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MA takker sine gode kontakter
for all støtte
Støtten vi får går til MAs arbeid med et bredt
hovedfokus på ”Mennesket i trafikken”.
I dette inngår blant annet kurs om trafikk
sikkerhet: Eldre i trafikken, atferd i trafikken,
samt miljøbevisst og økonomisk kjøring.

INNHOLD
REISER

innhold

MA-hjørne / Leder

5

Organisasjon: Svein Iversen trer av

6-8

Organisasjon: Hugo Haga til minne

9

Organisasjon: MAs alkolåsbil

10 - 11

Utgiver MA –rusfri trafikk og livsstil

Organisasjon: Alkobom

12 -13

redaktør Hans-Erik Hansen

Tema: ETSC – Alkolås i Europa

14 -17

medarbeidere i denne utgaven
Knut Arild Lotterud, Signe O. Haug, Ole E. Veimodet,
Catharina Frostad, Per Forsberg, Brita H. Eriksen

Trafikk: Alkometer påbudt i Frankrike

adresser og telefoner
Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Telefaks: 22 47 42 01
E-post: motorfoereren@ma-norge.no
Telefon, red. dir.: 22 47 42 04
Mobil/-svarer, red.: 92 43 01 16
Annonser
John Larssen
Telefon: 22 09 69 19/ 93 49 93 04
Telefaks: 22 09 69 39
E post: john@media-team
DESIGN OG GRAFISK PROD. Allegro Tønsberg v/ Jan B. Loa
Trykk Senter Grafisk AS, Larvik
ISSN 0027-2213

MAs Forbundskontor Direktør: Terje Tørring

Bilnytt: VW up!

18
20 - 21

Organisasjon: MAs medlemsfordeler og aktivitet

22

Organisasjon: MAs medlemsverving

23

Bilnytt: Toyota Avensis

24 - 25

Bilnytt: Hyundai i30

26 - 27

Bilnytt: Ford Transit

28

Bilnytt: Volvo-applikasjoner

29

Organisasjon: Gjensidige og MA i samarbeid

30 - 31

Trafikk: Husk EU-kontrollen

32

Trafikk: Oblatene er avskaffet

33

Trafikk: Vinterdekk om sommeren

34

Trafikk: Nytt skilt

35

Organisasjon: Death Trip-finalen 2012

36 - 37

Kryssord/Organisasjon

38 - 40

Postadresse Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse Dronningens gate 6, Oslo
Kontortid, mandag–fredag
15.9.–14.5.: 08.00–15.45
15.5.–14.9.: 08.00–15.00

I neste nummer :

Telefon: 22 47 42 00
Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no
Internettportal: www.ma-norge.no

Daglig leder Catharina Frostad
Postadresse Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse Dronningens gate 6, Oslo
Telefon: 22 47 42 00
Telefax: 22 47 42 01
E-post ma-ungdom@ma-norge.no
Hjemmeside www.ma-ungdom.no
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Rapport fra MA-landsmøtet 2012
Hybrider og drivstoffgjerrige biler
Med bilen som arbeidsmiljø
Alkolås i buss
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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
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
UP i 75 år
I år fyller Utrykningspolitiet 75 år. Siden 1937 har
UP kontrollert trafikken på norske veier og forhindret
mange ulykker som kunne ført til død og skadde. Den
gode og langsiktige trenden med nedgang i antallet
drepte og skadete vi har opplevd i Norge, skyldes ikke
minst innsatsen til UP. Antakelig den trafikksikkerhets
aktøren som mest har bidratt til dette.
Som en av de mange gode samarbeidspartnerne vil MA
gratulere med 75-årsjubileet og takke for stor innsats
for å beskytte oss trafikanter. MA har både sentralt og
lokalt hatt et nært og godt samarbeid med UP i veldig
mange år. Selv om MA har en litt lengre historie, er vi
jo ikke langt fra jevngamle. Samarbeidet med UP har
vært til inspirasjon og motivasjon for vårt trafikk
sikkerhetsarbeid. Ikke minst setter vi stor pris på den
tydeligheten UP har hatt med hensyn til farene med
rus i trafikken. Vi er også takknemlige for den positive
omtalen UP gir av vårt arbeid.
Vi er glade for at UP fortsetter som en egen instans,
med trafikksikkerhet som sitt viktigste arbeidsfelt. MA
har alltid støttet opp om å beholde UP når det har
dukket opp forslag om å legge ned Utrykningspolitiet.
For dette har faktisk vært på tale.
UPs virksomhet dreier seg om fartskontroller, rus
kontroll, kontroll av personlig verneutstyr, aggressiv
kjøring og annen farlig trafikkatferd. Og ikke minst
det arbeid de nå retter oppmerksomheten mot; annen
kriminalitet i forbindelse med trafikkontroller. De
kriminelle forflytter seg langs veien og er relativt
sårbare for å bli oppdaget og stoppet. Her er UP en
viktig aktør i kriminalitetsbekjempelsen.
Sommeren er her og båtlivet er godt i gang. De første
ulykkene på sjøen er registrert, også med rus som
medvirkende årsak. Akkurat som UP gjennomfører
rus- og promillekontroll på veien, vil vi igjen peke på
behovet for at det gis ressurser til økt kontrollvirksomhet av båttrafikken. I tillegg til rusproblematikk
er det andre likhetspunkter på veien og sjøen som
fart, manglende bruk av sikkerhetsutstyr og uvettig
kjøring. I dag ligger kontrollansvaret av båttrafikken
hos det lokale politi, som har begrensete midler.
Kunne et forslag da være at Utrykningspolitiet også
fikk oppgaven med kontroll av trafikken til sjøs?
God og trygg sommer på landeveien og på sjøen.

leder
Alkolås på mange felter
Alkolås brer om seg. Den dukker opp på stadig nye områder, og blir mer og mer
kjent.
Jeg har begyynt å spille saksofon. Til husbruk må det understrekes. Men slik kan
man bli inspirert når en av våre gode naboer her hvor MA har kontorer er Schlagerforlaget; en forretning for fine blåseinstrumenter.
Her om dagen sto to av spesialistene fra instrumentverkstedet - Eric og Marcin ute på trappen i forsommersolen.
- Redaktør! De ropte meg bort til seg med et glimt i øyet, for de vet godt hva vi
steller med.
- Nå har vi et flott prosjekt i gang!
- Å?
- Ja, vi har begynt å bygge om en tenorsaksofon og installere alkolås på den!
Morsomt og spøkefult, men de har så rett i at alkolåsteknologien kan brukes til så
mangt. Der alkoholpromille kan være en risiko man ønsker å forhindre, kan det settes
inn utstyr som stopper berusete personer i å utføre handlinger til fare for seg selv
og andre. Et eksempel kan være i industriprosesser og andre arbeidsoppgaver, for å
sikre at besruselse ikke går ut over liv og eiendom.
MAs kamp for rusfri trafikk gjorde at vi nylig presenterte den alternative bruken av
alkolås på veibommer, som MHF i Sverige har utviklet. Alkobommer i havnene våre
kan for eksempel stoppe bilister fra en utenlandsferge, slik at de ikke kjører ut på
norske veier med ulovlig promille. Ideen vekket stor interesse og mange spennende
reaksjoner.
Fortsatt er selvsagt MAs hovedmål å få alkolås i alle kjøretøyer. Dit er det ennå et
stykke vei å gå, men vi ser at utviklingen her hjemme og på flere hold i Europa
peker i riktig retning. Nye delmål med alkolås i yrkestransport, kollektivtrafikk og i
rehabilitering av promillekjørere er innen rekkevidde. Alkolås er blitt et dagligdags
tema både i politiske kretser og hos myndighetene. Og ellers i befolkningen er
alkolåsen i ferd med å bli et alminneliggjort begrep. Tanken om alkolås som et
effektivt redskap mot de mange trafikkulykkene forårsaket av sjåfører i beruset
tilstand, har betydelig kraft. Det virker nærmest utenkelig at dette pådrivet skal
kunne stoppe opp eller bli snudd.
Og hva alkolås-saksofonen angår, ville nok flere av jazzhistoriens tenorlegender
fått et lengre liv, dersom noe slikt hadde eksistert.
Hans-Erik Hansen
Redaktør

Terje Tørring
Direktør
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Svein Iversen:

På fallrepet!
Svein Iversen har nå sittet 10 år i Sentralstyret og 6 år som forbunds
leder i MA. Etter denne mangeårige innsatsen fikk valgkomiteen i
oktober 2011 beskjed om at han stilte sin plass til disposisjon fra
Landsmøtet i Stjørdal i juni 2012. Iversen mener at det er på tide å
slippe til nye krefter som med frisk mot kan lede MA videre.
- Jeg går ikke fra borde fordi jeg er lei, men
fordi det kan være godt for MA at det skjer en
endring i ledelsen nå, sier Svein Iversen.
Han føler også at det er på tide å trappe
noe ned på de mange tillitsvervene han har
ved siden av stillingen som leder av en stor
organisasjon i Betania i Alta.
Her er hans egne ord ”på fallrepet” av sin store
innsats for MA.

Noen refleksjoner

Nå ved landsmøtetid ønsker jeg å dele noen
refleksjoner, der jeg våger meg på å se både

8
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bakover og ha noen ønsker framover i tid. La
meg bare få slått fast at det har vært et privilegium for meg å arbeide for MA i disse årene
med utgangspunkt i vår store visjon: Rusfri
trafikk og livsstil!
MA har i hele sin historie vært i forandringens tegn. Forandringer er ubønnhørlige:
Noen styrer vi selv for å tilpasse oss virkeligheten, mens andre forandringer tvinges på
oss av myndigheter og trender i samfunnet.
Og nettopp trender har MA arbeidet
med på flere landsmøter, i alle fall på alle
landsmøtene de siste 10 årene. Det vil altså

si i alle de årene som jeg har vært med i
Sentralstyret.

Utfordringer

Hva møtte meg da jeg kom inn i sentralstyret
for 10 år siden? MA var i en situasjon der man
kunne se problemer med medlemsfundamentet,
Det var denne hovedutfordringen styret måtte
ta inn over seg. Det betød etter mitt syn at
strategiarbeid måtte vises løpende oppmerksomhet i styret – og det hastet! Vi måtte
målbevisst sette av tid til strategispørsmål i
nær sagt alle styremøter. Allerede til det neste
landsmøte to år senere måtte det legges opp
til at styret skulle ha klare tanker om MAs
medlemsfundament videre.
Mitt forslag var at styret satte i gang et
prosjekt der vi også våger å stille en del grunnleggende spørsmål om selve plattformen for MAs
eksistensberettigelse i forhold til vår oppgave i
samfunnet. Dette kom i tillegg til at spørsmål
knyttet til medlemsfundamentet måtte drøftes.
Jeg hadde et inntrykk av at vi kanskje hadde

ORGANISASJON

Svein Iversen har gjort en aktiv og mangesidig innsats som MAs styreleder.

valgt motsatt strategi, og trodd at de gode
sakene skulle gi oss et fundament for rekrutteringen. Gode saker er selvsagt helt nødvendig,
men langt fra tilstrekkelig. Resultatene hadde
inntil da uteblitt.

Strategiutvalg

Grunnleggende arbeid med veivalg krever tid til
prosesser og aktiv medvirkning på mange plan.
Gjerne med hjelp utenfra.
Som en følge av innspill fra en ekstern
rapport ble jeg leder av en strategigruppe som
førte til dokumentet “Fra pluss til pluss”. Dette
ble behandlet på landsmøtet i Lillestrøm i 2004.
Her ble det tatt tak i utsiktene for synkende
medlemstall og gjort vurderinger av arbeids- og
organisasjonsformen: Det er fullt mulig å være
en vital samfunnsaktør med påvirkning og gode
prosjekter uten at dette er helt avhengig av
den lokale avdelingsstrukturen som har vært
MAs styrke gjennom historien. Vedtaket på
landsmøtet i 2004 var kanskje ikke uventet
at MA skulle fortsette som en medlemsbasert

organisasjon. Dette har vært basis for Sentralstyrets arbeid videre, også i forhold til senere
landsmøters debatter om organisasjonsmessige
tilpasninger.
MA har behov for å verve medlemmer. Her
kan og må det gjøres mye mer med både å verve
nye medlemmer og å beholde dem som allerede
er med oss. Her kunne vi ha lykkes bedre. Det er
en liten trøst at mange andre frivillige organisa
sjoner er akkurat i samme båt som MA.

Måloppnåelse

Hva har jeg så vært med på som jeg er virkelig
stolt av fra årene som leder? Hva har jeg vært
med på som leveres videre? Jeg vil nevne noen
områder der jeg opplever at vi langt på vei har
lykkes.
På landsmøtet i Narvik i 2000 ble det for
alvor tatt tak i MAs økonomiske situasjon. Selv
om den daglige driften var upåklagelig, hadde
en eiendomsdisposisjon lagt seg som en byrde i
regnskapene. Det ble vedtatt å slette dette over
en 10-års periode med relativt store årlige beløp.

Målet var å komme til landsmøtet i 2010 med
slettet gjeld. Så det ble arbeidet svært grundig fra
Sentralstyrets side med å oppnå dette i år etter
år. Utfordringen var hele tiden å ikke la dette
påvirke aktivitetene våre i for stor grad. I 2010
gikk det av ulike grunner ikke helt etter planen,
men nå to år senere kan Sentralstyret for 1. gang
på 30 år legge frem et regnskap med en positiv
egenkapital. Noen avdelinger har bidratt med
spesielt uvurderlig støtte i denne prosessen.
	Det blir en utfordring for det nye sentralstyret å planmessig bygge opp egenkapitalen for
å gi MA en sunn og robust økonomi videre.

Navn og medlemsparagraf

Et område som har vært drøftet på mange
landsmøter har vært medlemsparagrafen og
navnet på organisasjonen. Jeg er glad for det
store flertallet vi fikk på landsmøtet i Haugesund
i 2010 da navnet MA – rusfri trafikk og livsstil,
ble vedtatt. Vi fikk både et navn, synliggjort
vårt store samfunnsoppdrag, understreket vår
identitet og laget en visjon i en og samme
MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 2
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Prosjekter

Kampanjer og prosjekter har vært en viktig 
og suksessfull arbeidsform for MA i hele
vår historie. Tema og prosjekter har variert,
avhengig av hva som har vært kjernesaker i
MA basert på tilnærmingen som MA har valgt:
“Mennesket i trafikken”.
	Det har vært en stor glede å være leder

10
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for en organisasjon som har slike prosjekter
som KastMasken, og Death Trip, og som har
sin egen ungdomsorganisasjon MA-Ungdom.
Og det har vært tilfredsstillende å kunne være
del av et arbeid som bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet med Nullvisjonen som mål. Her
har vi vårt spesielle område ”rusfri trafikk”,
der arbeidet gjennom det siste tiåret i stadig
større grad har rettet seg mot fanesaken
alkolås. Samtidig er vi med på å ta tak i problemstillingen med de andre rusmidlene som
gjør seg mer gjeldende ved siden av alkohol.
MA legger ned stor innsats i 
å påvirke politiske prosesser fra Storting til
kommunestyrer, samt påvirke og samarbeide
med myndighetene på vårt område. Samtidig
er vi ”ute på veien” med holdningsskapende
innsats i befolkningen, som for eksempel
gjennom den årvisse Aksjon Møteplass og
kampanjene med alkolåsbiler.
Vi ser at vi bidrar til det systematiske arbeidet
som myndighetene, Statens Vegvesen, Trygg
Trafikk og alle andre aktører innen trafikk
sikkerhet gjør. År for år har vi sett at antallet
drepte og hardt skadete på norske veier
reduseres. Og det er målet for arbeidet vi
utrettelig må legge ned, og ”lønn for strevet”.

DSMØTE 201
N
A

2

formulering. Slå den! Jeg møter bare entydig
positive tilbakemeldinger på dette grepet. Det
kommuniserer godt både utad og innad.
	I 2011 ble en av mine drømmer oppfylt:
Forbundskontoret kom tilbake til sentrum av
Oslo, der det hører hjemme. Etter 20 år ”ute
på landet” på Alnabru var dette en lettelse. Vi
kommer dermed på alle måter nærmere våre
viktige samarbeidspartnere, enten det gjelder
myndigheter eller organisasjoner som arbeider
innen trafikksikkerhet og rusfrihet.
For medlemmer og tillitsvalgte er det nå
så enkelt å komme til MA-kontoret. Jeg har
vært der flere ganger siden flyttingen for et
år siden enn jeg var på Alnabru gjennom 10
år. Og selv om lokalene ligger midt i sentrum,
gjør mindre areal og en god kontrakt at dette
faktisk også gir en besparelse!

L
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I neste nummer av Motorføreren vil det komme en
fyldig rapport fra Landsmøtet 2012 i Stjørdal.
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Hugo Haga til minne

Det var med sorg vi i MA mottok budskapet om at Hugo Haga
døde 21. mai 2012 etter en tids sykdom. En av MAs virkelige
ildsjeler er borte. Politimannen med et stort engasjement for
trafikksikkerheten på mange arenaer. Vi som fikk være med han
på besøk både lokalt i hjemfylket Finnmark og andre steder i
landet beundrer hans måte å møte folk på, med et godt smil
og gode kommentarer som innledning til fine samtaler.
Hugo Haga var sentral i arbeidet for å få etablert MA i Finnmark,
og var en av stifterne av Kirkenes avdeling og Finnmark
distriktslag av MA. Han satt som leder både i avdelingen og
distriktslaget i mange år, og var aktivt med til han ble syk og
trakk seg tilbake. Gjennom sitt sterke engasjement ble han en
inspirator og motivator for alle MAere i Finnmark. Det brede
engasjementet gjorde at Finnmark fylke hedret han med fylkets
trafikksikkerhetspris.
Hugo Haga ble valgt inn som medlem av MAs sentralstyre
i 1980. I 1986 ble han valgt til formann i MA som leder av
hele organisasjonen. Dette var en oppgave han tok med stort
engasjement. Det var i hans formannsperiode vi økte enga
sjementet for å få en lavere promillegrense. MAs nullpromillekampanje førte til slutt til at Stortinget i 2001 vedtok å senke
promillegrensen fra 0,5 til 0,2 promille. Dette gledet Hugo
stort og det var en fornøyelse å sitte sammen med ham på
Stortinget under debatten og avstemmingen som førte til en
ny milepæl i å bekjempe promillekjøringen.
Hugo Haga satt som formann i to landsmøteperioder, og gikk
av i 1990. Dette betydde imidlertid ikke at engasjementet
for MA ble mindre. Han fortsatte sitt arbeid sentralt i MA,

i Kirkenes og i Finnmark fylke. I 2002 ble han tildelt MAs
høyeste utmerkelse; MAs fortjenstmedalje i gull. En heders
bevisning vi vet at han satte veldig høyt.
Hugo Haga var formann før vi fikk internett og e-post, men
likevel fikk han god kommunikasjon med medlemmer og tillitsvalgte. Han var hele tiden opptatt av tydelig å markere
MAs idégrunnlag, og mente at MA skulle være en moderne og
nyskapende organisasjon. Han var opptatt av å profilere MA
i samfunnet rundt oss, og arbeidet for at langt flere måtte få
høre om MA og det vi står for.
Ellers var Hugo aktiv på en rekke andre områder. Han var en
idrettsmann - skiløper og skytter – der kan konkurrerte i hver
gren for seg eller helst i kombinasjon. Han var blant annet
nordnorsk mester i pistollangrenn for politiet mange ganger.
Om sommeren løp han orientering. Idrett ble gjerne drevet i
naturen og han var en ivrig jeger og fisker. Hugo var også aktiv
lokalpolitiker, spesielt etter at han ble pensjonist da det ikke
kunne oppfattes å være i konflikt med arbeidet som politimann. Og vi vet at engasjementet i samfunnet var ledsaget
av like stor omsorg for familien hjemme.

Mange i MA vil savne Hugo Haga.
Vi lyser fred over hans minne.
Terje Tørring
direktør
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MAs alkolåsbil:

Fornyet drakt og aktiv
MAs alkolåsbil har i mange år kjørt landet rundt i kampanjer
for alkolås. Myndigheter, media og alle interesserte har kunnet
prøve alkolåsen og få informasjon. I år har bilen iøynefallende
fornyet dekor før den legger ut på veien.

Av H-E Hansen
Her levnes det ingen tvil om hvem som står
bak, hva budskapet er og hva hvilket formål
den skal tjene: MA vil fremme alkolås for tryggere trafikk!

Virkemiddel				
Målet med alkolåsbilen har vært å demonstrere alkolås i praksis. Den vanlige bilist
får prøve alkolåsen, og akseptere den som
et virkemiddel for økt trafikksikkerhet.
Samtidig skal lokale, regionale og sentrale
politikere, transportselskaper og brukere av
transporttjenester få anledning til å prøve
systemet. I alle år har media også vist stor
interesse.
Alkolåsen er fabrikkmontert inn i Volvoen.
Man blåser 5 sekunder i en håndholdt enhet som
analyserer pusten. Analysen av om promillen
er over 0,2 skjer umiddelbart og kommuniseres
trådløst til bilen. Påvises ulovlig promille
sperres muligheten for å starte bilen.
For å demonstrere hva for høy promille gjør,
er en dose alkoholholdig munnspray nok til at
utstyret gir fra seg det nedslående lydsignalet
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innsats

om at bilen ikke lar seg starte. Dette gis det
også beskjed om på dashbordet.

Markant

Bilen er godt synlig, om enn enda bedre enn
tidligere. Man opplever at den blir lagt merke
til både i trafikken og når forbipasserende snur
seg interessert etter den på en parkerings
plass.
Alkolåsbilen egner seg godt i MA-sammenheng eller på de mange større trafikkarrangementene den blir vist på.
Allerede før Landsmøtet i Stjørdal, har
alkolåsbilen vært med i arrangementer på
både Sør-, Vest- og Østlandet i for eksempel
Kristiansand, Sandane og Ski. Og videre utover
sommeren og resten av året skal den være i drift.
MAs lokale avdelinger kan få den til
disposisjon når det er ønske om et blikkfang
og et håndgripelig eksempel på alkolås. Ellers
vil den være i daglig drift ved forbunds
kontoret. Den skal så mye som mulig bidra til
at alkolås blir kjent og innføres så fort som
mulig.
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Alkobom,
og ferie
Bomsikker ferger
fergetrafikk

Av H-E Hansen

Alkobommen har blitt viden kjent. Da MA luftet muligheten for
slike bommer i Kristiansand på forsommeren skapte det medie
omtale, mye interesse og mange reaksjoner.
MA fikk anledning til å skissere konseptet for
alkobom på OFVs store Nasjonale Veikonferanse i Kristiansand i mai. Det er MAs svenske
søsterorganisasjon som står bak den interessante tanken om å ha en bom der man kan
teste om sjåfører har ulovlig promille. Vi har
omtalt dette forsøksprosjektet i Motorføreren
tidligere.

Forsøksprosjekter

Alkobommer kan plasseres på strategiske
steder der det er konsentrert trafikk. MHF har
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testet ut systemet på for eksempel campingplasser. Tanken videre har vært at spesielt
internasjonale fergehavner kan være steder
der det er stor trafikk og en overhyppighet av
ulovlig promille. Trafikken utgjør her millionvis av biler, og av disse viser svenske tall
at det er dobbelt så mange som har for høy
promille her i forhold til ellers på veiene.
Så selv om alkobom fortsatt er på et
prøvestadium, kan man tenke seg mange
mulige bruksområder.

Stor interesse

Under overskriften ”Vil hindre promillekjørere
tilgang til norske veier” ble saken slått stort
opp på NRKs nettsider. I en tid da sommer
varmen var i ferd med å slå inn over landet og
ferie- og fergetiden sto for døren, var dette
aktuelt stoff. NRK hadde en god og interessant vinkling.
- MA ønsker at alle som kommer med ferjene
til Kristiansand skal alkotestes når de kjører
i land. De ønsker at det skal installeres en
automatisk alkobom, innledet NRK sin nett
sak, som gikk videre med å fortelle hvordan
systemet virker.
MAs redaktør Hans-Erik Hansen sa til nrk.
no at systemet er svært enkelt, og at det
effektivt vil avsløre bilførere med alkohol i
blodet, før de slipper inn på de norske veiene.
Her ble det også fra MAs side sagt at det ikke

tema

skal være grunn til å frykte køer.
– Det skal være mer enn én bom, og selve
testen tar bare 3-5 sekunder. Dette skal ikke
sinke trafikken noe som helst.
– Mener dere dette vil være viktig for trafikk
sikkerheten i Norge?
– På ferjeleiene har vi en veldig konsentrert
strøm av biler, og derfor kan vi kontrollere
svært mange flere enn Utrykningspolitiet
gjør i dag. Dette er et godt alternativ frem til
bilene i fremtiden blir utstyrt med alkolås, sa
Hansen til nrk.no.

I flere kanaler

Alkobommen kom også på fjernsyn i NRK 1
lokalt og nasjonalt, samt i en direktesending i
radioens NRK Sør.
Og reaksjonene uteble ikke. En rekke interessante synspunkter ble hentet inn av NRK.
Blant annet sa UPs Øystein Krogstad at han
liker tanken om at færre skal få kjøre inn i
landet med alkohol i blodet, men tror det blir
vanskelig å drifte en slik alkobom. Krogstad
leder Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland.
Han har aldri hørt om konseptet før, men er
skeptisk når han blir forklart hvordan det skal
fungere.
– Jeg synes intensjonen om at færre skal kjøre
på veiene våre med alkohol i blodet er veldig
god, sa Krogstad til NRK.no.
– Men jeg ser flere praktiske utfordringer. Hva
skjer den gangen politiet ikke har ressurser til
å dra ned til bommen? Hvordan skal man sikre
en god trafikkavvikling ut av ferjene? Det skal
nok en god del logistikk til for å få dette til.

Nettreaksjoner

NRKs lesere ble spurt om reaksjoner i et bredt
spekter. Her er noen av dem:
- Har dere hørt noe så dumt!
- Fanatiske avholdsfolk gjør alt for å komme
i media. Det kalles PR-kåtskap og ingenting
annet! Dessuten burde promillegrensen være
som i Storbritannia, på 0,8!
- Alkobom?! Kanskje best å la kona blåse, eller
en av ungene ...

- Er ikke positiv til
dette da det kan
bli mye tull og ta
tid. Dessuten om
man er i en situasjon
der man kanskje har
0,3 i promille (med
andre ord så vidt over
grensa,) men f.eks. må
kjøre noen på sykehus,
og blir stoppet i bommen.
- De bør teste folk
ombord på ferja i mye
større grad enn nå. I
tillegg bør det alltid
spottestes i land.
- Klarer de å få dette
i gang, kan vi snart få
slike alkobommer rundt
om på alle veiene i Norge,
og til og med for passa
sjerer på buss, tog, fly,
bane osv.
- Greit nok at jeg ikke har
bil, men jeg har førerkort,
og kunne aldri tenke meg å
føre en bil etter at jeg har
kost meg litt med drikke
på to bokstaver. (heller
ikke dagen derpå). Men er
skeptisk til å legge leppene
mine på noe som noen andre
har hatt dem på før meg.
- Mange forslag er gode, men
ikke dette. Vi kontrolleres
alle veier, kollektiv kontroll av alle er uansett
et overgrep mot enkeltmenneskets frihet.
- Nei til fyllekjøring - det er en selvfølge. Men
dette er barnehagementalitet på sitt aller verste! Monter gjerne alkolås i bilen - men dette.
- På kontinentet har de litt andre vaner enn
oss i forhold til. kjøring med promille. En del
utenlandske sjåfører trenger nok en påminnelse om det, og en alkobom ville nok gjøre
et uutslettelig inntrykk på dem.

Spør hva de mener som har
mistet nære og kjære, eller blitt lemlestet på
grunn av ruskjørere.
- Her har du en som har mistet to kamerater
på grunn av ruskjørere, og jeg mener, som
oppegående folk flest at dette tåpelige
forslaget føyer seg inn i rekken av resten av
overvåkingsovergrep.
- Er det bedre å la folk kjøre rundt beruset
enn å samle dem nede ved kaien... vet ikke
hva som er mest ansvarlig/farlig.
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ETSC:

Nulltoleranse for
promillekjøring i EU

- Promillekjøring er dessverre fortsatt en av de tre hovedårsakene
til trafikkdød på veiene. Vi må alle gjøre en innsats for å redusere
den uakseptable kjøringen i alkoholpåvirket tilstand, som krever så
mange liv hvert år, sa Antonio Avenoso, direktør for det Europeiske
Transportsikkerhets Rådet (ETSC), på en stor konferanse om å
bekjempe promillekjøring.
Av H-E Hansen
Konferansen ”Redde liv frem mot 2020: Felles
handling for å bekjempe promillekjøring” fant
sted i Brussel i april og hadde stor deltakelse
fra EU. Her oppfordret ETSC til nulltoleranse
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for promillekjøring i EU. Og som nytt medlem
i ETSC var også MA til stede med et innlegg
om norske forhold.

Skape endringer

I 2010 døde nesten 31 000 mennesker på
veiene I EU. Nærmere 2 % av alle kilometerne
som kjøres, blir kjørt av en sjåfør med ulovlig
høy promille. Europeisk statistikk viser at 25 %
av alle dødsulykkene har alkohol som medvirkende årsak. 6500 liv ville vært spart hvis alle
sjåfører overholdt promillelovgivningen.
Siim Kallas, som er visekommisjonær for
transport i EU, holdt åpningstalen:
- Det er uakseptabelt at det dør 85 mennesker på europeiske veier hver eneste dag.
Alkoholpåvirkete trafikanter utgjør fortsatt
omtrent hver fjerde av disse som blir drept.
Dette er en foruroligende situasjon. Men hvis
vi arbeider sammen for å øke folks bevissthet
om dette, håndheve reglene bedre og endre

TEMA

Kollisjonsrisiko ved alkoholpåvirket kjøring.
Kilde R. P. Compton, et al. Proceedings of ICADTS T-2002, Vil. 1, p. 43.

kjørevanene, kan vi virkelig skape forandringer
og bringe ned dødstallene.

Ny rapport, stort problem

ETSC benyttet konferansen til å offentliggjøre
sin nye rapport som viser utviklingstrekk i
forbindelse med trafikksikkerheten i EUlandene, samt noen tilsluttete land som for
eksempel Norge. MAs representant på møtet
var bedt om å skissere hovedtrekkene i norsk
politikk og praksis når det gjelder promillekjøring.
- Det har vært en positiv utvikling i antallet
dødsulykker som kan tilskrives alkoholpåvirkning, men tallet er fortsatt uakseptabelt
høyt, sa professor Richard Allsop, som sitter
i styret for ETSC. Han presenterte en stati
stikk som viste tall både for ulikheten mellom
landene og hvor stort det samlete problemet er.
- Omtrent 2 % av den samlete kilometerdistansen som kjøres i EU, kjøres med ulovlig

høy blodkonsentrasjon av alkohol, kunne han
fastslå.
- Det viser seg at 11 % av alle dødsulykkene i
2010 direkte kunne tilskrives promillekjøring.
EU-kommisjonen anslår at så mange som 25 %
av alle dødsulykkene er relatert til alkohol.
Med dette som grunnlag kan man kalkulere
med at minst 6500 liv kunne vært spart i
2010, dersom alle bilførere hadde respektert
de nasjonale promillereglene, sa professor
Allsop.

En oversikt

Rapporten gir et overblikk over situasjonen
for promillekjøring i EU. Den tar for seg tiltakene for å bekjempe dødsulykker og alvorlige
skader som følge av kjøring i alkoholpåvirket
tilstand. Et kapittel er viet utviklingen av
promillekjøring i de enkelte landene.
Et eget kapittel tar for seg studier av
trafikk og alkohol i fire land: Norge, Tsjekkia,

Irland og Sverige. Det norske kapittelet har
fått bidrag fra både Samferdselsdepartementet
og andre norske eksperter.
Her blir det lagt vekt på Norges lange
tradisjon for trafikksikkerhet og et ulykkes
tall som ligger under gjennomsnittet for EU.
Basert på tallene frem til 2010 er Norge det 6.
sikreste trafikklandet etter Sverige, Storbritannia,
Malta, Nederland og Sveits. Selv om det er
noe usikkerhet med hensyn til eksakte tall for
promille, antas det at 22 % av alle dødsulykkene har alkohol som medvirkende årsak.
Altså litt mindre enn i EU.
Målene i Nasjonal Transportplan for 20102019 setter et mål om å redusere antallet
drepte og hardt skadete med minst en tredel i
perioden. Dette betyr en reduksjon fra 1150 i
2010 til 950 i 2014 og 775 i 2020.
Politikontroll er et viktig middel i kampen
mot promillekjøring. Her ligger Norge på
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Dødsulykker tilskrevet alkohol

Andre trafikkdrepte

Relativ utvikling i antall dødsulykker på vei som kan tilskrives alkohol,
sammenlignet med dødsuluykker uten alkohol.

Europa-toppen med systematisk testing. Selv
om en del land har 0-grense for promille, har
Norge en lav grense med vår 0,2. Likevel blir
rundt 9000 bilførere tatt med for høy promille
hvert år. Disse kan i Norge forvente straffe
reaksjoner som er strengere enn i de fleste
andre land i spekteret fra bot og førerkortinndragning til ubetinget fengsel.
Som alternativ til førerkortinndragning
har vi også et rehabiliteringsprogram som
tilbys enkelte. I avsnittet for alkolås fortelles
det at alkolås ennå ikke er påbudt, men at
Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som ser
på muligheten for å introdusere alkolås som
en del av rehabiliteringsprogrammet.
Over 5 sider blir den norske politikk med hensyn til bilkjøring og alkohol skissert.
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Stort sett positivt

Samlet sett har EU-landene vist en positiv utvikling i kampen mot promilleulykkene. Antallet
drepte som følge av alkoholrelaterte ulykker har
gått kraftigere ned enn nedgangen i dødsulykker
generelt.
Totalt er alkoholrelaterte dødsulykker
redusert med 53 % fra 2001 til 2010, mens
antallet dødsulykker totalt er redusert med 47
%. Her er det imidlertid store forskjeller mellom
landene: Irland, Slovakia, Latvia, Bulgaria og
Ungarn ligger på toppen av denne listen. Årsaken er imidlertid at for eksempel Irland hadde
et dårlig utgangspunkt med 124 alkoholrelaterte
dødsulykker fra i 2003, som ble redusert til 48
i 2007. Sverige, Slovenia, Litauen, Tyskland,
Belgia, Hellas og Østerrike reduserte også antallet
dødsulykker som følge av kjøring i alkohol
påvirket tilstand i forhold til det totale antallet
dødsulykker.

Italia, Kypros og Portugal må på den andre siden
intensivere sin innsats, siden deres andel av
drepte i alkoholrelaterte ulykker økte fra 2010 til
2011. Tallene fra Norge viser at vi i stor grad har
ligget på den samme andelen de siste årene.

Alkolås

Alkolås, politihåndheving av promillegrenser
og straffereaksjoner sto også på agendaen under konferansen da rapporten ble presentert.
Pasi Kemppainen, som leder TISPOL (nett
verket for trafikkpolitiet i Europa) la vekt på
at alle som stoppes av politiet burde bli testet
både for promille og medikamentrus.
- Alle sjåfører som er involvert i ulykker burde
også bli testet. Lovgivningen bør i alle land
åpne for at politiet har myndighet til å foreta
tilfeldige tester, selv uten mistanke. Dette må
også gjenspeiles i politiets egen strategi for
trafikksikkerhet.

TEMA

Trafikkdrepte per million innbyggere i 2012 (med 2001 for sammenligning)
ETSC 2011 - 5th Road Safety PIN Report

Som eksempel på et lands innsats presenterte
Marita Löytty det finske alkolåsprogrammet.
Finland var det første landet som krevde
alkolås på skolebusser og barnehagetransport.

Norge og promille

MA er medlem av ETSC og var bedt om å holde
et innlegg om bekjempelsen av ruspåvirket
kjøring i Norge. Her ble det tatt utgangspunkt
i den generelle ulykkesutviklingen og Nullvisjonen som bakgrunn. Den norske utviklingen fra totalt 208 drepte i 2010 til 168 i 2011
er god, med en nedgang på 20 %.
Historien om at Norge var først i verden
med en 0,5-promillegrense i 1936, med sterkt
pådriv av MA, ble nevnt som innledning til en
kortfattet presentasjon av ruspåvirket kjøring
i Norge. En lav promillegrense på 0,2 og at
det i stor grad anses som sosialt uakseptabelt
å drikke før man kjører bil, gjør at Norge ligger godt an når det gjelder promillekjøring.

UPs kontroller og strenge straffer må også
anses som viktige faktorer i å bekjempe ruspåvirket kjøring.
Når det gjelder innføringen av alkolås
foreligger det ikke noen krav til dette i noen
type kjøretøyer i Norge. Selv om noen fylker
har innført alkolås på skoleskyssen lokalt,
er det ikke noe nasjonalt påbud på dette
området. Heller ikke på andre felter er det
annet enn privat initiativ i organisasjoner,
bedrifter og noen enkeltpersoner som har fått
alkolås installert i sine kjøretøyer. Politisk
godvilje gjenstår å bli utløst i handling, som i
de fleste andre land. Men det foregår en lang
rekke gode prosesser for å fremme alkolås i
Norge, blant annet knyttet til utviklingen i
Europa for øvrig.

Stoffproblemet

MA tok også for seg de helt nye norske
reglene om rus av andre stoffer enn alko-

hol. Konferansen hadde promillekjøring som
hovedtema, men i og med at Norge 1. februar
nådde en viktig milepæl i kampen mot rus i
trafikken, var det naturlig å nevne dette.
- Nå er det gjort en harmonisering av
grensene for alkoholpromille på lovgrensene
0,2, 0,5 og 1,2 og tilsvarende ruspåvirkning
av 20 ulovlige stoffer og medisin, opplyste
Hans-Erik Hansen.
- Dette fører også til likebehandling mellom
alkohol og stoffene når det gjelder politiets
håndheving, den videre påtale og straffereaksjonene.
	Videre innsats mot rus – det være seg
alkohol eller stoff og medikamenter – kan
komme på de nevnte innsatsområdene, og en
ytterligere satsning på holdningsskapende
kampanjer og samarbeid mellom myndigheter
og trafikksikkerhetsorganisasjonene.

ETSC og promillekjøring

ETSC har sitt kontor i Brussel og er en uav
hengig organisasjon som har som mål å
redusere antallet drepte og skadete i europeisk transport.
ETSC vil finne og fremme forskningsbaserte tiltak som har stort potensial innenfor
trafikksikkerhet. Organisasjonen samler 45
nasjonale og internasjonale organisasjoner
innenfor transportsikkerhetsområdet. Disse
kommer fra EU og Europa for øvrig.
Et av satsningsområdene for ETSC er å
bekjempe alkoholpåvirket kjøring. Her søker
man etter å utveksle kunnskap om gode løsninger innen både politikk og praksis. Målene
er knyttet opp til EUs alkoholstrategi for å
redusere tallet på drepte og skadete som følge
av alkoholpåvirket kjøring.

Prosent endring i trafikkdrepte mellom 2001 og 2010

Du kan finne mer opplysninger om ETSC og
arbeidet på nettsiden www.etsc.eu.
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Fransk påbud
om alkotester
for alle
I Frankrike har det kommet et nytt tiltak
for å ta tak i problemet med promillekjøring. En ny lov påbyr fra 1. juli at alle
biler og motorsykler skal ha med seg en
alkotester. Dette gjelder alle kjøretøyer
bortsett fra mopeder. Påbudet gjelder
også turister som skal inn i landet.
Alkotesterne er dermed påbudt på linje med
varselstrekant og refleksvest. Det eneste
unntaket er biler som allerede har alkolås
installert.

Enkelt utstyr

Formålet er at alle sjåfører i Frankrike skal ha
en alkotester med seg i bilen eller på motor
sykkelen, slik at de forventes å kontrollere
seg selv om de har ulovlig høy promille eller
ikke. På basis av en blåseprøve viser den om
sjåføren har før høyt promilleinnhold i blodet.
- Vi i MA mener at det aldri må herske noen
tvil om at man aldri skal kjøre etter å ha drukket alkohol, sier Terje Tørring, direktør i MA.
- Det er flott at det blir satt inn tiltak mot
promillerelaterte ulykker, men alkotestere
kan bety at enkelte ”prøver seg frem” eller
kalkulerer med å være så vidt under en
grense. Frankrike har i tillegg en relativt høy
promillegrense på 0,5. Undersøkelser viser at
selv ved en promille på 0,2, som i Norge, er
ferdighetene som sjåfør svekket.

Lett tilgjengelig

Det er her hovedsakelig snakk om enkle promille-
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testere til engangsbruk, selv om elektroniske
alkotestere også kan brukes. Prisen på en engangstester ligger på et par euro. Hvis du blir
stoppet uten å ha det enkle utstyret, ilegges
en bot på 11 euro.
	Dersom du skal på Frankrike-tur behøver
du imidlertid ikke være urolig for å ikke få
tak i utstyret. Du trenger ikke gå på jakt etter
utstyret her hjemme. Det skal være mulig
å få kjøpt de relativt billige blåseprøvene
på ferger, bensinstasjoner og forretninger i
grenseområdene.
Loven kommer visstnok heller ikke til å bli
håndhevet til fulle før i november. Frem til da
skal myndighetene informere om tiltaket, la
trafikantene få mulighet til å forberede seg og
gi produsentene og forhandlerne mulighet til
å møte den store etterspørselen.
	Det anbefales for øvrig at man har med
seg minst to av engangstesterne. Da vil man
alltid kunne ha en ubrukt tester å vise politiet
hvis man blir stoppet i kontroll og allerede
har anvendt en tester ved begynnelsen av
turen. Alkotesterne skal for øvrig også opp
fylle visse godkjenningskrav og være innenfor
datostemplingen.

Alvorlig problem

Bakgrunnen for påbud om alkotestere og andre
tiltak mot trafikkulykker i Frankrike, er de
mange ulykkene og forpliktelsene EU-land har
til å nå visse mål om reduksjon i antallet.
Alkoholpåvirket kjøring er også i Frankrike
en betydelig årsak til dødsulykker og alvorlige
skader på veiene. Fortsatt omkommer rundt
4000 mennesker i trafikkulykker i landet. En
av tre på grunn av alkoholpåvirket kjøring.
Dette er langt unna målet på 3000 i 2012 som
tidligere president Nicolas Sarkozy satte seg
i 2007, og medvirkende årsak til at den nye
loven gikk igjennom i fjor.
Franske myndigheter håper at kravet om
alkotesterne skal få sjåførene til å være mer
bevisst farene ved å drikke og kjøre. Tanken
på at testeutstyret er med i bilen, kan i seg
selv gjøre at man tenker seg om to ganger før
man begir seg ut på veien med ulovlig høy
promille.
- Hensikten med dette tiltaket har sikkert
gode intensjoner, og kan gi positive effekter
med slike indirekte virkninger. Men alkohol og
kjøring hører aldri sammen, sier Terje Tørring
i MA.

MedleMsfordelene i MA gir deg
10 % tilleggsrAbAtt ved kjøp Av
soMMerdekk hos viAnor!

ri
e
n
n
vi
12
Test tor 20
Mo

Nye Nokian Hakka Blue gikk helt til topps med
9,2 poeng i NAF/Motors store sommerdekktest.
Nokian Hakka Blue delte førsteplassen med to
andre dekkmerker, men var alene om å hente topp
score med 10 poeng i fire av testens 8 kategorier!

Se www.vianor.no eller ring 815 60 815
for å finne din nærmeste Vianor avdeling
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Volkswagen up!:

Stor i lite format

Den heter Volkswagen up! Når vi skriver up!, er det ikke en grafisk
feil. Utropstegnet er en del av navnet, og det passer bra i forhold
til vårt første, fargerike møte med bilen i Romas gater.
Av H-E Hansen
Der kunne den nye spreke småbilen virkelig
prøve seg i det vi ofte oppfatter som småbilenes hjemland. I en bil med Italias røde
nasjonalfarge for bil markerte up! seg i vrimmelen rundt Colosseum og i krinkelkrokene på
byens syv høyder.
up! er en kvikk sjarmør som holdt tritt med
italienerne på hjemmebane. Den snor seg villig
gjennom bylabyrinten, og ute på autostradaen
er den med på notene i stabilt driv. I tillegg
byr den på praktiske løsninger som skulle tiltale
den daglige bruken.

Helt ny

Nye Volkswagen up! ble lansert i Norge nå i
mai. Modellen ble presentert for første gang på
bilutstillingen i Frankfurt i september i fjor, og
er nå altså på full fart inn i våre gater. I Norge
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kommer den i femdørsversjonen.
- Volkswagen up! setter ny standard i denne
klassen, og det til priser som vi er svært
fornøyd med, sier direktør Ulf Tore Hekneby.

Mest mulig

up! er en bil i den virkelig lille klassen. Nettopp
derfor har designerne vært opptatt av å få mest
mulig ut av den innvendige plassen. Hjulene
er plassert så langt ut i hjørnene som mulig.
Den relativt lange akselavstanden bidrar til å
gi størst mulig innvendig plass. Samtidig bidrar
akselavstanden til mer stabile kjøreegenskaper.
	Kupeen gir en god følelse av romslighet
som overgår de faktiske målene. Du sitter
behagelig og de store vinduene gir godt utsyn.
Ønsker du ekstra følelse av lys og luft tilbys et
panoramasoltak. Og skulle det bli for mye av

det gode, beskytter den integrerte elektriske
rullegardinen mot uønsket sollys og varme.
Til den høyest utstyrte High up!-versjonen
fås fem forskjellige farger av det oversiktlige
instrumentpanelet, to interiørfarger og en lang
rekke andre utstyrsmuligheter å velge mellom.
Dermed kan du gi bilen det lille ekstra, indi
viduelle designpreget du ønsker.
Man må ikke glemme at dette tross alt er en
bil i den minste klassen, men likevel skal 4 voksne
kunne sitte komfortabelt. Bagasjerommet er
blant de største i klassen med 251 liter. Du kan
i tillegg legge ned bakseteryggen dersom du har
behov for ekstra plass til bagasjen.

Bremsehjelp

Det er god grunn til å legge merke til City
Nødbremsfunksjonen. Den skal hjelpe deg til
å stoppe i bytrafikken. Systemet leser trafikk
bildet foran bilen, og bremser hvis det oppdager
fare for kollisjon fordi føreren ikke griper inn.
Da bremser bilen automatisk for deg helt til den
står stille.
City Nødbremsfunksjon er aktivt ved
hastigheter mellom 5 og 30 km i timen.

BILNYTT

Systemet benytter en lasersensor som skanner
et område på 10 meter foran bilen. Hvis bilen
nærmer seg noe som står stille uten at føreren
reagerer, bremser bilen automatisk. Avhengig av
hastighet og trafikksituasjon, kan funksjonen
dempe en kollisjon, eller forhindre den helt.
Nødbremsfunksjonen er standard på Volkswagen
up! i Norge.
Systemet fungerer til fulle og reddet oss
ut av flere nesten-kollisjoner. Riktignok på
testbanen. Da vi prøvde systemet opp imot den
øvre grensen av fartsintervallet det fungerer i,
var det fortsatt ”god” margin til bilen foran når
vi stoppet helt opp. Selv om det her bare var
kollisjonsfare inn i hekken på en oppblåsbar
up!, skrek alle instinkter i oss at vi måtte tråkke
inn bremsen. Men City-systemet ordnet opp…

up!-utgaver

Bilen kommer i to utstyrsversjoner Take up!
og High up!. Begge versjonene tilbys med
1,0-liters BMT bensinmotor med 60 hestekrefter. High up! leveres i tillegg med en 75 hk
bensinmotor. ASG automatgir leveres på begge
motoralternativene.

Toppmodellen High up! byr på en god og lang
liste over utstyr; tåkelys foran, skinndetaljer,
manuelt klimaanlegg og 15” alufelger. Den har
i tillegg oppvarmede seter foran, skinnratt med
detaljer i sort pianolakk, kromdetaljer på instru
mentene, fjernbetjent sentrallås, elektriske
vindusheiser foran, høydejusterbart førersete og
variabelt bagasjeromsgulv.
	I tillegg til standardutstyret kan man få
mye ekstrautstyr, som det bærbare multimediasystemet Maps&More, bluetooth for telefon og
musikk, panoramasoltak og sportspakke. High
up! vil også bli levert med en automatisert
girkasse (ASG). Denne girkassen har bakkestartassistent som standardutstyr som hindrer bilen
i å rulle bakover når bilen står i ”fri”.
	I første omgang blir bilen å få med 1-liters
motoren med 60 hk. Prisene på den nye Volkswagen
begynner på 123 400 kroner for en Take up!.
High up! kommer på 145 300 kroner med manuell
giring og 158 900 kroner med automat.

Sikkerhet

Den lille bilen har fått fem stjerner i EuroNCAP kollisjonstester, og har i tillegg fått

prisen Advances Award fra EuroNCAP for høyt
sikkerhetsnivå med blant annet City nød
bremsfunksjonen som standardutstyr. I Euro
NCAP-vurderingen trekkes spesielt resultatene
av front- og sidekollisjonstestene frem, og bilen
kom også godt ut i den såkalte whiplash-testen.
	Begge utstyrsvariantene av Volkswagen up!
har en lang rekke nye assistanse-systemer for å
bidra til sikkerheten. Det høye sikkerhetsnivået
består av front-, hode- og sidekollisjonsputer,
ABS, ASR, ESP og City nødbremsfunksjon som
standard.

Mangfoldig up!

up! lanseres ikke bare i en enkelt versjon. Det
har blitt presentert i en rekke varianter. Alt fra
konsepter som up! beach buggy til en utgave
som cross up! for røffere terreng. En GT up!
står også på programmet i likhet med eco up! I
2013 skal også en elektrisk versjon med navnet
e up! komme.
Og i tillegg er det skapt en lang rekke
produkter, som gjør at du kan ha en up!-livsstil
med deg også når du er utenfor bilen. Så vil
tiden vise om et nytt ikon er skapt.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å hente. Du
finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp. Nytt av året er gode
forsikringstilbud fra Gjensidige. I tillegg finnes alt fra rabatt på verksted
tjenester hos AutoMester til for eksempel billige briller. Detaljene om dette kan du lese i
MAs håndbok, som alle medlemmer av MA og MA-Ungdom får tilsendt i desember hvert år.
Samarbeid gir fordeler, og MAs fordeler for 2012 omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode

• Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging
og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren
• Dekning av startlisens for MA-Ungdomskjørere

Rabatt også på:
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk
• leiebil
• bilfinans

Redningstjeneste)

rabatter og tilbud på forsikring

For mer informasjon,
se medlemshåndbok
for 2012 eller kontakt MA på:
Telefon 22 47 42 00
Telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6,
Postboks 752 Sentrum, Oslo

MA og MA-Ungdom har fokus på:
Alkolås

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:
www.maungdom.no

Death Trip

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

Ung på vei mot Lappen

Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
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!
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:
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Så hjelp oss å verve. Og trenger du flere kuponger får du flere fra MA-kontoret.
Ring på telefon 22 47 42 00.
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MA ønsker å få nye medlemmer, både for å styrke oss videre som bilorganisasjon og som
støtte til arbeidet for rusfri trafikk og livsstil. Og dette gir gevinst for alle: Medlemmene
har gode fordeler, og den som verver får fin premie for innsatsen.
Medlemsfordelene kan du lese mer om på forrige side av bladet, i medlemshåndboken
eller på MAs nettsider www.ma-norge.no.
	Vervepremiene finnes det mer informasjon om på kupongene.
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Nå skal det være enda enklere for deg å verve nye medlemmer til MA.
I dette nummeret av Motorføreren finner du nye vervekuponger. Disse
er lette å trekke ut av bladet når du skal få venner, bekjente eller
andre meldt inn i MA.

............

Ekstra giv i vervingen!
Kupongene er små og hendige og har kortfattet informasjon om det nødvendige. Og vi har lagd
dem slik at de lett kan brettes til et hendig format for å få plass i lommen. Der er de klare til
bruk!
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Toyota:

Ny og forbedret Avensis

Toyota Avensis dukket opp i 1998. I lange tider har den vært en bestselger i det norske bilmarkedet. Den praktiske og romslige familiebilen har holdt seg helt i toppen av registreringsstatistikkene
år etter år. I 2008 kom tredje generasjon av modellen. Nå har denne kommet i en ny utgave med
endringer både utvendig og innvendig.
Av H-E Hansen
Igjen får vi bekreftet at suksessen ikke er
noen tilfeldighet. Brukervennlighet, vel
balanserte kjøreegenskaper og komfort gjør at
Avensis vil være en av de viktige aktørene i
markedet for mellomstore biler.

Ytre former

Avensis kommer både som stasjonsvogn og
sedan. Norge er et land der de fleste velger
stasjonsvogn, også når det gjelder Avensis.
Denne er 4,78 meter lang, 1,81 meter bred
og 1,48 meter høy. Akselavstand er på 2,70
meter.
	De utvendige dimensjonene er ikke endret
fra forrige utgave av Avensis, men den nye
Avensis har et dristigere og mer kraftfullt
uttrykk. Designmessig har det kanskje ikke
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skjedd noen revolusjon. Men den nye Avensis
kan i det ytre by på et skjerpet uttrykk
med nye lykter, nydesignet grill og fornyet
støtfanger. Bak er det også gjort endringer i
formene, som får Avensis til å fremstå i opp
datert form.
	Bak har Avensis sedan fått nytt støtfangerdesign. Kombinasjonslampene og tåkelysene
er modifisert, og en ny krominnramming av
skiltplaten bidrar ytterligere for å heve det
elegante inntrykket.

Interiørdesign

Avensis byr på god plass enten du sitter foran
eller i baksetene. Man sitter godt.
Det er oversiktlig og lyst. Og Toyota’en byr –
som vanlig – på praktiske løsninger. Fleksibili

teten når det gjelder å utvide bagasjerommet
fra 543 liter ved å slå ned setene fra fem til
to, er et godt eksempel på dette.
Avensis er gitt en høyere såkalt ”opplevd
kvalitet” innvendig. Altså hvordan du oppfatter
både det du kan se og ta på i kupeen. Dette er
gjennomgående, og for eksempel kvaliteten på
komponenter som dørtrekk, brytere og senter
konsoll oppleves som høyere.
	Dashbordet og senterkonsollen er redesignet
og blitt gjort mer funksjonelle. Bakgrunns
belysning på instrumentene er endret fra oransje
til hvit for å gi et renere utrykk, og oppbevaringsboksen mellom setene er nå kledd i skinn.

Multimedias

Avensis får nå et bredt utvalg av Toyotas multi
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mediaplattform med berøringsskjerm. Toyota
Touch & Go med ryggekamera og navigasjon er
standard i Norge fra allerede fra Advance utstyrsgrad.
Touch & Go Plus blir standardutstyr i
Premium grad, og får med dette sin verdensdebut
i Avensis. Touch & Go Plus legger til flere nye
funksjoner i Toyotas etablerte multimediaplattform med berøringsskjerm. Systemet inkluderer
stemmegjenkjenning for angivelse av destinasjon,
musikksøk og avspilling, samt søking og oppringning fra telefonbok. Det er også mulighet for å
sende og motta e-post, opplesning av meldinger,
en kalender og spillefunksjoner som benytter en
Gracenote database.
Navigasjonssystemet får tredimensjonal
modellering av by og landemerker, og en trafikk
mønster-database som viser gjennomsnitts
hastighet på deler av veien avhengig av tid, dag
og måned. Det opplyses at systemet leveres med
tre års fri kart- og programvareoppdatering.

Motorer og egenskaper

Det opplyses at den mestselgende 2.0 liter D-4D
turbodieselen med 124 hk har blitt kraftig modi-

fisert med blant annet ny turbo og videreutviklet
forbrenning. Som et resultat av dette er dreie
momentskurven mer lineær, og drivstofforbruket
og CO2-utslippet har blitt redusert med ca. 15 %
fra 139 til bare 119 g/km for både sedanen og
stasjonsvognen.
	I tillegg til den reviderte 2.0 D-4D turbo
dieselen, er den nye Avensis tilgjengelig med fire
andre motorvalg. Kunder har ytterligere valg
muligheter mellom en 150 hk 2.2 D-4D motor og
en 177 hk 2.2 D-4D dieselmotor. På bensinsiden
kan man velge mellom en 1,6-liter med 132 hk og
en 1,8-liter med 147 hk.
Alle motorene er koblet til 6-trinns manuelle
girkasser. Dieselmotoren på 2.2 D-4D og 150 hk
kan også leveres med en 6-trinns automatkasse,
og bensinmotoren på 1,8 er også tilgjengelig
med Toyotas Multidrive S kontinuerlig variable
transmisjon (CVT) med girhendler på rattet.
Toyota opplyser at understellet på modellen også er modifisert, slik at det sammen med
motor og girkasse skal gi økt komfort og bedre
kjøregenskaper. Styringen er mer presis gjennom
revidering av den elektriske servoen. Bilen gir
totalt sett en opplevelse av kjøreegenskaper som

vekker tillit og ukomplisert flyt. Avensis er en
bil alle i familien kan sette seg bak rattet eller
i passasjersetene på og føle seg komfortable på
langturen eller bort til fotballtreningen.

Priser

Prisen for stasjonsvognen begynner på 279 200
kroner med en 1,6-liters bensinmotor på 132 hk og
Comfort utstyrsnivå. Versjonen som det antas å
bli solgt mest av er 2.0 D-4D Advance stasjonsvogn, som har en veiledende pris på 319.900
kroner. Dette inkluderer utstyr som Touch & Go
multimedia og navigasjon samt 16-tommers
aluminiumsfelger. I tillegg tilbys en “In Businesspakke” som inkluderer 17-tommers aluminums
felger, Bi-Xenon adaptive hovedlys, integrerte LED
kjørelys og mørke ruter for 9.900 kroner.
Sedanen begynner på 268 900 kroner. Skal
du ha den største 2,2-liters dieselmotoren med
automatgir og høyeste Advance utstyrsnivå, må
du ut med 395 900 kroner for stasjonsvognen og
377.600 for sedanen.
Av alternativene med bensinmotor antas 1.8
VVT-i Multidrive S Advance å bli mest populær.
Denne er priset veiledende til kr. 329.900.
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Hyundai i30:

Ny og iøynefallende

Hyundai er nå ute med en helt ny i30. Den har nytt design, sterkere
motor med lavere utslipp og mer utstyr enn tidligere. Den nye i30
er også noe lengre og bredere enn sin forgjenger.
Av H-E Hansen
Den nye Hyundai i30 er designet og bygget
for det europeiske markedet. Den er utviklet
ved designsenteret i Tyskland og produseres
i Tsjekkia. i30 er skapt for å møte kravene
europeiske sjåfører stiller til bilene sine. Dette
skal synes både utvendig og på innsiden. Og
når du setter deg bak rattet får du en hyggelig
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opplevelse av kjøreegenskaper. Foreløpig har
vi fått prøve 5-dørsutgaven; kombikupeen.
Stasjonsvognen ble for øvrig vist på bilutstil
lingen i Genève tidligere i år.

I vekst

Hyundai i30 er forventet å få en sentral rolle

i Hyundais fremtidige vekst i Europa. Et
iøynefallende og sporty utseende og spreke
egenskaper gjør at den kompakte modellen vil
bli en viktig del av Hyundais sterke satsning
videre.
For Hyundai er i støtet med stadig større
markedsandeler og nye modeller. Det koreanske merket er nå verdens femte største bilprodusent med rundt 78 000 ansatte. Hyundai
er representert i 193 land med ca 6.000 forhand
lere. I Norge har selskapet ca. 65 forhandlere
og har solgt over 70.000 biler siden merket
kom til landet i 1992.
Siden i30 ble lansert for første gang i
2007 er det solgt over 400 000 eksemplarer i

BILNYTT

Europa, noe som gir modellen en solid sjette
plass i sitt segment med en markedsandel på
4,8 prosent. I 2010 alene ble det solgt over
115.000 i30 i Europa. I Norge er det solgt
4.753 biler av denne modellen siden introduk
sjonen.
Hyundai i Norge har planer om å selge 1200
av den nye modellen i 2012, mens i Europa er
planen å selge ca 120.000 biler pr. år.

Innvendig

Hyundai i30 byr på raus og komfortabel plass
til alle fem om bord, også de som sitter i baksetene. Bagasjerommet er i utgangspunktet
på respektable 378 liter. Dersom setene legges
ned kan du få med deg hele 1316 liter.
Og over det hele kan du velge å få
panoramasoltak. Det gir en ekstra følelse av
romfølelse og lys i kupeen. Med et lite tastetrykk åpner frontpanelet der opp seg, og en
vindavviser aktiveres automatisk.
Utstyrslisten omfatter for eksempel aktive
hodestøtter, bevegelige kurvelys, bakkestartassistanse, ryggekamera og parkeringssensor
foran. Kombinasjons-baklys i LED-teknologi
oppgis å lyse noen tiendedels sekunder
raskere enn tradisjonelle lys. Lys i dørhåndtakene som tennes når bilen låses opp og
igjen.
Navigasjonssystemet styres gjennom en
7” touchscreen med en lett forståelig meny.

Ryggekameraet vil også vises gjennom denne
skjermen, og kobles automatisk inn når du
setter bilen i revers. Kameraet foldes for øvrig
ut og inn for å unngå at kameraet tilsmusses
når det ikke er i bruk.
Et multifunksjonsratt er tilleggsutstyr, og
leveres med mykt og smidig lær. På rattet er
de viktigste funksjonene kun en fingertupp
unna; innstillinger av radio og CD, mobil
telefon og handsfree, kjørecomputer og
cruisekontroll.

Motor og sikkerhet

Det vil være mulig å velge mellom tre motorer
til den nye i30; 1,4-liters og 1,6-liters bensinmotorer og en 1,6-liters dieselmotor. Bensinmotorene yter 100 og 120 hestekrefter, mens
dieselvarianten gir 110. Dette er tilstrekkelig
for å gi den passe spensten som skal til for
den kompakte bilen. Den kompakte bilen glir
uanstrengt og er lettkjørt.
Alle motoralternativer er koblet sammen
med en god 6-trinns girkasse. For enkelte
utgaver er det mulig å få 6-trinns automat. Og
Hyundai har satt seg mål om lavt forbruk og
lave utslippstall. Kombinert med sin besparende Blue Drive-teknologi, er for eksempel
dieselmotoren på 1.6l i stand til å redusere
CO2-utslippet til kun 97g/km. I forbruksrtall
snakker vi om rundt 0,6 liter/mil for bensin
og 0,4 for diesel.

Av systemene i den nye bilen kan nevnes at
Hyundai i30 kommer med FLEX STEER, som lar
føreren bestemme styreegenskapene på rattet
med innstillingene Comfort, Normal og Sport.
Comfortmodus skal gjøre bykjøring til en lek
med lett og kvikk styring, mens i sportsmodus
strammes det til for mer sportslige hånd
tering.
På sikkerhet har Hyundai i30 blant annet
syv kollisjonsputer, der passasjerene har fått
ekstra oppmerksomhet med en løsning som
“omslutter” alle passasjerer i tilfelle kollisjon. En kombinasjon av front-, side- og
gardin-kollisjonsputer beskytter både for - og
baksetepassasjerene. Knekollisjonspute for
føreren er også standard.

Prisene

Prisene for bensinversjonen med 100
hestekrefter og 6-trinns manuell girkasse
starter på konkurransedyktige 200.950 kroner.
Toppmodellen Premium kommer med en 1,6
liters motor på 120 hk til 270. 950 kroner
med manuelt gir. Den er blant annet utstyrt
med panorama soltak, parkeringssensor foran
og bak, navigasjon og ryggekamera.
	Dieselutgavene starter på 205.950 kroner
med 110 hk og 6-trinns manuell girkasse.
Toppmodellen med diesel koster 265.950
kroner.
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Ford Transit:

En yrkeslegende
Ford Transit må kunne betegnes som et ikon. Selv om en slik betegnelse
gjerne er forbeholdt egenartede småbiler eller sportsbilder av spesielt
merke, har Fords kjente varebil fått en slik markant plass i bil
historien. Og den kommer ustoppelig i nye, videreutviklete modeller.
Navnet dukket for første gang opp på en tyskbygd Ford varebil i 1953. Denne ble produsert
frem til 1965. Da så den “ordentlige” engelske
Ford Transit dagens lys. For det er denne vi
kjenner som utgangspunktet for en rekke
varebiler av forskjellig type frem til i dag. Den
har vært en bestselger gjennom snart 50 år i
et antall på rundt 6,3 millioner.

Yrkesbil

Som oftest får vi prøvekjøre personbiler av
ulik støpning. Denne gangen har vi fått klatre
opp i førerhuset på en bil med ”førerhus” og
kubikkmetervis av volum bak til å ta med seg
tunge lass. Her følte vi oss fort hjemme.
	Dette siste tilskudd i Ford Transit-utviklingen
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er 2012-versjonen, en videreutvikling for å bli
den hittil mest energiøkonomiske, slitesterke
og teknologisk avanserte utgaven av den
velkjente yrkesbilen.
For det er det vi snakker om her; en
bil som skal gjøre en jobb som yrkesbil i
mangfoldig tjeneste. Og da er det økonomien
– bunnlinjen – som teller mye. Den nye ver
sjonen kan by på hyggelig drivstofføkonomi
og lave CO2-utslipp, pluss – for første gang
– forlengede serviceintervaller (to år/50.000
km) og en utvidet 12 års gjennomrustingsgaranti som standard.
Transit 2012 med en helt ny familie av 2,2
liters Duratorq TDCi-dieselmotorer, som bruker
mindre drivstoff, men samtidig har bedre effekt

og dreiemoment. De forhjulsdrevne Transit
leveres med 100, 125 eller 140 hk, mens den
bakhjulsdrevne varianten også har en 155
hesters motor som det kraftigste alternativet.

Lang og halvhøy

Ford tilbyr nå to ECOnetic-Transiter, av disse
for første gang en versjon med lang akselavstand og halvhøyt tak. Både korte og lange
modeller leveres med den nye ECO-pakken,
med blant annet Auto Start/Stopp, og justerbar hastighetsbegrenser for å få en optimal
drivstofføkonomi
Som et resultat av dette bruker modellen
med kort akselavstand 8,5 prosent mindre
drivstoff enn den originale Transit ECOnetic,
og kan klare seg med 6,55 liter/100 km når
den er utstyrt med tilvalg av hastighetsbegrenser. Da holdes det gjennomsnittlige
CO2-utslippet nede på 173 g/km. Over en
kjørelengde på 150 000 kilometer utgjør dette
en besparelse på 909 liter drivstoff i forhold
til forgjengeren, opplyses det.

BILNYTT

Kontroll via Volvo-app

Volvo har i 2012 kommet med videreutvikling av sine modeller når
det gjelder sikkerhetsteknikk, systemer og motorer. Den svenske bilprodusenten setter fokus på biler som bygges rundt ”det m
 oderne
menneskets behov og ønsker”. I dette inngår også en ”app” som lar
deg ta med bilen på mobiltelefonen.
App’ene har gjort sitt inntog på mange av
livets områder. Også i bilverdenen. Fra Volvos
side er det utviklet systemer som gjør at du
kan holde mobilkontakt med bilen din. Så selv
om du fysisk sett har parkert bilen og gått fra
den, er den så visst ikke overlatt til seg selv.
Selv om du er på den andre siden av byen.

Mange formål

Du kan holde kontakt via en iPhone eller en
Android. Det innebærer at Volvo er ute med
en lett tilgjengelig, gratis applikasjon, som
hjelper deg til å overvåke og kontrollere bilen
uansett hvor du befinner deg. Det er logisk
at man har kontroll med bilen selv om den er

parkert, mener Volvo.
Applikasjonen bygger på Volvo On
Call, som opprinnelig var tenkt for bruk i
nødssituasjoner, der bilen kommuniserer med
en alarmsentral hvis det oppstår en uhells
situasjon. Nå er systemet utvidet til også å
kommunisere med mobiltelefoner.
Mobilapplikasjonen kan ha en rekke funk
sjoner.
• Lokalisering av bilen. Bilens posisjon vises
på et kart. Det finnes også et digitalt kompass
som peker i retning av bilen. Hvis det er
behov, kan man aktivere hornet og blinklysene
for å gjøre letingen lettere.
• Fjernstyrt låsing av dørene. Status for om

dørene og vinduene er åpne vises. Bilføreren
kan låse og åpne bilen med et trykk på
berøringsskjermen på telefonen.
• Du kan fjernstyre eller programmere motorvarmeren, dersom bilen er utstyrt med dette.
• Bilens instrumentpanel. Denne funksjonen
gir føreren tilgang til en mengde informasjon:
Drivstoffnivå, rekkevidde, gjennomsnittlig
drivstofforbruk, gjennomsnittshastighet og
lese av tripteller.
• Kontroll av bilen. Mobil-app’en gir en
”helseundersøkelse” på bilen og viser informa
sjon om lyspærer, bremsevæske, kjølevæske,
oljenivå og oljetrykk.
• Kjørebok. Informasjonen kan også omfatte
detaljer om de enkelte kjøreturene de siste
40 dagene, som kan lastes ned og lagres i for
eksempel et sxcel-dokument. Perfekt for dem
med firmabil.
• Kjøretøyinformasjon. Modell, registrerings
nummer etc.
• Tyverivarsling. Dersom alarmen utløses blir
eieren varslet om dette via mobiltelefonen.
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Gjensidige og MA i samarbeid
Av H-E Hansen
Foto: Sverre Chr. Jarild

Fra i år er Gjensidige MAs sam
arbeidspartner på medlemsfordeler
på forsikring. Dette viderefører
MAs lange tradisjon for å tilby sine
medlemmer gode medlemsbetingelser
på forsikring. Den nye avtalen med
Gjensidige Forsikring ASA byr på nye
muligheter for å få gode forsikrings
avtaler til best mulige betingelser.
- Vi mener denne avtalen som vi forhandlet fram
med Gjensidige fortsatt vil gi våre medlemmer gode forsikringstilbud, sier Terje Tørring,
direktør i MA.
- Det er vi meget glade for, og forventer at
Gjensidiges apparat, spredt over hele landet, vil
gi MAs medlemmer god service.

Fordel for alle

Hensikten med avtalen med Gjensidige er å fortsatt tilby deg gode medlemsfordeler, det være
seg på både skadeforsikring, bank og sparing.
Gjensidige tilbyr en rekke gode fordeler til MAs
medlemmer. Dette gjelder enten du allerede er
kunde hos Gjensidige eller dersom du skifter
selskap og begynner et nytt og fordelaktig
forhold til Gjensidige.

Gode tilbud

Ifølge den nye avtalen vil Gjensidige tilby et
bredt spekter av gode MA-medlemsfordeler på
forsikring. I henhold til dette har du krav på:
• Gunstige betingelser:
- 14 % rabatt fra første forsikring
- Opp til 18 % rabatt når du samler 3 eller flere
forsikringer
• Du får også rabatter for skadeforebyggende
tiltak som kommer i tillegg
• Personlig rådgiver
• De som blir kunder i Gjensidige vil motta en
dekktrykksmåler i velkomstgave.

Kontakt og informasjon
Gjensidige har i en periode aktivt tatt kontakt
med de av MAs medlemmer som har ønsket å få
informasjon og tilbud om å ta i bruk fordelene.
	Dersom du vil ha mer informasjon kan du
kontakte Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
Du kan også lese mer om avtalen på
www.gjensidige.no/ma-norge og på
www.ma-norge.no.
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Gjensidiges ferieråd:

Pass på bilen i utlandet
Dersom du skal på biltur i utlandet må du passe spesielt godt på bilen.
Tyveri av bilen eller innbrudd skjer 3-4 ganger så ofte på ferie i utlandet
som i Norge. Det viser en oversikt som Gjensidige har utarbeidet på
grunnlag av skader meldt de siste årene.
- Tar vi utgangspunkt i antall trafikkskader i
Norge så er antall tyverier av eller fra en bil
6 % av dette antallet. På turer i Europa så
er det 20 % tyveriskader i forhold til trafikk
skadene, altså 3 - 4 ganger hyppigere enn i
Norge, forteller Arne Voll, informasjonsansvarlig
i Gjensidige Forsikring.
Men det er en stor forskjell mellom landene
i Europa. Tidligere Øst-Europa og Balkan skiller

seg klart ut med svært mange tyveriskader i
forhold til hvor ofte bilen kolliderer eller kjører
utfor veien.
Antallet har riktignok vist en viss bedring de
siste årene. Men Gjensidige råder til ekstra
forsiktighet.
Selv om det er mye høyere tyverifrekvens i utlandet enn i Norge så har forholdet forbedret seg
i de senere årene, forteller Voll videre.

Godt forberedt til ferien?

>{UbTUdVUbYUdYTEQ^cUddXfY\[U`\Q^UbTeXQbXQ^T\UbVUbYU]Ucd_]{
samle gode opplevelser. Med litt forberedelser er sjansen stor for at reisen blir
som du ønsker.

Godt forberedt til ferien?

Uansett hvilke planer du har, handler ferie mest om å samle gode opplevelser.
Med litt forberedelser er sjansen stor for at reisen blir som du ønsker.
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de gir deg.
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Pass på EU-kontrollen
Kjedeleder Petter Gunnholt
i AutoMester.

Du får ikke lenger noe varsel om tidspunktet for EU-kontroll fra
myndighetene. Dette må du nå passe på selv. Men det finnes
hjelpemidler, blant annet fra AutoMester.
Av H-E Hansen
EU-kontroll må utføres annet hvert år på biler
eldre enn 4 år. Fra i fjor var det slutt på at du
får varsel fra Vegdirektoratet om at tiden er
inne for EU-kontroll av bilen din. I og med at
oblatene også har blitt avskaffet får du heller
ikke noen informasjon om den periodiske EUkontrollen på følgebrevet til disse.

Ditt ansvar

AutoMester, som er samarbeidspartner med MA
på medlemsfordeler, tilbyr en nyttig tjeneste
på sine nye nettsider. Verkstedskjeden passer
på for deg og sender deg et varsel.
- Folk er ikke i stor nok grad blitt klar over at
de ikke får varsel i posten lenger, sier kjede
leder Petter Gunnholt hos AutoMester.
- Men regelverket er helt klart: Det er bil
eierne selv som har ansvaret for å følge opp
dette. Men det finnes altså hjelp til å huske.

Netthjelp

- På våre nettsider www.automester.no kan du
legge inn bilnummeret ditt og få informasjon
om når EU-kontrollen skal holdes, forteller
Gunnholt.
- På startsiden finnes blant annet feltet ”Sjekk
når bilen din skal på EU-kontroll”. Her kan
du skrive inn bilnummeret og umiddelbart få
opp opplysninger om når bilen ble registrert
og når perioden for å gjennomføre neste EUkontroll er.
Men dette er ikke alt. Du kan registrere
deg her, slik at AutoMester gir varsel om neste
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EU-kontroll på e-post og SMS.
- Vi har veldig mange som melder seg på
denne siden, opplyser Gunnholt.

Gjør kontrollen

Og hvis det er tid for EU-kontroll, kan også
AutoMester og nettsidene gi hjelp.
Alle AutoMesters mekaniske verksteder utførerer EU-kontroll. I feltet ”Søk på verksted”
på nettsidene kan du skrive inn postnummeret
ditt, så kommer det automatisk opp en liste
over verksteder.

Når kontrollen er gjort blir du informert om
hva som eventuelt må gjøres med bilen for å
tilfredsstille de offentlige kravene. MAs medlemmer skal få gode tilbud på reparasjoner av
sine biler ved 160 verksteder spredt over hele
landet. Nå har AutoMester også introdusert en
kjede bilskadeverksteder.
- Men husk at EU-kontrollen bare sier noe om
miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. Den
omfatter ikke test eller inspeksjon av drift
sikkerhet, som motor, drivverk eller clutch.
Men dette kan du også be oss om å gi råd
om, og MA-medlemmer får du 10 % rabatt på
deler, påpeker Gunnholt.
Mer informasjon er å finne på nettsidene
www.automester.no.

TEMA

Oblatene er avskaffet
Har du ikke mottatt oblaten til
bilskiltet som det synlige beviset
på at du har betalt årsavgiften? Da
er det akkurat slik det skal være
fra i år, for nå får ingen bileiere
tilsendt oblater som de skal feste
på bilskiltene sine. Fra og med 1.
mai 2012 er det slutt på ordningen
med disse kontrollmerkene på skiltene til norskregistrerte kjøretøy.
Av H-E Hansen

Overflødige

- Mange vil nok i løpet av sommeren lure på
hvor oblatene blir av, sier avdelingsdirektør
Kari Aamot i Statens vegvesen.
– Vårt budskap til alle er: du trenger ikke
ringe oss og lure, de kommer ikke! Fra 1. mai
kan du ta av de gamle oblatene, dersom du
ønsker det.
	Bedre kontrollmetoder gjør at klistremerkene som hvert år har hatt ulik farge
nå er overflødige. Statens vegvesen sparer
20 millioner når deres største postutsendelse
nå opphører. Ønsker du det, kan du fjerne de
gamle oblatene fra skiltene på dine kjøretøy
fra 1. mai.

Viktig for trafikksikkerheten

– Vi har i noen år ment at oblatene har vært
utdaterte, fortsetter Aamot. Statens vegvesen
har utviklet nye måter å kontrollere kjøretøy
på de siste årene, som gjør at vi kan målrette
kontrollene bedre enn tidligere. Nå identifiserer vi de kjøretøyene det er noe galt med
og kontrollerer disse, mens vi tidligere måtte
vinke inn tilfeldige kjøretøy som vi kontrollerte.
Alle har ansvar for at kjøretøyet de eier er
i god stand. Tallene fra Statens vegvesen viser
at det i hele landet er totalt ca 2.950.000
kjøretøyer, men av disse er det så mange som
ca 260.000 (8,7 %) som har en eller flere ting
de må ordne.
– Kontrollene våre er et viktig trafikk
sikkerhetstiltak, som vi stadig jobber med for
å bedre, påpeker Kari Aamot.

Hva må til

Hva må være i orden med kjøretøyet for at du
skal kjøre lovlydig?
	Dette må du som eier kjøretøy alltid ha i
orden for at du skal kjøre lovlig på veien:
- kjøretøyet må være forsikret
- kjøretøyet må være EU-godkjent
- årsavgiften må være betalt
- kjøretøyet må ikke være begjært avregistrert
- kjøretøyet må ikke være meldt stjålet
- kjøretøyet må ikke være i en salgsprosess 
og hvor eierskiftet ikke er ferdigregistrert

Sjekk selv

Sjekk selv at du har alt i orden. Det er viktig
at du som kjøretøyeier sørger for at nevnte
forhold er i orden. Dette kan du lese på nett
sidene til Statens vegvesen:
www.vegvesen.no/oblat.
Om du har forsikring, når kjøretøyet ditt
skal til EU-kontroll og om årsavgiften er
betalt finner du ut via MinID (difi.no). Du kan
bruke SMS-tjenesten, send registreringsnummeret ditt til 2282 og få vite når du skal til
EU-kontroll og om du har betalt årsavgiften
Prisen for tjenesten er kr. 3,- per mottatt
melding.
Sjekk EU-kontroll, kjøretøyets tekniske
data og hvilken tilhengervekt kjøretøyet
kan trekke på Statens vegvesens nye “Bil og
tilhenger”-app, som du kan laste ned i Apples
AppStore og fra Android Market.
Frist for EU-kontroll kan du sjekke på
www.vegvesen.no. Har du spørsmål, ta kontakt med publikumstjenester@vegvesen.no
eller ring en av våre trafikkstasjoner.
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Er sommerdekkene på?
Jo da, spørsmålet er alvorlig ment! Og for å si det på en annen måte:
Er vinterdekkene tatt av etter vinteren? En rundtur på parkerings
plasser og P-hus i østlandsområdet på forsommeren avslørte mange
biler med piggfrie vinterdekk. Selv om det ikke finnes forbuds
perioder for slike dekk, er det faktisk mange som skal spare penger
og kjører de piggfrie vinterdekkene i sommersesongen. Det kan
være veldig farlig.

Advarer

Piggfrie vinterdekk øker ulykkesrisikoen på
sommerføre! Allan Ostrovskis, teknisk sjef i
Nokian Tyres, er sterkt mot å kjøre på slike
friksjonsdekk også om sommeren:
- Dekkene har både mønster og gummi
blanding spesielt tilpasset vinter og kulde,
og kan i sommersesongen øke ulykkesrisikoen
betydelig, understreker han.
Til tross for stadige advarsler fra dekk
produsenter og myndigheter, er det fortsatt
mange som velger å beholde de piggfrie vinterdekkene på gjennom hele sommerhalvåret.
Ikke minst skjer dette når dekkene begynner å
bli så mye slitt at det nærmer seg utskiftning,
noe som gjør situasjonen enda verre.

Vannplaning

- Piggfrie vinterdekk på sommerføre er og blir
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en sikkerhetsrisiko, fastslår Ostrovskis.
- Disse dekkene har en mye mykere gummiblanding enn sommerdekk, og mønsteret er
spesielt utviklet for vinterføre. På sommerføre får derfor disse dekkene langt dårligere
kjøreegenskaper enn sommerdekk.
	Ikke minst er våtgrepet vesentlig dårligere,
noe som burde få alarmklokker til å ringe hos
de fleste med tanke på de kraftige regnskyllene vi mange ganger får om sommeren i
Norden. Med mye vann på veien øker også
faren for vannplaning kraftig, og det er på det
rene at et piggfritt vinterdekk får vannplaning
lenge før et sommerdekk risikerer det samme,
understreker Ostrovskis, som også legger til at
piggfrie vinterdekk kan ha opptil 60 prosent
lengre bremsestrekning enn sommerdekk.
- Gamle piggfrie vinterdekk er i tillegg
ustabile på sommervei, og reagerer ikke like

raskt ved en plutselig unnamanøver som
sommerdekk, advarer han.

Lovens minimum er for lite

Loven krever en mønsterdybde på sommerdekk
på minimum 1,6 millimeter, men dette er i
praksis farlig lite. Er dekkene så mye slitt,
gir de ikke sikre kjøreegenskaper når regnet
setter inn.
- Allerede når mønsterdybden er mindre enn
fire millimeter gir dekkene dårligere våtgrep
og redusert beskyttelse mot vannplaning.
Også bremselengden øker betydelig, og det er
vanskeligere å styre bilen i grenseområdene før
hjulene mister grepet. Lovens krav om 1,6 milli
meter er en sikkerhetsrisiko, og jeg anbefaler
alle å kjøpe nye sommerdekk når mønsterdybden
kommer under fire millimeter, sier Ostrovskis.
Nokian Tyres tester jevnlig dekk under ulike
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forhold. Våtgrepstester viser at med fem milli
meter vann på veien vannplaner en bil med
1,6 millimeter mønsterdybde allerede ved 76
km/t, mens bilen med nye dekk først begynte
å vannplane ved 96 km/t.

Sommerdekk for nordiske forhold

Ved valg av nye sommerdekk gjelder det
samme som ved valg av vinterdekk: Det beste
er å velge dekk som er utviklet for nordiske
forhold.
- Slike dekk gir sikre kjøreegenskaper
under varierende forhold. Under snøsmeltingen
om våren kan det forekomme snøsørpe på veien,
og da gjelder det at dekkene har godt grep
i sørpe og på vått underlag. I begynnelsen
av sommerhalvåret kan temperaturen ligge
nær null grader, mens det midt på sommeren
kan bli meget varmt. Temperaturvariasjonene
stiller store krav til dekkene, og derfor er det
tryggest å velge sommerdekk som er utviklet
for å mestre de skiftende forholdene i Norden,
anbefaler Allan Ostrovskis.
	I bilens instruksjonsbok er det angitt hvilken
dekkdimensjon bilen skal ha. Dekkverkstedene
kan gi gode råd, og det er ofte en god idé å
la et dekkverksted ta hånd om hjulskiftet om
våren og høsten.

Riktig lufttrykk sparer penger

I tillegg til god mønsterdybde er også
riktig lufttrykk viktig for sikkerheten. Dekk
med riktig lufttrykk ruller lettere, noe som
reduserer både drivstofforbruk og CO2-utslipp.
Lufttrykket bør kontrolleres hver tredje uke.
Da holder dekkene lenger og slites jevnt.
Nokian viser til sine Hakka-dekkserier
som også er skapt for å rulle lett, og oppgis å
kunne spare opptil 0,5 liter drivstoff pr. 100
kilometer sammenlignet med vanlige sommer
dekk.
	Det er også en god idé å bytte forhjul med
bakhjul og omvendt etter ca. 8.000 kilometer.
De beste dekkene skal alltid monteres bak,
uansett om bilen har drift på forhjul, bakhjul
eller alle fire hjul.

Nytt skilt skal stoppe
”spøkelsesbilister”
Et helt nytt stoppskilt skal bidra
til å hindre at bilister kjører mot
kjøreretningen. Skiltet er allerede
godkjent – og vil snart være å
finne på norske veier.
Statens vegvesen har sammen med politiet
hatt en arbeidsgruppe for å kartlegge den
såkalte KMK-trafikken (kjøring-mot-kjøreretning) og har foreslått tiltak mot disse.
- Skiltet er bare ett av en rekke tiltak mot
KMK, sier Kjersti Bakken – som har vært
prosjektleder for arbeidet.

Problem i mange land

KMK er et problem i mange land. I Norge har
det i perioden 200209 skjedd 15
politiregistrerte
ulykker som skyldes
kjøring mot kjøre
retningen. Disse
ulykkene har medført fem drepte, sju
alvorlig skadde og
19 lettere skadde
personer.
For planskilte kryss på
firefeltsveier er
det foreslått en
tiltakspakke
som inneholder
skilting og
veioppmerking. Det tas
også til orde
for intensive tiltak
den første
tiden etter
åpning av
nye veier,
for å vise
trafikantene
riktig
bruk av
kryss
og
ramper.

Stress og eldre

Ifølge Vegvesenets undersøkelse er det ofte
eldre og/eller stressede sjåfører som forviller seg inn på veier i feil kjøreretning.
- Stressede sjåfører er ofte personer som
ikke finner fram til reisemålet sitt og som
derfor gjør kritiske feil. Sjåfører i mental
ubalanse eller i rus kan også foreta slike
feilhandlinger. I tillegg er deler av trafikkmiljøet blitt komplisert med blant annet
flere av- og påkjøringsramper, sier Bakken.
Skiltet som nå skal tas i bruk er inspirert
av et tilsvarende stoppskilt – ”Den østerrikske hånd” fra Østerrike, som har blitt en
‘mal’ for en rekke nasjonale løsninger.
- Det har vært viktig å finne et universelt
skilt som alle kan forstå, ikke bare nordmenn, sier Bakken.
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Death Trip:

Kampanjer
av ungdom
mot ruskjøring
Av H-E Hansen

Ungdommer er utfordret til å skape holdningskampanjer om ruskjøring i trafikken. Death
Trip er MA-Ungdom sin landsomfattende konkurranse, der elever i videregående skoler lager
bidrag som skal påvirke sine jevnaldrende. Tirsdag vant Sørumsand videregående skole den
store finalen med filmen ”Det kunne like gjerne vært deg! Ikke kjør i fylla!”

Sterke effekter

MA-prosjektet Death Trip
skal engasjere elever på
videregående til kreativitet i forebyggende arbeid
mot fyllekjøring. På
elevenes egne premisser
utformes kampanjer som
skal illustrere farene ved
alkohol og ruspåvirket
trafikkatferd.

Bildetekst
I løpet av skoleåret har 30 skoler sendt inn i
alt 60 bidrag til konkurransen. 10 kampanjer
var valgt ut til finalen i Filmens Hus i Oslo.
I løpet av en hel dag fikk en fullsatt sal og
juryen se hvor kreative elevene er. Mangfoldet
av virkningsfulle innslag var imponerende.

Dramatisk

- Budskapet er først og fremst at fyllekjøring
kan skje alle. Mange tror at det er bare gutter
som kjører i fylla, men det viser seg at også
jenter gjør dette, sier Sørumsand-elevene om
den korte og tydelige kampanjefilmen som gikk
til topps.
- For å få frem dette har vi valgt å bruke en
ung jente som sjåfør i ulykkesbilen. Og for å
vise at kjøring i beruset tilstand er et alvorlig
lovbrudd med dramatiske konsekvenser, har vi
valgt å sette kjøring i beruset tilstand opp mot
andre kriminelle handlinger, der det står om
livet: I dette tilfellet salg av narkotiske stoffer
og bruk av vold mot andre medmennesker.
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Til dette brukes et
bredt spekter av medier
fra plakater og film, til
radioreklame og telefonspill. Oppfinnsomheten er
stor. Her spares det ikke på sterke effekter. Den
harde realiteten med drepte og hardt skadete i
trafikken og farene med ruskjøring gis en form
som skal kommunisere fra ungdom til jevn
aldrende ungdom.
- Death Trip har som hensikt å forebygge
ruskjøring blant ungdom ved at de selv blir
bevisste sine holdninger til temaet ved å jobbe
med konkurransen. Selv om vi har et dramatisk
navn på denne kampanjen ønsker vi at dere
unge skal oppleve gleden med å være mobil på
veien, men det må skje under trygge, rusfrie
forhold, sa MA-direktør Terje Tørring da han
åpnet finalen.

Heder og premie

Finalebidragene holdt en høy standard. Juryen
hadde en vanskelig jobb med å kåre den endelige vinneren som fikk en premie på 30 000
kroner. Vinnerlaget fra Sørumsand videregående

skole besto av Sindre E. Smith, Kristian Trøen,
Henriette Engh, Madelene Nilsen.
Andreplassen og 15 000 kroner gikk til Glenn
Nygård fra Nannestad videregående skole med
det nyskapende mobiltelefonspillet «Death
Trip», mens ”Gruppe Seven” fra Bleiker videre
gående skole i Asker fikk tredjepremie på 5000
kroner for plakatkampanjen «La bilen stå når
du er ruset».

De øvrige finalistene var:

Byåsen VGS (Trondheim): Filmen «Tar du
sjansen?»
Bergeland VGS (Stavanger): Filmen «Boble»
Bergen HG: Film og plakater «Noen venter
forgjeves»
Oppegård VGS: Film «Null drepte i trafikken»
Drømtorp VGS (Ski): Film og plakater «Enkelte
ting passer ikke sammen»
Nesodden VGS: Film og plakater «En venn
dreper ikke»

ORGANISASJON

gdommer dør i
Flere hundre un
e av ruskjøring
trafikken som følg

Spar liv
GJØR DET UMULIG Å FYLLEKJØRE

Si NEI til fyllekjøring
Si JA til alkolås

... og flere tusen
etterlates i sorg
TAR
du
sjansen?

facebook.com/SIJATILALKOLAAS

Death trip feri.indd 1

15.03.2012 14:58:29

MOTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 2

39

A-

VIN

MA

organisasjon

LO

Tr
e
ge lik
Se
på spi vin e g
ba ller st ir
e

N

BIL

-LO

IE

T

T
gir re l
ge ike
vi
ns
t

▼

MA-lotteriet:

ide

M

A-

lott

id gle
en r
!

er

iet.

TT

ind

d

1

▼

▼

Grip vinnermulighetene!

▼

tte

t.

Hovedpremien er en Opel! Ut
over dette er det en rekke
andre fine premier i form 
Tre lik
av reiser med verdi inntil
e
gevinstgir
Se spil
20 000 kroner og gavekort
leregl
e
på ba
ksiden r
!
fra Hadeland Glassverk på
10 000 kroner, samt for eksempel turutstyr, digital fotoramme,
digital kjøkkenvekt, og strandspill for barn.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er
fortsatt 30 kroner.

MA-lotteriets formål er å skaffe penger til MAs
prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og
rusmiddelforebyggende arbeid. Overskuddet
av lotteriet blir fordelt på de ulike kampanjer og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel Kast Masken-prosjektet som henvender
seg til ungdomsskoleelever, prosjektet for å

erie

t.ind

d

1

M
SK Å
RA IKK
PE E
S

1

MA-lotte

riet.indd

EKSTR
A
SJANS E

26

.11

30

,-

10

.27

10.2

7

26.08.11

Bilsjansen og reiser

,-

.08

MÅ IK
SKRA K
26E.0
PES
8.1
1

1

Gode formål

Hvert lodd inneholder mange vinnersjanser.
Faktisk er det fem skrapespill som hver for seg
gir sjanser til gevinst.

-

30

M
26 Å
SK
.0 IK
R
8A.1 K
P1 E E
MÅ
1S0
.2
SK IKK
7
RA
E
PES

▼

Forside

KR

30,

KR

KR 30
,-

▼

MA-lotteriet er i full sving.
For lotteriåret 2011/2012 er
hovedgevinsten i Landslotteriet
som vanlig en bil.
I tillegg er det mulig å vinne
mye annet blant tusenvis av gevinster, for eksempel en reise til en
verdi av 20 000 kroner.

-lott

KR

rie

ind
d
Se
s
på pillere
bak
g
sid ler
en!

MA

▼

Se
på spill
ba ere
ksi gle
de r
Fo
rsid
n!
eM
A
-lo

▼

ks

rs

ide

ER

20
MA VI
1
E
E
-LONN S KST RI
Skra 1/2
p
E
T
J
R
o
g vi 01
TBE
IALNRS A- giTrre likeT 2
Tr
nn ! 2
el
g
i
e
I
E
0
k
VgIeN
ET vinst
vin e gir
1
Tre
1
N
st
201Skr /2
BIL
gir like
gev
1/a2p og vi 012
inst
EK
Tre
S
MAgev-liL
S
n!
k
T
ke
r
a
S
p og vi 01n2
gir
JA RAinst O
TTER
nn !
N
S
I
EET 20
EKS
11/20
VINN B SJANTRgTirAreg-elivkine st
12
IL SE
Skrap og vinn!
Fo

Fors

TT

10.27

lansere alkolås og MAs fokus på narkotikaog pillemisbruk i trafikken, som er pådriver
i dette forebyggende arbeidet. MA trenger
penger til sitt viktige arbeid. Ditt lodd-kjøp
bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra MAs kontor,
tlf 22 47 20 00 eller på epost:
post@ma-norge.no
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Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 742 Sentrum, 0106 Oslo
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Aksjonstid på forsommeren
Mange MA-avdelinger har en aktiv
tid når sommeren er i anmarsj.
Da er det tid for både Aksjon
Møteplass og andre arrangementer
der man vil fremme organisasjonen,
rusfri trafikk og livsstil.
Landsomfattende

Aksjon Møteplass retter søkelyset mot trafikksikkerhet når MA-ildsjeler innbyr til en prat
med bilister og andre trafikanter på strategiske
steder i lokalmiljøene. Mens aksjonen tidligere
gjerne har vært lagt til en enkelt helg landet
rundt, er det i år lagt opp til at avdelingene
selv velger tidspunkt i perioden 2. - 30. juni.
	I tillegg til å vise hva MA står for generelt
i forhold til ruspåvirket kjøring, ble søkelyset i
år rettet mot MAs er engasjert i miljøaspektene

Sjøenden
Camping

2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06
www.sjoendencamping.no

Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS
Ølvegata 2
7715 STEINKJER
Tlf. 464 46 000

ved bilismen. MA spør i Aksjon Møteplass 2012
blant annet om folks holdninger til el-biler og
hybrider.

Billøp til nytte

- Noen kommer igjen år etter år. Og i år hadde
vi også en ny klasse for dem som er under
kjøreopplæring, meldes det.
Dette er moro. Og nyttig!

Blant de mange andre med
forskjellige MA-arrangementer,
er motorfestivalen på Stryn.
For trodde du det var slutt på
trafikkløp?
- Neida, her i Stryn er det
billøp som tester både teori og
sjåføregenskaper hvert år under
motorfestivalen i juni, melder
MAerne der.
Motorfestivalen er et stort arrangement, der MA blant annet
inviterer til sitt morsomme
”trafikkløp” for anledningen.

Skaidicenteret AS
Skaidi
9620 KVALSUND
Tlf. 78 41 62 01

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

Sola Shipping as
Bedriftsv 16
4066 STAVANGER
Tlf. 51 60 81 00

Transportveien
2640 VINSTRA
Tlf. 61 28 03 50

Sebu Bil
& Bensin AS
Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Hedemarken
Friskole
Løkjavegen 75
2345 ÅDALSBRUK
Tlf. 62 54 74 00
www.friskolen.no

avd. Aust-Agder

Korsvikfjoden Ind.omr.
4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

Åsbievein 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Din lokale teststasjon
Brødrene Bakkes Bilverksted AS

Nr 1 Bil AS

Alfa Tekstil AS

Prost Stabels vei 12
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 47 84

Nygata 7, 2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 19 83

Østlandske Vindu AS

Kirketeigen Ungdomssenter & Camping

Storveien 45, 2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 13 90
Mail: bakke@automester.no

Førde Bilservice AS

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 07 00 - Fax. 57 83 07 01

Brandalvegen 851, 2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Bygdahusvegen 11, 2642 KVAM
Tlf. 61 21 60 90

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

Åfjord
kommune

Sektor oppvekst

www.vaksdal.kommune.no

www.afjord.kommune.no

Stavanger
kommune

Halsa
kommune

Park og vei

Drift og Næring

www.halsa.kommune.no

Sandefjord
kommune
www.sandefjord.kommune.no

www.stavanger.kommune.no

Brønnøy
kommune
www.bronnoy.kommune.no

Ringebu
kommune

Øyer
kommune
www.oyer.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.ringebu.kommune.no

Orkdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Tynset
kommune

www.orkdal.kommune.no

Rollag
kommune

www.tynset.kommune.no

www.rollag.kommune.no

Sokndal
kommune

Sigdal
kommune
www.sigdal.kommune.no

Psykisk Helse

www.sokndal.kommune.no

Kvam
Herad
www.kvam.kommune.no

www.meraker.kommune.no

www.hitra.kommune.no

www.mandal.kommune.no

Førde
kommune

helse- og
sosialsenteret

www.haegebostad.kommune.no

Salangen
kommune

www.forde.kommune.no

www.salangen.kommune.no

www.flora.kommune.no

Våler
kommune

Sørum
kommune

Asker
kommune

Karmøy
kommune

www.sorum.kommune.no

www.karmoy.kommune.no

Masfjorden
kommune

Hemnes
kommune

Brann og Redning

www.hemnes.kommune.no

www.masfjorden.kommune.no

Masfjorden
kommune

Grimstad
kommune

www.enebakk.kommune.no www.masfjorden.kommune.no

www.hoylandet.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

Sarpsborg
kommune

Høylandet
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

www.gol.kommune.no

www.gran.kommune.no

Enebakk
kommune

Flora
kommune

Gol
kommune

Gran
kommune

Hægebostad
komune

Mandal
kommune

Time
kommune

www.sarpsborg.com

www.time.kommune.no

Rindal
kommune

Nesset
kommune

www.asker.kommune.no

www.nesset.kommune.no

www.rindal.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Meløy
kommune

Nome
kommune

www.meloy.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur

Hitra
kommune

www.steigen.kommune.no

www.nome.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Nordre Land
kommune

Rissa
kommune
www.rissa.kommune.no

Kristiansand
kommune

www.nordre-land.kommune.no

Tips til Motorføreren

Nr. 3 - 2011

•

kr 39,-

Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips om stoff til bladet.
Dersom du har noe interessant å melde fra organisasjonen eller
forslag til andre notiser og artikler, vil vi gjerne høre om det.
Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å bruke
enten i Motorføreren eller på MAs nettsider – www.ma-norge.no. Ring, send en e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette avtales på forhånd på grunn av planlegging
og plassbegrensninger. Vi kan ikke love at alt kommer med, men ser frem til mange spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 47 42 04. E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
Bilnytt:
Nye modeller
på veien
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Tema:
Slik virker
”narkometeret”

MA-Ungdom:
Den store
Trial-weekenden

Båtpromille:
MA-forslag om
lavere grense

3

2011

Modul AS

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS
Tlf. 69 25 08 90

Lofoten
Trafikkskolesenter
Sjøsveien 7
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 25 55

3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 11 77

Mekonomen
Solgårds Auto

JIB Service
& Assistanse

Industrifeltet
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Tuft Transport AS

Fiskebeck
Handverk AS

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Haldor Tveitan
Bilverksted
Varpedelet 19
3728 SKIEN
Tlf. 917 20 634

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 70 00

Tynset
Drosjesentral

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

NorskOljelaboratorium
AS
Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

Bømlo
Folkehøgskule

Økernv. 115
0579 OSLO
Tlf. 22 88 25 00

Bringslid
Trafikkskole

Haugli allé 7
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 915 14 004

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Vestsink AS

Bilia Personbil as
Bilia Haslum

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Nesv. 13
1344 HASLUM
Tlf. 67 10 88 90

Løkenvangen
2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90

Ensjøv 15 B
0655 OSLO
Tlf. 23 24 20 40

Vi håndterer og lagrer dine dekk, last og personbil

Ring 75 01 81 70 - Lastebilavd/Salhus
Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS
0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60

Mesna Auto

Gulv-Service

Moss
TransportforumAS

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Storgata 84
2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

Skogveien 6
2843 EINA
Tlf. 911 59 606

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

Storbilskolen
Fredrikstad

Birger N Haug AS

Motor Forum
Eidsvoll

3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 03 53

Bodø
Trafikkskole

DekkTeam
Skarnes

Fræna
vidaregåande skole

Quality Hotel &
Resort Hafjell

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Hundervegen 1
2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77

Torsbudalen
Bilelektro AS

Olsens
Maskin AS

Klosterg. 7
1532 MOSS
Tlf. 69 25 67 00

Svene
Tre og Metall

Hernesveien 23
8003 BODØ
Tlf. 75 52 29 19

Slomarka Industriområde
2100 SKARNES
Tlf. 62 96 11 24

Flanderborg Rammer
og Kunst

Kåre Ekrene
Trafikkskole

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

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

Autofix AS

Dølbakkens
Bilverksted

Lunde 1
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

Brøttum Taxi ANS
Brøttumsvegen 5
2372 BRØTTUM
Tlf. 62 36 03 10
Mobil 959 50 250

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

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20
Mobil 909 04 016

Bilspesialisten
Svein og Roger DA

Eidsvoll Auto

Arkitekt

Konrad Halvorsen

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Bilvarehuset
Anker AS

Omagata 110 c
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Classic Auto
Service

Svinnevoll
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Depotg. 12
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Vestsivegen 41
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 27 88

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Autohjørnet AS

V. Engebretsen
Rustbehandling

Stasjonsg. 91
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

Anundskåsveien 53
3675 NOTODDEN
Tlf. 917 30 490

Berganmoen
Landbruksverksted
Industrivegen 24
3285 LARVIK
Tlf. 33 12 11 05

Bodø
Transportservice AS

Bråthen Maskin

Etnedal
Bilruter AS

Teknikken AS

2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS
avd. Hamar
Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

Storgata 1, 1830 ASKIM
Tlf. 920 29 581

Ski Taxi

Svanviksvegen 116
3739 SKIEN
Tlf. 957 21 614

Person&
Varebilservice DA
avdSlemmestad
Vaterlandsv. 35
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Petter Pettersen
Murmester AS
Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN
Tlf. 55 34 41 40
Mobil 900 15 572

Eker Bygg AS

Bergan
3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 12 94 48

Olav Vg 102
8004 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL
Tlf. 63 92 29 00

Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Lundevågv 5
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Kråkerøyv 2
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 96 33

Ramlo
Sandtak AS
Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Utne Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Vest-Agder
fylkeskommune

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Hornmoen Bruk A/S

Langholsv 486, 2412 SØRSKOGBYG
2401 ELVERUM
Tlf. 62 41 14 39

Berghagen 5 , 1405 LANGHUS
Tlf. 06 491/Mobil 959 55 001
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Hob Gods AS
Bårdshaug
7300 ORKANGER
Tlf. 400 02 380

Trygg Trafikkskole
Tvetenv 150
0671 OSLO
Tlf. 928 41 200

Sartor
Biloppretting AS

Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Plan Vest AS

Idrettsv 126
5353 STRAUME
Tlf. 56 32 16 17

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Sigdal Kjøkken

Eknes
Karosseri AS

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Chr Repstads
Sønner AS

Ulefoss Auto AS

5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Sunnhordlandskaien 1
5411 STORD
Tlf. 53 40 37 80

Flaaterud
Anlegg AS

Tjønnv 10
3676 NOTODDEN
Tlf. 911 86 911

Opplæringskontoretfor
Bilfag AS
Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Engfaret 7 E
1518 MOSS
Tlf. 928 65 313

Jetpak A/S

2061 GARDERMOEN
Tlf. 09 899

Oddmunn’s
Bilverksted

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Bedriftsv. 11
4300 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Betzy Kjelsbergs v 263
3028 DRAMMEN
Tlf. 32 82 52 11

Øvre Telemark
Trafikkskule
Blomsgate 5
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 32 08

TeamTrafikkskolene
Bo & Anga
Glommeng 41
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Teto Trafikkskole
Kjellerødv. 30
1580 RYGGE
Tlf. 69 26 21 10

Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 53 26 11

Tannlege

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Trafikkskolen
v/OleEdvardLarsen
Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Stengata 22
1531 MOSS
Tlf. 69 25 49 12

Tor Frost Nielsen
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Aas Transport AS
Oslov. 59-65
1534 MOSS
Tlf. 69 25 33 82

3630 RØDBERG
Tlf. 977 27 200

Kiwi Kapp

2849 KAPP
Tlf. 61 16 91 80

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

Kokstadv 8
5257 KOKSTAD
Tlf. 07 000

Kirkestuen
Transport
2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Stølsv 16, 3580 GEILO
Tlf. 900 86 176

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

ØSTFOLD
Halden.....................................Tlf. 69 17 54 90
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Hovedv 2
9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 05 79

Østreg. 32
2317 HAMAR
Tlf. 03 650

Gneisvegen 133
9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Roland Transport
7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Tinnesg 35
3675 NOTODDEN
Tlf. 95 07 84 55

Skaslien
Gjestgiveri

T. Aasen
Solskjerming AS

2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 66 66

Forusbeen 10
4033 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Servicehallen
Dombås AS

Kim Årvik Maskin

Gjensidige
Hallingdal

NO3 Kafe
& Catering

Essostasjonen
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 20 00

Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Taxisentralen
Brumunddal

Jernbanevegen 2
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 11 22

Heggvegen 8
4050 SOLA
Tlf. 479 14 898

Storgata 3
2815 GJØVIK
Tlf. 922 69 443

Bryne Bil & Mc
Skole AS
Parkv 2
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 25 10

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Øvre Eikerv. 75, 3048 DRAMMEN
Tlf. 32 21 81 81
Spar miljø og drivstoff.
Kjøp Magnetizer miljømagneter nå!

OPPLAND

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

Slett og Rett

Lier Traktor A/S

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

SOGN og FJORDANE

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

Rørleggermesteren Geilo

Arendal...................................Tlf. 37 06 02 00

ROGALAND
Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Jæren......................................Tlf. 51 79 10 10
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
Suldal.................... Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

Midt-Norsk
Betong Verdal AS

Slipefyr’n

Gabriel Østråt AS Hårkroken frisør Pit Stop Service

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70
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Jan’s
Byggeservice

Grue Sparebank
2261 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 00

Leif Gromstads
Auto A/S

Møller Bil Hamar

KløftaElektrodiesel
Joar Bjerke

Din Kjøreskole AS

Nord
Lakkering AS

F. Jørgensen A/S

Haugens
Bilservice AS

Ødegården
Transport ANS

Tveito Maskin AS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Einar Kr Larsen
Transport
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Birger Lie
Bilforretning AS

Bilia Høvik

Hommersåk
Bil AS

Drammen’s
Autolakk A/S

Bilia Personbil as

Tau Auto AS

Varnav. 43 D
1522 MOSS
Tlf. 69 26 24 00

4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90

Ramstadsletta 15
1363 HØVIK
Tlf. 22 95 67 99

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Kjelsås
Bilverksted AS

Bodø
videregåendeskole

RSA bil Romerike

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

Lyngbakkv. 1
3702 SKIEN
Tlf. 35 50 99 00

C O Lunds g 5
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

Larsen Bil A/S

Grenstølveien 1
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Mesta Verksted AS
avd Molde

Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Trondheimsvegen 631
2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 05 70

Nils Ankers g 4
1776 HALDEN
Tlf. 69 17 86 10

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Bilverkstedet
i Nittedal AS

Madla Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Alta
Biloppretting AS
Markv 47-49, 9505 ALTA
Tlf. 483 01 700
www.altabiloppretting.no

Gamleveien 464
1484 HAKADAL
Tlf. 67 07 17 00

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24
7456 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

909 47 995

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

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Holmen
Motorservice AS

Jan S. Krog
Transport

Norsk Scania AS

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Prestmoen
2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Ola Flateland
Transport

Midtstranda
Karosseri
Midtstranda
2321 HAMAR
Tlf. 62 52 79 02

Skansen
Auto AS

Bossekopv. 60
9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

Fløtten Transport

Ruterknekt
GrenlandBilglass

Aaserud
Møbler A/S

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

Kjensliv 9
1911 FLATEBY
Tlf. 900 96 792

Rossgutua
2848 SKREIA
Tlf. 481 48 100

Kjeppestadv 30
1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Jans Bilberging

Sverre Wiken
Transport

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN
Tlf. 35 10 00 39

avd. Kløfta

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Bilia Follo

Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Solheimv. 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse
Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Myrfaret 1, 1406 SKI
Tlf. 64 97 78 00

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Vågsgjerdv 6
4304 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Eikerbladet

Nedre Torgg. 18
3051 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

www.moller.no
HORDALAND

Minde

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

Kim Johansen
International Transport AS

Tlf. 02 222
FINNMARK
Alta............................................Tlf.

Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES
Tlf. 24 03 44 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Rico Bil AS
Fremmerholen
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Troms
fylkeskommune
Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

4818 FÆRVIK, Tlf. 37 08 65 55 - Fax: 37 08 65 38

SOGN og FJORDANE

Førde........................................Tlf.

970 08 082

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

Hordaland
fylkeskommune
Samferdselsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00
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B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

gjensidige.no
gjensidige.no

Det lønner seg å
samle alt på ett steD

A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild
A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild
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