
er teppebelagt, fritt for hjørner og hjulkasser
som stjeler plass. Astra Sports Tourer har også
et smart bagasjeromsdekke. ”Easy Access
Cove” glir opp og ut av veien ved et lite trykk.
Og for å få full glede av bagasjerommet kan
du velge ekstrautstyr som FlexOrganizer med
nett og skiller som gjør det mulig å spesial
tilpasse bagasjerommet. En ny generasjon av
Opels integrerte sykkelstativ FlexFix blir også
tilgjengelig.

Sikkerhet

Kjørekomfort og sikkerhet for bilen er forbedret
ved Opels nyeste utgave av det adaptive
frontlyktsystemet AFL+. Det gir opptil ni
lysfunksjoner, som automatisk passes til de
rådende vei- og kjøreforholdene. I tillegg
kommer Opel Eye, et kamerabasert system som
varsler føreren om visse trafikkskilt og advarer
dersom hun eller han utilsiktet skjener ut av
sin fil.
Siden mange Astra Sports Tourer kommer
til å trekke tilhengere, blir Opels elektroniske
system Trailer Stability Assist (TSA) aktivert
når man monterer et Opel-godkjent hengerfeste på bilen. Dette sikkerhetssystemet bruker
det elektroniske stabilitetssystemet, som er
standard, for å rette opp ustabilitet som kan
inntreffe når man trekker en tilhenger eller
campingvogn.

Morsomme egenskaper

Astra Sports Tourer har samme chassis-opp
bygging som Astra kombikupé. Bakakslingen
har en ny konstruksjon som skal gi kvikke
egenskaper under kurvekjøring uten at det går
ut over stabilitet og komfort.
Chassiset skal bli enda bedre med det
avanserte, adaptive hjulopphenget FlexRide.
FlexRide tilpasser seg kontinuerlig til endringer i veiforholdene og kjørestil. I den
fullt ut adaptive innstillingen Standard, tilbyr
det hele rekken av tilgjengelige tilpassinger.
I Sport og Tour, som velges av føreren,

a nvender systemet henholdsvis de mest sporty
eller mest komfortable innstillingene. Sport
øker også responsen fra gassen og styringen
samt styringen av den automatiske girkassen.
Det er virkelig merkbart og morsomt å gjøre
seg nytte av hvordan bilen endrer karakter når
du har stilt på bryteren!

Utvidet motortilbud

Opel Astra tilbys med et bredt motorutvalg
som består av fire diesel-, fem bensin- og en
LPG-motor. Krefter fra 95 hestekrefter (70 kW)
til 180 HK (132 kW).
	Dieselmotorene omfatter 1,3-, 1,7- og
2,0-litere med krefter fra 95 til 160 HK. Alle
har common rail, multippel drivstoffinn
sprøytning, variabel geometri turbolading
(VGT) og vedlikeholdsfritt partikkelfilter. Og
alle tilfredsstiller utslippsstandarden Euro 5.
Start/stopp-teknologi, som nylig er
introdusert i Opel Agila og Corsa, blir snart
tilgjengelig for Astra 1,3 CDTI (95 HK). Denne
motoren får et drivstofforbruk på bare 0,41
liter/mil ved kombinert kjøring, som tilsvarer
et CO2-utslipp på 109 gram/km.
Utvalget av bensinmotorer omfatter 1,4og 1,6-litere, både med og uten turbolading.

Ytelsene er fra 100 til 180 HK.
Motorene kan kombineres med fem- eller
sekstrinns manuell girkasse, eller en helt ny
sekstrinns automatisk girkasse.

Kostnader

Opel tilbyr tre utstyrsnivåer for Sports Tourer;
Enjoy, Cosmo og Sport. Fra Enjoys lange liste
av standardutstyr med blant annet hastighetskontroll, ergonomisk sportssete og soltak, byr
Cosmo på for eksempel dekordetaljer i to
fargetoner, klimaanlegg med to soner, skinn
ratt med fjernkontroll til radio, 17-tommers
lettmetallfelger og mye mer. Det høyeste
utstyrsnivået Sport gir en liste utstyr som skal
tilfredsstille sjåfører med en mer sporty stil ut
over Cosmo-nivået.
Prisene for Opel Astra Sports Tourer
begynner på 234 900 kroner. Og ut over
kjøpesummen minner Opel om kostnadene
ved å ha bil. I tillegg til å senke drivstoff
regningene med mer drivstoffgjerrige motorer,
har ingeniørene hos Opel arbeidet med å
redusere reparasjonsutgiftene ved sammenstøt
i lave hastigheter. Dette er i følge forsikrings
selskapene de mest vanlige kollisjonene. Slikt
kan bety lavere forsikringspremier.

Opel var blant de første bilprodusentene i Europa
som introduserte stasjonsvogner. Det skjedde
i 1950. Astra er Opels storselger i klassen for
kompakte biler i mellomklassestørrelse siden den
overtok for Kadett i 1992.
MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 1
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Ny Volkswagen Jetta

Av Knut Arild Lotterud

Sjette generasjon Volkswagen Jetta er nå på vei ut til forhandlere
over hele landet, denne gangen ”mindre Golf” og mer selvstendig modell
enn noen gang før. Første generasjon Volkswagen Jetta ble presentert
allerede i 1979. Den gangen la man ikke skjul på at Jetta helt tydelig vare
en sedanutgave av Golf, bygget på samme bunnplate og stort sett helt
identisk til og med B-stolpen. Dette har også har vært tilfelle med senere
utgaver, uavhengig om modellnavnet har vært Vento, Bora eller Jetta.
Nå er det snakk om en sedanmodell med egen
bunnplate og lengre akselavstand enn Golf, og
ellers helt uten karosseriplater som er felles
med Golf. Nye Jetta skal posisjoneres som en
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egen modell mellom Golf og Passat.

Storselger, men ikke i Norge

Erfaringer har vist at Norge ikke er markedet

for sedanutgaver. Salget av Jetta har derfor
ikke nådd de helt store høyder her i landet.
Jetta produseres i Mexico, og det største
markedet for modellen er utrolig nok USA.
Faktisk bygger man to ulike utgaver av Jetta,
en for USA og en for Europa.
Med omkring 10 000 000 solgte eksemplarer så langt, er Jetta Volkswagens tredje
mest solgte bilmodell gjennom tidene. Det er
med andre ord snakk om en meget viktig og
betydningsfull bilmodell for konsernet, selv
om det kanskje ikke oppleves slik i ”stasjonsvognlandet” Norge.

Større, lengre og bedre plass

Akselavstanden på nye Jetta er 73 mm lengre
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Et tiår for
sikkerhet

Velutstyrt

Jetta vil bli levert i to utstyrsvarianter, 
nemlig Comfortline og Highline, begge med en
rikholdig utstyrsliste. For en billig penge byr
Highline på blant annet sportsseter, lettmetallfelger, kjørekomputer og visse dekordetaljer i
tillegg til det som er standard på comfortline.

Perfekt kombinasjon

enn på Golf, hvilket nesten i sin helhet har
kommet beinplassen for baksetepassasjerene
til gode (+6 cm). Bilen har fått et tidløst og
elegant sedan-design, og tar seg etter vår
mening godt ut.
	Det er heller ikke noe å si på opplevelsen
bak rattet. Det aller meste er både gjenkjenn
bart og av høy standard. På veien oppfører
unektelig Jetta seg som en ekte Volkswagen.
Trygg og forutsigbar, og med tydelige trekk fra
både Golf og Passat.

Innledningsvis får norske kunder valget mellom to velkjente dieseldrevne motoralterna
tiver. Det vil si 1,6 TDI med 105 hk og 2,0
TDI med 140 hk. Førstnevnte leveres med en
7-trinns DSG kasse, mens 140-hesteren får en
6-trinns girkasse.
1,6-literen har et forbruk ved blandet
kjøring på beskjedne 0,43 liter/mil, og CO2
utslippet havner på 113 g/km.
	Vår prøvebil var utstyrt med nettopp 1,6
literen og 7-trinns DSG kasse, en kombina
sjon som etter vår mening fungerer aldeles
optimalt. Med Blue Motion teknologi starter
prisen på 265.080 med 1,6 liter og manuell girkasse. Tar vi med den utmerkede DSG
kassen kommer prisen opp i 286.320.

11. mai gikk starten for FNs
verdensomspennende tiår for
trafikksikkerhet.
Her til lands ble dette markert met et
seminar om ungdom og trafikkulykker, der
samferdselsminister Kleppa ved siden av
ungdomsulykkene også pekte på rus
ulykkene som et spesielt problemområde.

Globalt problem

Hvert år blir 1,3 millioner mennesker
drept på veiene i verden. Innen 2020
forventes tallet å kunne komme opp i 2,4
millioner. Derfor har FN gjennom verdens
helseorganisasjon WHO besluttet å sette
inn en kamp mot trafikkdøden. Og det er
ikke snakk om ett år, men altså et helt tiår
- 2011-2020 - der det skal settes fokus på
problemet.

Prisvinner

Forøvrig omfattet avsparket for trafikksikkerhetstiåret at Jan Egil Omdal, daglig
leder i trafikksikkerhetsorganisasjonen ”Ta
vare på livet” fortalte om egen erfaring
med trafikkdød i familien og om lokalt
trafikksikkerhetsarbeid.
”Ta vare på livets trafikksikkerhetspris
for 2011” ble også delt ut.: Samferdsels
minister Kleppa overrakte prisen til årets
vinner: SINTEF-forsker Dagfinn Moe.
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Lexus IS 250C:

Friluftsliv og innekos

Det er årstid for sommerlig friluftsliv. Også for dem som liker å ha
himmelen som tak når de kjører bil. Vi har tatt turen ut i den varme
årstiden i en Lexus, som også har kabriolet på modellprogrammet.

helårsbil også i vinterkulden, kan du ha det
foldbare metalltaket trygt over hodet. Ombygningen tar bare 20 sekunder med et enkelt
knappetrykk.!

Verden raskeste
Det dreier seg om en utgave av Lexus IS 250
med betegnelsen 250C; C for kabriolet.

Romantisk

Det er liksom noe eget med å kjøre kabriolet.
Du sitter åpent, kjenner vinden, temperaturen
og luktene. Er ett med elementene. Du tar deg
gjennom terrenget som en slags bilverdenens
seiler, kjenner vinden og temperaturen, luktene
og lyset.
På den annen side kan dette utelivet overromantiseres i forhold til noen situasjoner; som
når det regner om du må kjøre gjennom en
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lang tunnel eller for den saks skyld er ute under
altfor brennende sol i senit.
Og selv om frontruten og vindskjermen bak
ryggen gjør at det faktisk lar seg gjøre å ”fyre”
så godt med varmeapparatet at det kan bli
behagelig lunt i en åpen bil av denne typen,
må nok selv de mest ihuga kab-entusiaster inn
rømme at livet under tak kan ha sine fordeler.
	Da byr en kabrioletbil som IS 250C med
foldbart metalltak på et beste av alle verdener:
På de strålende dagene eller stjålne øyeblikkene mellom regnbyger kan du ha taket nede.
Men når du vil verne deg eller bruke den som

Fireseteren IS 250C er ikke en vanlig kabriolet,
konvertert fra en standardmodell. Bare panseret, frontlyktene, dørhendlene og speilene er
hentet fra IS 250-modellen. Alle andre karosserideler er redesignet for å passe harmonisk
inn sammen med det tredelte aluminiumstaket.
Lexus hevder at IS 250C har verdens raskeste tredelte foldetak i metall. Når det er slått
ned, ligger det pakket sammen under bagasje
romsluken. Og fortsatt er det plass til en del
ferieutstyr der bak. Adkomsten til baksetet er
enkel. Forsetet slås fram med ett knappetrykk
Det nye lettmetalltaket er konstruert slik at det
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kan åpnes og lukkes på bare 20 sekunder. Det
er tredelt, med fire hengsler og styres av 15
motorer og 37 sensorer – som sikrer meget myk
og stille betjening.
Taket aktiveres med ett eneste knappetrykk
på dashbordet og det styres med et spesielt
bremsesystem, slik at det glir sakte inn mot
toppen av frontruta. Siden foldemekanismen
fører dekselet bak over støtfangeren er det
plassert et sonar-kontrollsystem i støtfangeren,
slik at ingen deler blir skadet.
Med taket oppe er det en fullverdig sedanfølelse i den elegante kupeen. Og i kabrioletmodus er det også forbausende hvor stille det
er fra vindsus og støy. Det er fullt mulig å nyte
musikken fra lydanlegget.
Hvis du vil ta bort trekken, gjør vindskjerme bak setene stor nytte sammen med at
du sitter i le av frontruten.
	Instrumentene er endret og skal gi
maksimal lesbarhet også når taket er åpent.
LED-kontrasten er øket og refleksen i glasset
redusert med fra 30 % til 20 %.

Forsterket

Det er gjort en rekke endringer i karosseri
strukturen på kabrioleten. Forsterkninger er
tatt i bruk for å sikre kollisjonssikkerheten i
IS 250C. De dynamiske egenskapene er tatt
vare på både i åpen og lukket tilstand. Dette
er virkelig en sprek bil som gir morsomme

kjøreopplevelser, ikke minst når du begir deg ut
på oppdagelsesfred langs svingete landeveier.
Her kan du nyte å ha mer enn nok av det meste
av begeistrende kjøreegenskaper.
Helhetsopplevelsen er så velsmakende
at det nesten er banalt å snakke om ingrediensene i oppskriften. Men det er selvsagt
viktig at det sitter en V6-motor med 208 HK
og et dreiemoment på 252 Nm under panseret.
Akselerasjonen 0-100 oppgis å skje på 9,0
sekunder, mens toppfarten er 210 km/t.

Utstyr

Lexus IS 250C byr på avanserte aktive og passive sikkerhetsdetaljer. Den har VDIM – Lexus’
integrerte stabilitetskontrollsystem, mulighet
for kollisjonsvern (Pre-Crash) og den spesielle
to-kammers kollisjonspute på passasjersiden.
Andre støttesystemer er rygge- og avstandssensorer, parkeringsassistanse, adaptiv fartsholder
og dekktrykksmåler.
Lexus-modeller har IS 250C et omfattende
standardutstyr, deriblant avanserte aktive og
passive sikkerhetssystemer. god ergonomi for
føreren, som endrede instrumenter tilpasset
den åpne løsningen. Både klimakontrollen
og audiosystemet er spesielt tilasset kabrioleten, og justerer seg automatisk når taket er
foldet ned. De høyere Executive- og Luxuryutstyrsnivået byr på det meste du måtte ønske
deg. Prisen begynner på 777 000 kroner.
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Tallet på drepte og hardt skadde går ned
Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er redusert
raskere enn man hadde tort å håpe på.
Reduksjonsmålet for 2014 ble nådd allerede i 2010. Det viser en
fersk rapport som oppsummerer effektene av Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet (2010-2013).
Samme rapport viser at gjennomsnittsfarten er redusert for 85 %
av alle kjøretøy på norske veier. Dette betyr at flere kjører nærmere
fartsgrensen. I 60-sonen kjørte for eksempel 85 % av bilene i 67
km/t eller saktere i 2009, mens farten i 2010 var redusert til 65,9
km/t eller lavere.
Fartsreduksjonen skyldes tiltak som kombinerer holdnings
kampanjer med flere og mer målrettede kontroller.
- Vi vet at en reduksjon i gjennomsnittshastigheten på 3 km/t
reduserer ulykkesrisikoen med hele 30 %. Derfor er fartsreduksjonen
vi ser i årsrapporten svært gode nyheter, sier samferdselsminister
Magnhild Meltveit Kleppa.

Japanerne rydder på høygir etter tsunamikatastrofen
De fleste bilfabrikker i Japan ble berørt av jordskjelv- og
tsunamikatastrofen i mars. Nå revuderer enkelte sine prognoser for inneværende år.
Enda er det for tidlig å summere effekten, både på det menneskelige
og på det mer tekniske plan etter at jordskjelvet satte store deler av
det japanske samfunnet ut av drift. Når dette skrives er det rundt 20
fabrikker (bilfabrikker, råvareprodusenter og komponentprodusenter
totalt) som er helt stengt, og et tilsvarende antall fabrikker går for
redusert kapasitet.
Toyota, som den desidert største bilprodusent i verden, revurderer
sine prognoser i disse dager, og regner med at de ikke når 100 %
kapasitet før mot slutten av året. Dette får også konsekvenser for den
norske importøren.
- Vi har satt nede våre prognoser for salg av nye biler med cirka 2000
enheter, far det opprinnelige på 22.000, opplyser informasjonssjefen
hos importøren, Espen Olsen.
Nå er jo en del av vår produksjon lokalisert andre steder enn i Japan,
men det ber innlysende at det får konsekvenser, ikke minst siden dette
berører også en del underleverandører og råvareleverandører. I første
rekke har vi merket at det kan få betydning for leveransesituasjonen av
Verso-S.
Framskyndet prognosene
Olsen understreker også at det nedlegges en enorm innsats for å rette
opp, og senest sist uke meddelte moderselskapet i Japan at de har
kunnet framskynde reviderte prognoser med en hel måned.
- Vi regner med å nå 70 % kapasitet i juni, i stedet for opprinnelig i
juli, sier toppledelsen i gigant- konsernet.
Fullt ut operative regner de med å være ved årsskiftet.
	De 10 første dagene i mai måned fikk ganske stor betydning for
salg av nye Toyotaer i USA. Tall fra uavhengige kilder, som bekreftes av
sentrale forhandlerkjeder og gjengitt i Aumotive News,, forteller om en
nedgang på hele 50 % i forhold til samme periode sist år. Honda- forhandlere kan fortelle om en tilbakegang på rundt 33 % i samme periode.
Betydelig hjelpeinnsats
Nissan regner med at de ikke skal behøve å legge om sine tall for inn
eværende år.
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- Det henger sammen med at en meget stor andel av vår produksjon
foregår andre steder, og at Nissan Europa har stor lager av ferdige
biler, forteller Frode Langli i Nissan Nordic Norge.
Nissans moderselskap gikk i mars måned ut med informasjon om i alt
vesentlig den innsats fabrikken yter i forbindelse med istandsettingen.
- Vi har lovet oppdateringer underveis, men, som sagt, ingenting tyder
på at det er endringer i forholdene per i dag, understreker Langli.
Mazda Motor Norge er heller ikke særlig bekymret for at delesituasjonen
kan skape problemer med leveranser og planene for framtiden.
- Vi står foran lansering av viktige modeller, i første rekke første halvår
2012, og per i dag er det ingenting som tyder på noen forsinkelser
i den forbindelse, sier informasjonsansvarlig i Mazda Motor Norge,
Marina Maneus Bakken.
	Både Nissan, Mazda og Toyota er involvert med flere milliarder
dollar i økonomisk støtte til ulike deler av det japanske samfunnet i
forbindelse med oppryddingsarbeidet.
Mitsubishi regnet i midten av april med at de ville nå 90 % av sin
kapasitet innen utgangen av den måneden. April måned ble fabrikkene
kjørt på 60 %.
- Siden så stor andel av vår produksjon foregår på andre kontinent, vil
det nok ikke få merkbare effekter globalt, sa MMC den gangen.

BILNYTT

Bilen kan bli bakteriebombe

Hvis bilens klimaanlegg ikke vedlikeholdes, mister det effekt og blir
en illeluktende bakteriebombe, advarer fagfolk.
– Hvert år siver 10 til 15 % av kjølevesken ut
gjennom koblinger og sprekker i tørre pakninger,
og som følge av rystelser og vibrasjoner fra
motoren. Derfor anbefaler vi at aircondition
anlegget får en årlig service, sier Harald
Nordseth, leder for bilservice i Vianor.

Service

Ved en slik service blir anlegget tappet og
vakuumert for å fjerne fuktighet. I tillegg foretas en tetthetskontroll. Til slutt fylles det riktig
mengde nytt kjølemiddel. Nordseth råder også
bileiere til å be om at kupé- eller pollenfilteret
byttes ut, og at selve klimaanlegget blir renset.
– Et airconditionanlegg produserer mye
fuktighet, noe som gir gode vekstforhold for
bakterier og muggsopp. Fra luftekanalene i
dashbordet vil bakteriene spres ut i kupeen og
skape risiko for allergiske reaksjoner. Vond lukt
i bilen er et faresignal om at noe er galt, sier
Nordseth.
	Bileieren kommer ikke selv til og kan
rengjøre kanalene på vanlig måte. For å få det
rent og bakteriefritt må bilen på verksted. En
slik rens koster i underkant av 500 kroner. En
service på klimaanlegget koster rundt 1500
kroner inklusive utskifting av kjølemiddelet.

mengder soppsporer føres rett ut i pustesonen
for fører og passasjerer. Det kan gi plager som
astmasymptomer, trøtthet og sviende øyne,
sier Eirik Ask, spesialist i miljømikrobiologi ved
Unilabs Telelab.
Han laget for en tid siden en rapport om
problemet etter å ha undersøkt et filter som var
sterkt angrepet av muggsopp.
– I klimaanlegget på en bil kan slike forhold
utvikle seg til et stort problem. Soppen vil
også kunne avsette seg inne i luftekanalene
og gi ytterligere bakterievekst. Systemet må
derfor renses og desinfiseres fra tid til annen,
sier Ask.

En verkstedjobb

for å rense og foreta service på airconditionanlegg.
– Men vi vet ikke hvor mye det blir brukt og
om tilbudene blir aktivt markedsført overfor
kundene, sier Helge Høgsveen i Würth Norge,
som markedsfører slikt utstyr.
Nå er en omfattende kursing av verksted
ansatte på trappene, som følge av nye krav
til sertifisering. Opplæringen vil også omfatte
kjøling og aircondition.
– Dette vil øke kompetansen og kan forhåpentligvis også bidra til å heve oppmerksomheten om behovet for rens og vedlikehold av
klimaanlegg. Økt bevissthet rundt dette er
viktig både for folks helse og kjørekomfort, sier
Høgsveen.

De aller fleste bilverksteder i Norge har utstyr

Dårlig pusteluft

– Hvis muggsoppen får gro på innsiden av luftfilteret til airconditionanlegget, kan betydelige
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp
og tilbud. Bruk dem! Selv om MA-medlemmene hvert eneste år får den
nyttige håndboken som inneholder det man kan ønske seg av nyttig
informasjon om medlemskapet, vil vi minne om mulighetene som
finnes for å redusere kostnader og å få hjelp når du måtte trenge det.

Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp
i samarbeid med Viking Redningstjeneste
som fullt betalende medlemmer er dekket av.

Videre kan du få teknisk veiledning
og juridisk hjelp om det trengs.
	Gjennom avtaler med AutoMester kan du
få gode verksteds-tjenester, og Brilleland gir
rabatt både på kjørebriller og andre briller.
En ny avtale med Garmin gir gode medlemspriser på GPS. Det kan ellers oppnås rabatt
på hoteller og campingplasser, og du får
gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og leiebil.
For å nevne noe!

Fullstendig informasjon
Fullstendig informasjon om medlemsfordelene finnes i MAs håndbok for 2010.
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute
og kjører. Ta også med medlemskortet for å
dokumentere medlemskapet ditt.

fordelene som tilbys

Hvem er vi?

Alkolås

Vi vil også gi en kortfattet sammenfatning
av hva MA arbeider for og prosjektene som
gjennomføres.

Vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt
peke på avtalene vi har med:
SpareBank 1 Forsikring
– Flere gunstige fordeler ved å samle alle
Skadeforsikringene i SpareBank 1 Forsikring.
– En av forsikringene må være bil, hjemeller husforsikring.
– Som MA-medlem får du i tillegg 10 prosent
rabatt på alle skadeforsikringer.
MAs Autohjelp i samarbeid med Viking
Redningstjeneste
Vil ikke bilen starte? Stans midt på landeveien?
Havnet i grøften? Brukket bilnøkkelen? osv.
osv.
– MAs Autohjelp hjelper deg!
– Fullt betalende medlemmer er dekket av
ordningen.
Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp.
– Rabatt på hoteller og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Medlemsfordel på GPS.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– Dekning av startlisens for MA-Ungdomkjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.
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MA
– har i over 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement
og viktige resultater ved blant annet å være en
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat
med lokalavdelinger spredd over hele landet.
MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske
og praktiske fordeler.
MA er en samfunnsengasjert organisasjon
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og
tettsteder.
Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken”
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alkolås i alle nye biler.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

Informasjon finnes også på MAs nettsider

MA har et arbeid i gang som skal føre fram til
stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye
biler så snart som mulig. www.ma-norge.no

KastMasken

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

Mennesket i trafikken

Kurs om trafikksikkerhet: Eldre i trafikken – Atferd
i trafikken – Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
www.ma-norge.no

MA-Ungdom

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 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.
Regi: MA og MA-Ungdom. www.deathtrip.no
Ung på vei mot Lappen
Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no
Facebook
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!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å
verve nå!
RTE
E
S
U
RED
TEN
S
E
R
R
PRISE RET!
AV Å

#

Kontingent for resten av 2011
Medlemskap med autohjelp kr 465,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 375,Medlemskap uten autohjelp kr 275,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 185,MA-Ungdom med autohjelp kr 200,Se for øvrig Håndboken for 2011
Jeg ønsker å bli medlem i MA.
Kryss av:

Medlemskap med Autohjelp

Medlemskap uten Autohjelp

Navn: ……………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………...
Fødselsdato: ……………………….. Telefon:……………………….......
E-post: …………………………………………..………………………...
		

For verver
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA.
Navn og medlemsnummer:

……………………………………………………….…………………......
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Trillebag

Kikkert

Kakesett

Fyll ut kupongen og send den til:
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo, eller pr. Faks: 22 47 42 01. www.ma-norge.no

MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 1

29

TRAFIKK

Skiboks i
sommer
sesongen
Vinteren ligger bak oss. Likevel kjører mange
med skiboks på bilen også i sommerhalvåret.
Men å kjøre hele året med skiboksen på taket
koster et par tusenlapper ekstra i bensinutgifter.
– Forsøk fra Finland viser at takbokser kan øke drivstofforbruket
med ti prosent, sier konsulent Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk
Automobilklub.
Han ser med forundring på at mange nordmenn aldri tar av ski
boksen.
– En del synes sikkert det er kjekt med et ekstra bagasjerom, men
særlig økonomisk er det ikke, sier Olsen.

Dyr ekstraplass

KNA har regnet ut at det i gjennomsnitt koster rundt 2000 kroner
ekstra å kjøre med takboksen hele året, hvis man kjører 15 000 kilometer og bensinprisen er 14 kroner.
	Bare ved å ta av boksen nå som skisesongen definitivt er over,
og ikke sette den på før i november, sparer man altså i gjennomsnitt
tusen kroner, ifølge Olsen.
Mange er svært opptatt av de økende bensin- og dieselprisene.
Men ikke alle tenker på hvor mye de kan spare ved å ta av skiboksen
når de ikke trenger den.
Moderne biler er heller ikke laget for å tåle takbokser med mye
last, advarer Olsen.
– Man skal aldri laste en takboks med tunge gjenstander, uansett
bilmodell. Vi ser nå at mange nye biler tåler mindre vekt på taket enn
bilene gjorde før.
	Bilens vognkort skal inneholde opplysninger om hvor mye vekt
den tåler, sier han.
– Vekten varierer fra bil til bil, men jeg vil anslå at en gjennomsnittlig
personbil ikke skal ha mer enn 75 kilo på taket, inkludert vekten av
takboksen, sier Olsen.

Fest lasten!

Sett i forhold til folketallet er det ingen andre land i verden det selges
så mange takbokser som i Norge. Ifølge bilutstyrskjeden BilXtra
kjøper nordmenn rundt 25 000 takbokser i året, og salget øker for
hvert år.
	Boksene varierer i størrelse og pris. De rimeligste modellene
koster et par tusen kroner, men mange skaffer seg skibokser til over
10 000 kroner.
– Skiboks er en flott oppfinnelse, til sitt bruk. Men husk at all
last må festes med remmene i boksen, og løs last kan påvirke kjøre
egenskapene. Det kan være farlig, sier Leif N. Olsen.
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Det frie liv..

C A R AVA N
MESSEN

20 1 1

CAMPING - BOBIL - FRITID
Torsdag 15.sept. kl. 14-20
Fredag 16.sept. kl. 12-19
Lørdag 17.sept. kl. 10-18
Søndag 18.sept. kl. 11-17

BILLETTER:
Voksne..............kr 150,Barn (7-15 år) ....kr 50,Honnør..............kr 50,Familie...............kr 300,-

NORGES VAREMESSE
LILLESTRØM
15.-18. SEPTEMBER

www.caravanmessen.no

TRAFIKK

Merke:
Modellva
riant:
Type:
Km. stand
:
EU kont
roll (PKK)
utført

Feriesjekk
av bilen
Det er ferietid og dere skal kanskje på en lang biltur. Da kan
det være en tanke å forsikre seg om at bilen er helt i orden og
klar for brasene.
Bilene våre har stadig lengre serviceintervaller.
Det kan gå år mellom hver gang de er innom
til en sjekk. Og EU-kontrollen hvert annet år
er heller ingen fullverdig gjennomgang som
sikrer deg at bilen tåler noen hundre mil.

Sikkerhet

- I ”gamle dager” kunne det være 5000 km
serviceintervall på for eksempel oljeskift. Nå
går det mye lenger. Dersom du har for eksempel
30 000 km intervall på servicen på bilen din
og er midt i perioden, kan det være lurt å ta
en sjekk, sier Petter Gunnholt. Han er leder
for AutoMester-kjeden som har over 150
verksteder rundt omkring i landet.
- I mai kom alle våre AutoMester-verksteder
med et nytt tilbud om en 20-punkts sjekk.
Det skal være en rimelig mulighet til å få
kontrollert om alt er i orden. Nå som det er
bilferietid kan det være ekstra aktuelt, mener
Gunnholt.
Han legger vekt på at dette ikke skal være
noen erstatning for de faste servicene.
- Det er et tilbud som skal gjøre at du føler
trygghet for at bilen er sjekket og i orden
før du for eksempel skal langt hjemmefra på
ukjente feriesteder.

20 punkter

Sjekklisten omfatter kontroll av kupéfilter og
av luftfilter, etterfylling av spylevæske, kontroll av vindusviskere/ spylefunksjon, kontroll
av dekk og dekktrykk, kontroll av frontrute

(slitasje/steinsprut) og kontroll av
bremseskiver/bremseklosser. Bremsene sjekkes også på bremserulle.
	Videre kontrolleres bremsevæske,
lys, lysinnstilling, for-og bakstilling
(foringer/oppheng), støtdempere,
avgasser, eksosanlegg, sporreim/
viftereim, frostvæske, dynamo/
lading og batteriet. Du får altså
gjennomgått det meste det meste
som slites og bør være i orden.
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AutoMester
20 punktsjekkr!

mai 2011
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Olje og filter

på:
Finn ditt verksted

automester.no
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Farlige “sommerdekk”
Mange velger å dra det siste ut av de piggfrie vinterdekkene ved å
bruke dem som sommerdekk. Det kan kanskje virke som en god idé,
men kan bli en livsfarlig og kostbar affære. Veigrep, bremselengde
og vannplaningsegenskapene viser seg å være mye dårligere enn på
sommerdekk.
når bilen med sommerdekkene står stille og
bremselengden for bilen med vinterdekkene er
33,8 meter lengre enn for bilen med sommerdekkene.

Det er kjørt tre objektive tester: bremsing på
våt asfalt, vannplaning rett fram, vannplaning i

sving, samt en subjektivtest av hvordan bilen
oppfører seg på våt asfaltbane. Testene er
utført ved temperaturer mellom 13° og 22 °C.
	I testen av vannplaning rett fram viser at
gjennomsnittlig vannplaningshastighet for de
nye piggfrie vinterdekkene er 50,2 km/t, mens
den for de slitte vinterdekkene er 49,4 km/t.
Til sammenligning vannplaner et nytt sommer
dekk ved 73,4 km/t, mens et brukt sommerdekk
med 3,4 mm mønsterdybde vannplaner ved
62,6 km/t.
Testen av vannplaning i sving viser at de
nye piggfrie vinterdekkene er 30,8 prosent dårligere enn et nytt sommerdekk, mens de slitte
vinterdekkene er 35,1 prosent dårligere.
	I bremsetesten fra 80 km/t på våt asfalt
stopper det nye sommerdekket etter 39,7
meter. Det slitte sommerdekket stopper etter
42,1 meter. De nye vinterdekkene stopper etter
53,6 meter, mens de slitte vinterdekkene stopper etter 56,0 meter. Hvis to biler, en med nye
sommerdekk og en med slitte vinterdekk hadde
startet en bremsing fra 80 km/t samtidig, ville
bilen med de slitte vinterdekkene fortsatt hatt
42,9 km/t når bilen med sommerdekkene stod
stille! Ved en oppbremsing fra 100 km/t har
bilen med de slitte dekkene fortsatt 59,4 km/t

Selv med 4 mm mønsterdybde har piggfrie vinterdekk skremmende dårlige egenskaper på våt vei.

Selv med 4 mm mønsterdybde har piggfrie vinterdekk skremmende dårlige egenskaper på våt vei.

En test utført av Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OFV) viser blant annet at de piggfrie vinterdekkene har opp til 40 % lengre bremsestrekning
ved bremsing på våt asfalt sammenlignet med
nye sommerdekk. OFV foreslår derfor et forbud
mot bruk av nordiske piggfrie vinterdekk i
sommersesongen.

Myk blanding

Vinterdekkenes myke gummiblanding og myke
dekkstamme, i kombinasjon med mønster som
drenerer vann dårligere enn gode sommerdekk,
bidrar til de dårlige egenskapene på bar vei.
Bar vei og temperaturer på 15 grader og varmere setter vinterdekkene på prøver de ikke er
utviklet for.
	Den norske testen som er utført ved Continentals testanlegg nord for Hannover, avslører
at vinterdekkene er skremmende dårlige på
sommervarm asfalt. Testen er utført med de tre
mestselgende piggfrie vinterdekkene i Norge,
og det er kjørt prøver med nye dekk og med
slitte dekk med ca. 4,6 mm mønsterdybde.

Tre øvelser
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Foreslår forbud

Vi vil aldri få en bilpark som er helt homogen
når det gjelder veigrep og bremseegenskaper,
mener OFV. Det vil alltid være forskjell i bilers
bremseegenskaper og det er også forskjell i
sommerdekkenes bremseegenskaper. Men vi kan
gjøre det som er praktisk mulig for å redusere
forskjellene, og ved å få de nordiske vinterdekkene ut av sommertrafikken har vi kommet
et langt stykke på vei.
Opplysningsrådet for Veitrafikken foreslår
derfor et forbud mot bruk av nordiske piggfrie
vinterdekk i sommersesongen. Samtidig opp
fordrer OFV myndighetene til å se på om det
er mulig å sette opp minstekrav til vitale og
objektive egenskaper som bremseegenskaper
og vannplaning slik at vinterdekkene kan lukes
ut av sommertrafikken, samtidig som en også
kan luke ut de farlige sommerdekkene. Det
finnes billige sommerdekk som har bremseegen
skaper på nivå med nordiske vinterdekk ved på
sommerføre.

TRAFIKK

Har du
sommerdekk
for norske forhold?
Mange av dekkene som har betegnelsen sommerdekk passer ikke
for de forholdene norske bilister må innrette seg etter, mener flere
fagfolk.
– Sommeren hos oss er preget av store temperatursvingninger, med høy varme midt på
dagen og kjølig vær morgen og kveld. Dekk
som er laget for de store bilmarkedene lenger
sør i Europa passer derfor ikke alltid så godt
hos oss, sier Alf Finjord. Han er produktsjef i
Vianor, som er en av MAs samarbeidspartnere
som tilbyr medlemsfordeler.

Spesielle krav

- Også veiene våre stiller spesielle krav til
dekkene, mener han.
– I Norge brukes det grovere stein i asfalten
enn i mange andre land. Det bør også et riktig
sommerdekk ta hensyn til, sier Finjord.
	Vianor er Nordens største dekk- og service
kjede, og gir råd om dekkvalg til tusenvis
av bileiere hvert eneste år. Erfaringen blant
kjedens spesialister er at oppmerksomheten om
kvaliteten på sommerdekk jevnt over er lav.

Nytenkning

– Mange tror at valg av dekk bare er viktig
om vinteren, når det er snø og glatt føre. Den
vanlige oppfatningen er at et sommerdekk
passer over alt, bare det tåler bilens topp
hastighet.
Vi mener det er på tide å tenke nytt rundt
dette, sier Alf Finjord.
Utvalget av sommerdekk er stort og
økende. En rekke produsenter tilbyr varianter
som legger vekt på ulike forhold som veigrep
på vått føre, kjørekomfort og sportslighet. De
senere årene har det også kommet miljødekk,
som kjennetegnes ved lavere rullemotstand og
bedre drivstofføkonomi.
Nå begynner det også å komme dekk som
hevdes å være spesialutviklet for våre bredde
grader.
– I år har vi lansert en serie som vi mener er
særlig egnet på nordisk sommerføre. Blant

annet har vi lagt inn en spesiell furuolje i
gummien som demper varmegangen i selve
dekket, sier Jan Erik Sofiedal, produktsjef i
Nokian Tyres Norge.

Blir bedre

Også rillene i dekkets sideflater er spesielt
laget for å møte nordiske kjøreforhold.
Sofiedal tror utviklingen innen
dekkproduksjon vil skyte ytterligere fart i
årene fremover, for å møte skjerpede krav fra
bilister, myndigheter og organisasjoner som
jobber med trafikksikkerhet.
– Dekkenes rullemotstand vil ganske sikkert
bli ytterligere kraftig redusert. Dekkene vil
også inneholde smartere tekniske løsninger, i
et samspill med understell og fjæring.
Ulike naturmaterialer vil dessuten komme
til å erstatte dekkenes oljebaserte råvarer,
spår Jan Erik Sofiedal.
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MA-Ungdom

Trafikksikker dag for russen

Av Catharina Frostad

MA-Ungdom og MA deltok på
årets Trafikksikkerhetsdag for
russen på Skien trafikkstasjon
like før den intense russetiden
virkelig satte inn.
Rundt 400 russ deltok og fikk en god veiledning i trafikksikkerhetsarbeidet før de kastet
seg ut på de norske veier under russetiden.
Dette var en flott mulighet for oss til å nå
ungdom med MA-Ungdoms og MAs budskap.

Mangfoldig

Den trafikksikre dagen var en fin vårlig
møteplass for russen i Telemark.
MA stilte opp for å informere om trafikksikkerhet
sammen med andre aktører som Røde Kors,
Statens vegvesen, politiet, NAF, Trygg Trafikk
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og Porsgrunn Brannvesen, for å nevne noen
av de mange som deltok med ulike stands og
aktiviteter.
	Det var ikke minst god mulighet til å få
sjekket russebilene. Vegvesenet gjorde den
grundige tekniske gjennomgangen gratis.
Her kunne man også oppleve narkohund i
aksjon. Og en bil sluppet ned fra en høy kran,
der møtet med asfalten viste konsekvensene
av en bilulykke i 70 km/t. Dette ble fulgt opp
med en realistisk øvelse med ambulanse, politi
og brannvesen.

Alkolås

MA-Ungdom og MA stilte opp med alkolåsbilen
vår og promillebriller.
Russen fikk muligheten til å prøve hvordan
promillen påvirker på koordinasjon og balanse,
selv om man er klar i hodet. Dette fikk de
prøvd ved å sparke en fotball i et mål med
promillebrillene på.
	De fikk også mulighet til å prøve hvordan
alkolås i bil fungerer. Mange har nok sikkert
hørt om dette, men var spente på hvordan
utstyret virker i praksis.

MA-Ungdom
REISER

Bli støttemedlem
i MA-Ungdom
MA-Ungdom trenger din støtte! Nå har det blitt veldig
enkelt å gi ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen
som vil støtte arbeidet vårt.
Ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem
mobiltelefonen og send en melding!
Alt du trenger å gjøre for å bli støttemedlem er å sende SMS:
MA fødselsdato til 2490 (Eks: MA 01011980 til 2490).
Medlemsavgift for 2010 på kr 50,- blir da trukket på din
telefonregning. Du blir selvsagt bare trukket
1 gang. Men hvis du ønsker å bidra med mer,
så send gjerne flere meldinger!

Hva skjer hos deg?
Mye flott arbeid blir gjort der ute for eller av medlemmer
og klubber rundt omkring i landet, og dette vil vi høre
mer om.
Send inn artikler gjerne med bilder til oss så vi kan vise dette i
her på MA-Ungdom-sidene i Motorføreren og på vår hjemmeside
www.maungdom.no.
Send på e-post til: ma-ungdom@ma-norge.no eller per post til:
MA-Ungdom,
Postboks 80 Alnabru,
0614 Oslo

Ungdomsklubben
”Bolten”
på Stranda har hatt årsmøte. Simen Ødegård ble gjenvalgt
som formann.
På bildet bak fra venstre: Sondre Langelo og Martin Ringstad.
Fremme fra venstre: Øyvind Fjorstad, Simen Ødegård og Martin
Ringstad. Liggende: Even Kosedal
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Death Trip:

Vinnerne kåret
Finalen i Death Tripkonkurransen for skoleåret 2010/2011 fant sted
i mai. Blant 71 bidrag som var sendt inn, hadde 10 blitt valgt ut til den
store finalen i Filmens Hus i Oslo. Den endelige vinneren ble en gruppe fra
Møglestu videregående skole i Grimstad.
Landsomfattende

MA-prosjektet Death Trip er en landsomfattende
konkurranse hvor elever på videregående enga
sjeres til å bidra kreativt til forebyggende arbeid
mot fyllekjøring. På elevenes egne premisser
utformes en kampanje som skal illustrere farene
ved alkohol og ruspåvirket trafikkatferd.

kommunikasjonskomité Knut Arild Hareide (KrF)
innledet dagen og la vekt på hvor viktig MAs
satsning på dette området er; det gjelder å
påvirke de unge som er på vei ut til å bli bilister.
- Det behøves slik kreativitet som i Death Trip,
og jeg tror ungdom best forstår hvordan de skal
formidle budskap til annen ungdom.

Stor oppslutning

Virkemidler

Den store kinosalen i Filmens hus er en fin arena
for at finalistene kan presentere sine prosjekt
bidrag. I løpet av en hel dag får man se hvor
kreative elevene er. Mangfoldet av virkningsfulle
kampanjer er imponerende.
Leder for Stortingets transport- og

Death Trip-kampanjene består av forskjellige
virkemidler; film, plakater, kampanjemateriell,
radioreklame og for øvrig annet de kreative
ungdommene måtte finne på.
Finalebidragene holdt en høy standard.
Juryen hadde en vanskelig jobb med å kåre den

Knut Arild Hareide sammen med Death Trips leder
Veslemøy Sandvik

Juryen hadde en nesten umulig oppgave…
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endelige vinneren som fikk en premie på 
30 000 kroner. Vinnerlaget fra Møglestu vgs
besto av Snorre Kveim Leikanger, Evelina Fors,
Eline Jakobsen og Simen Samuelsen.
	Deres bidra var en meget kort film som
tydelig viser at alkohol og bilkjøring ikke hører
sammen.
Andreplassen og 15 000 kroner gikk til ”Hva
tar du”- kampanjen fra Randaberg videregående
skole,, mens .Nannestad videregående, med
”Sett dine grenser før du dreper” ble nummer tre
og fikk 10 000 kroner for innsatsen.
Motorføreren vil vise de enkelte finalekampanjene i våre neste utgaver. Les for øvrig mer
om Death Trip på nettstedet www.deathtrip.no.

ORGANISASJON

Fra venstre: Snorre Kveim Leikanger, Evelina Fors, Eline Jakobsen og Simen Samuelsen.
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Å jobbe i KastMasken
En ting er sikkert; å jobbe i
KastMasken er ingen 7 til 4
jobb. Dette eventyret av en
arbeidsplass byr på arbeidsoppgaver og utfordringer som
gjør jobben helt unik.
Av Impulsgruppa/KastMasken
Impulsgruppa, som utgjør KastMaskens om
reisende prosjektgruppe, har i bestått av
Hanne Linnesholm, Ask Teigene, Liv Marie
Bendheim og Asbjørn Kjellsby. Vi har sammen
reist land og strand rundt til mange ungdomskoler og fritidsklubber. Som del av det 3-årige
rusforebyggende arbeidet til KastMasken har
vi spilt teater, undervist, hold foreldremøter,
sjongleringskurs, jentekvelder og karaoke
kvelder for ungdommer rundt i hele Norge.
Det har blitt mye ”fartstid” og lange turer
i turnébilen vår. Til gjengjeld har vi møtte
utrolige hyggelige og engasjerte ungdommer,
lærer og foreldre, som har gjort jobben til en
drøm. Et år i KastMasken har gitt oss masse
innsikt i ungdommens verden, i å spille teater
og å undervise.

Teaterstykket

Noe av det aller beste med KastMasken-jobben
er å få spillet teater. Forestillingen “I grøfta”
handler om Fredrik som ikke møter opp på
teaterøving og skaper problemer for teatergruppa i stykket. Gruppa prøver å finne fram
til hvorfor Fredrik drikker så mye gjennom
dramatisering av hendelser fra Fredriks liv.
Hver enkelt av oss har alle flere roller i
stykket og får på denne måten utfordret
oss på mange karakterer. Stykket har også
flere danse- og sangnummer som alle er med
på. Gjennom stykket avklarer vi mange av
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forholdene som gjør at Fredrik faller utenfor
og vi synliggjør blant annet moren og farens
holdninger til alkohol. Fredrik sliter på flere
områder og i stykket blir det et dilemma om
hva de skal gjøre. Det er 14 dager til premiere og Fredrik har ikke vært der de siste to
øvelsene. Hva skal de gjøre?
Mot slutten av forestillingen blir det så
stor uenighet i gruppa at det bryter ut en
stor krangel. Hjemme hos Fredrik er moren og
faren skuffet over Fredriks innsats på skolen,
og i gruppa er de nødt om å ta avgjørelse. Det
er nettopp dette dilemma som vi presenterer
for elevene senere på skoledagen.

Skoledagen

Etter teaterforestillingen om Fredrik, samler vi
klassen for en diskusjon. Her får elevene være
med på å avgjøre hva teatergruppa skal gjøre
med Fredrik. Alternativene er at han må slutte

å drikke og få fortsette i gruppa, at han må
slutte i gruppa eller at alle må slutte å drikke.
Vi bringer opp denne diskusjonen for å få
elevene til å diskutere hva de ville gjort i en
lignende situasjon. Ofte kommer det frem at
alle i gruppen må hjelpe Fredrik med å slutte
å drikke. Videre i skoletimen blir vi bedre
kjent med elevene og deres interesser. Vi
forteller også litt om vår egen bakgrunn og
om jobben i KastMasken.
Mot slutten av timen snakker vi litt om
arv og miljø for å finne ut av hvorfor Fredrik
har blitt som han har blitt. I neste time
snakker vi videre om arv, miljø og hvordan
dette påvirker ungdommers valg og hverdag.
Elevene får spørsmål om hvor mange de tror
bruker ulike narkotiske stoffer. Det har vist
seg at ungdommen tror at bruken av narko
tika er langt større en de reelle tallene. Vi
har opplevd å kunne gi dem informasjon om

ORGANISASJON

rusforbruket i dagens samfunn, som er veldig
nyttig.
	Videre har vi snakket om Fredriks bagasje.
Vi ha hatt med en ryggsekk med mange
av Fredriks eiendeler. De ulike eiendelene
representerer ulike egenskaper ved Fredrik
for å synliggjøre han som person. Vi har sett
både på positive og negative sider ved han og
snakket om hvordan alkoholen har virket inn
på livet hans.
	I siste time har vi hatt med en verktøy
kasse med ulike effekter. Disse verktøyene
har vi snakket om for elevene for å gi dem
hjelp med å takle utfordringer i fremtiden. Vi
har blant annet brukt to dukker - en kunstner
og en dommer - som er med på å bestemme
hvordan vi skal håndtere et dilemma.

Foreldremøte

En de mest unike tingene i KastMasken er at
vi ikke bare har forestilling og forelesning for
elver og lærere, men også møter foreldrene.
De får se det samme stykke som elevene og
høre Impulsgruppa holde foredrag om ungdom
og rusmidler: “Elefanten i stua”.
Oppmøtet har vært veldig bra rundt på
de fleste skolene og vi har på det meste hatt
100 foreldre til stede. Det er både givende
og nyttig å spille teater for foreldrene. De
har vært et veldig aktivt publikum og gitt
gode tilbakemeldinger på forelesningen. Det
å kunne ha dialog med foreldrene gjør det
enklere både for oss og dem å gi ungdommene
motforestillinger mot alkohol. Vi jobber også
for at foreldrene seg imellom skal ha en tettere
dialog og samarbeide om omsorgen rundt
ungdommene.

Fritidsklubb

KastMasken jobber ikke bare på ungdomsskolene rund om i landet Vi er også på besøk
hos ulike ungdomsklubber på de stedene vi
besøker. Der har vi arrangert mange forskjellige
kvelder for ungdommene, som har kommet i
hopetall.
	Vi har også gjennomført jentekvelder,
der bare jenter får være med, hatt sjekkekurs
for en gjeng nysgjerrige ungdom, salsadans
og karaokekveld, for å nevne noe. Når vi har
besøk de ulike ungdomsklubbene har vi blitt
mottatt med positivitet og entusiasme. Dette
har vært en hel unik mulighet til å komme i
kontakt med ungdommen utenfor skolen. Her
ar vi møtt åpenhet og vi har sett et mangfold
av talenter og interesser hos dem.

Lokalt samarbeid
bærer frukter
I løpet av siste skoleår har KastMasken hatt
gleden av å samarbeide med MAs lokale
avdelinger i Stjørdal, Trondheim, Molde og
Sarpsborg, hvor vi har arrangert kommunale
informasjonskonferanser om KastMasken.
Av Stig Eid Sandstad, leder for KastMaskenprosjektet
Målet med disse konferansene har vært å
presentere KastMaskens nye 3-årige opplegg.
Vi har også vist teaterstykket ” I grøfta” og
holdt forelesningen som vi har på foreldre
møtene på skolene.

Flotte konferanser

Dette har vært 4 flotte konferanser, selv om
vi nok hadde håpet på flere deltagere.
Men de har gitt oss nye samarbeidskommuner og
samarbeidsskoler, og det er vi svært glade for.
Til høsten skal vi gjennomføre KastMaskenopplegget for alle skolene i
Melhus kommune, og vi skal til skoler i
Sarpsborg. Dette ser vi fram til!

Samarbeidsavtale

På initiativ fra MA Hordaland har KastMasken
og MA Hordaland inngått en 3-årig avtale.
Denne går ut på at vi skal samarbeide om å
presentere og selge inn KastMasken til flest
mulig kommuner og skoler i Hordaland. Til
høsten starter vi opp med å arrangere 3
informasjonskonferanser.
	KastMasken setter utrolig stor pris på
dette initiativet fra MA Hordaland og for
avtalen vi har inngått. Vi gleder oss til et
tett og nyttig samarbeid!

Ta kontakt!

Er det flere MA-avdelinger der ute som ønsker
besøk av oss og å arrangere konferanser
sammen med oss – eller samarbeid på andre
måter - KONTAKT MEG!
Jeg er å treffe på tlf: 909 64 646 og e- post:
stig@kastmasken.no
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Årsmøte i Lillesand og Birkenes MA
Referat og foto Arne Berntsen

Fredag 11. mars ble det avholdt
årsmøte i Lillesand og Birkenes
MA på MA-senteret i Lillesand.
Trass et ufyselig vær med regn,
sludd, snø og til dels glatte veier
stilte omkring 25 deltakere til
avdelingsmøtet.
Torleif Kvifte åpnet med å ønske velkommen
til et møte, som i tillegg til organisasjonssakene
også omfattet god bevertning, musikk ved
pianist Sigmund Knutson og ord for dagen om
kjøreregler både som troende og kjørende av
rektor Øystein Sundvoll.

Heder

Årsmøtet fikk besøk av sentralstyrerepresentant Ole Arild Bovolden, som informerte om

sentralstyrets arbeid. Han bidro også med
artige historier og sang.
	Bovolden orienterte også om at andre
land har kommet Norge i forkjøpet når det
gjelder tiltak mot rus i trafikken. Blant annet
kunne han fortelle at det i Frankrike er påbudt
med alkolås i skolebussene.
	Det ble også i år delt ut velfortjente
hedersmerker: Av 1.grad (20 års medlemsskap)
til Inge Jørgen Malmgård, 2.grad (30 år) til Eldrid
Åmland, Inga Eriksen og 3.grad til Ragnar
Høygildt og Valborg Sundvoll. Man mintes også
to av medlemmene - Alf Aslaksen og Helge
Birkedal - som var gått bort i løpet av 2010

Nytt styre

Med Torleif Kvifte som dirigent gikk valget
raskt, ettersom valgkomiteen hadde gjort en
fremragende jobb.

Det nye styret består av: Styreleder Torleif
Kvifte, nestleder Åge Mathiassen, Styre
medlemmer Arne Berntsen, Nils O. Birkeland
og Bjarne Eikeland. Johan Helling og Sigmund
Knutson er varamedlemmer.

Klubbhuset

Også gjennom året 2010 var det flittig bruk av
klubbhuset MA-senteret, men det er ønskelig
med enda mer aktivitet. Huset kan leies for en
rimelig pris til for eksempel barnedåp, bryllup
eller geburtsdager.
Torleif Kvifte er også interessert i å
komme i kontakt med ungdom med et rusfritt
syn som er ute etter et sted å holde til.

MA-kryssord 2-2011

Vi trekker ut tre vinnere
med riktige løsninger, som
hver får tilsendt 4 lodd i MAs
landslotteri.

Vinnere av
MA-kryssord nr. 5–2010:
Fred E. Johannessen, Haugesund
Anne Marit Lilleeng, Lillehammer
Arne H. Andersen, Skien

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Frist: 30. august 2011
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Asker
kommune
www.radoy.kommune.no

www.asker.kommune.no

Rissa
kommune

Hamar
kommune
www.hamar.kommune.no

www.rissa.kommune.no

www.haegebostad.kommune.no www.sor-fron.kommune.no

Sandefjord
kommune

Kvinnherad
kommune

Tinn
kommune
www.tinn.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Kristiansand
kommune

Randaberg
kommune

www.kristiansand.kommune.no

Nannestad
kommune
www.nannestad.kommune.no

Volda
kommune
www.volda.kommune.no

www.randaberg.kommune.no

Fjell
kommune
kommunal teknikk
www.fjell.kommune.no

Norddal
kommune
www.norddal.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune
sentraladministrasjonen

www.nore-og-uvdal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune
www.midtre-gauldal.kommune.no

www.spydeberg.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Gol
kommune
www.gol.kommune.no

www.sandefjord.kommune.no

Stavanger
kommune

Elverum
kommune

Park og vei

www.stavanger.kommune.no

Storfjord
kommune
Teknisk etat

www.storfjord.kommune.no

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

www.nedre-eiker.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Andebuv 74, 3170 SEM
Tlf. 33 31 14 57

8063 VÆRØY
Tlf. 93 20 72 98

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

www.steinkjer.kommune.no

Nesset
kommune
www.nesset.kommune.no

www.dyroy.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Østre Toten
kommune
www.ostre-toten.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
www.oygarden.kommune.no

Øyvind’s
Trafikkskole

Finn Christiansensv 10
7800 NAMSOS
Tlf. 911 28 430

Rana
Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Ernstsen
Mc & Snøscooter
Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Forsmo Maskiner
& Transport AS
Åkerlov. 14
8613 MO I RANA
Tlf. 99 55 03 44

Fred Karoliussen
Transport

Brønnøysund..........................Tlf. 958 02 222
Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

Steiro
8400 SORTLAND
Tlf. 91 54 28 05

Skal du ta lappen? Ta kontakt med oss!
74 33 01 00

Dyrøy
kommune

Kristiansund
kommune

NORDLAND

NORD-TRØNDELAG
Grong.......................................Tlf.

www.kvinnherad.kommune.no

Steinkjer
kommune

ANONYM
GIVER

Nedre Eiker
kommune

Christensen & Jensen Transport AS
HORDALAND

www.steigen.kommune.no

Vinje
kommune

Willys Trafikkskole AS

Tlf. 02 222

Sør-Fron
kommune

Hægebostad
kommune

Hjemmeside: www.trafikksikker.no
E-post: kontor@trafikksikker.no
Telefon: 73 90 24 24

Vi henter og bringer!

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

Jægtvik & Brostad
Transport AS
Ringv. 37
8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 41 68 99 01
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Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Hustvedt og Skeie
Transport A/S
Østby, 5589 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Kjøpmannsg. 38
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 80 63 13

Kodal Bil

Svartsrødv. 1
3243 KODAL
Tlf. 33 44 11 86

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Lofoten
Trafikkskolesenter

Motor Forum
Lillestrøm
Jogstadv. 19
2007 KJELLER
Tlf. 66 92 67 00

Skipperg. 10
3921 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 33 90

Trondheim
Trafikkskole

Din Kjøreskole AS

Rico Bil AS

Jon Tore Sand

Erling Skakkes g 3
7013 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 46 62

Fremmerholen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S
Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Tordenskioldsg 54
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Sandv. 5
1389 HEGGEDAL
Tlf. 95 22 42 40

Ronnie Husvik
Transport

Årvoldskogen 41
1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Sannidal Taxi

Orkdal Bilskade AS

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Bjørndalen 1-3
7028 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 42 60

Skjellerud
Verksted ANS

Tananger Service
Senter AS

Industrifeltet
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Mekonomen

Skaalsveen
Transport

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

2030 NANNESTAD
Tlf. 91 31 46 76

Mekonomen
Sarpsborg AS

Son Kro AS

Storg 31, 1555 SON
Tlf. 64 95 70 08

Tananger
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 99 22

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

RevisjonsCompaniet
Fritjof Nansensg 8
1501 MOSS
Tlf. 69 20 94 50

Lillestrøm - Tlf. 66 93 65 00

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Svartnes
MB-Service AS

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Hovfaret 17 G
0275 OSLO
Tlf. 22 52 06 77

Torget 14
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK
Tlf. 99 28 25 30

Advokat

Øyvind Riise
Torget 2
6413 MOLDE
Tlf. 71 25 02 50

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Eknes Karosseri AS
(Nordbordaland
Bilberging)

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Minde alle 26 B
5068 BERGEN
Tlf. 55 29 89 70

Hitra
videregående skole

Øyvind Nystein

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Øvregata 173
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 72 95 00

Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Værnes
Bilverksted AS

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Fjord1 Hallingdal
Billag AS

5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

RSA bil Romerike
Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Sæternes
Transport AS

Teto Trafikkskole
Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 53 26 11

Dalev 3
6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Østreg. 32
2317 HAMAR
Tlf. 03 650

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Brattvåg Mek
Verksted A/S

Hommersåk Bil AS

Autolakk A/S

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Prøven Bil AS

Brekkeveien 10
0884 OSLO
Tlf. 22 23 60 02

Olav V g 104
8004 BODØ
Tlf. 75 54 14 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Skarnes
Drosjesentral

Glomv. 1
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 13 79 99

Brekke
Auto Service

Kjelsås
Bilverksted AS

Madla Bil AS

Åsen Servicesenter AS

Auto &
DekkService AS

Rue
Transport AS

Bårdshaug Vest
7300 ORKANGER
Tlf. 97 66 00 08

Mekonomen

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 00

Uvdal Trelast A/S

3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Solgårds Auto

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Nordbyjordet 5
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 92 87 30 33

Sjøsv. 7
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 25 55

Revheimsv. 74
4043 HARTSFJORD
Tlf. 979 63 883

Birger Lie
Bilforretning AS

Mekonomen
Grenland AS

Gulvlegger

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Fosen
Verkstedservice AS
7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Motorhuset AS

Jahr Bilservice

Petrinebakken 4
7517 HELL
Tlf. 98 63 71 00

Lilletunev. 4
1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Jarv.
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Organisasjonskart for Redningstjènesten
Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Tlf.: +47 22 24 53 21 Faks.: +47 22 24 51 64

avd. Kragerø

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
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Tollbug. 10
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50
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Frydensborgveien 4
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Hovedredningssentralen Sør-Norge
Sikringsbygget, 4050 Sola
Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Hovedredningssentralen Nord-Norge
Postboks 1016, 8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45
Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler (LRS)
identisk med politidistriktene

Lokale redningssentraler (LRS)
identisk med politidistriktene
og Svalbard

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Tromsø

1 ÅRS
MOBILITETSGARANTI

Harstad
Narvik

Med AutoMester mobilitets
garanti får du hjelp uansett tid
og sted i hele Norden i et helt år.

• Ingen egenandel
• Hjelp på stedet eller

Bodø

180 VERKSTEDER
PÅ LANDSBASIS
MEKANISK
SKADE OG LAKK

på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste
AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet
alle dager i året

Namsos
Verdal
Trondheim
Molde
Ålesund
Førde

Fagernes

Voss
Bergen
Notodden
Haugesund
Stavanger

OSLO

Mjøndalen
Fredrikstad
Larvik

Skien
Arendal

Kristiansand

• Alle typer reparasjoner
på alle bilmerker
• Bilens original
garanti beholdes
• EU-kontroll

Lillehammer
Elverum
Kongsvinger

•
•
•
•
•

Aircondition-service
Ruteskift/reparasjon
Karosseri reparasjoner
Lakkering
Originale deler

Finn din nærmeste automester på

www.automester.no

Toyota Hybrid. Det beste fra to
verdener gjør din litt bedre.
Auris HSD

Yaris HSD

Prius+ 7-seter

Kommer i 2012

Kommer i 2012

Toyotas fullhybrider kombinerer to motorer, en bensin og en
elektrisk. Det minimerer både utslipp og lokal forurensning
gjennom rekordlavt CO2- og NOx utslipp. For ikke å snakke om
lommeboka: Grunnet lavere avgifter er både Prius og Auris HSD
rimelige og svært velutstyrte biler med blant annet trinnløst
automatgir som standard og et drivstoﬀorbruk fra 0,38 l/mil. Så

Prius

mens andre fortsatt snakker om hybrid, fortsetter vi produksjon
og utvikling av HSD-teknologien på 14. året med over 3 millioner
solgte biler. Neste år lanserer vi i tillegg to helt nye fullhybridmodeller, syvseteren Prius+ og Yaris HSD.
Velkommen til en renere prøvekjøring og en
smakebit på bekymringsfritt bilhold.

Sjekk kampanjerente på toyota.no

TOYOTA PRIUS

Prius Executive fra 320 800,-. Auris HSD Advance fra 260 200,-. Veil. pris lev. Oslo inkl frakt- lev. og reg.omk. 8 900,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet
kjøring, utslipp CO2 og NOx: Auris HSD: fra 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,006 g/km. Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km. Avbildet modeller kan ha
ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

