Nr. 2 - 2013

Tema:
Ny Nasjonal
transportplan

Trafikk:
Sykkelglede
og sikkerhet

Bilnytt:
Bilutstilling
og nye modeller

Alkolås:
Visjon
og virkelighet

•

kr 39,-

2
2013

INNHOLD
REISER

innhold
Utgiver MA –rusfri trafikk og livsstil
redaktør Hans-Erik Hansen
medarbeidere i denne utgaven
Knut Arild Lotterud, Signe O. Haug, Ole E. Veimodet,
Catharina Frostad, Brita H. Eriksen
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
Henvendelse redaktøren: 22 47 42 04
DESIGN OG GRAFISK PROD. Allegro Tønsberg v/ Jan B. Loa
Trykk Senter Grafisk AS, Larvik
ISSN 0027-2213

MAs Forbundskontor Direktør: Terje Tørring
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
Telefon: 22 47 42 00
Telefaks: 22 47 42 01

Innhold
3
Direktørens hjørne / Leder
5
Tema: Nasjonal transportplan i hovedtrekk
6-9
Tema: Rus og trafikk i NTP
10
Tema: MA: Visjonsløst om rus i NTP
11
Tema: Trafikksikkerhet i NTP
12 - 13
Alkolås: Enorm rusrisiko bak rattet
14
Alkolås: Alkolås i skolebussen Nord-Trøndelag
15
Alkolås: Alkolås i Folketinget i Danmark 1
6
Alkolås: Arbeidet for alkolås i Danmark
16 - 19
Trafikk: Sykling som opplæring
20
Bilnytt: Bilutstilling i Genève
22 - 23
Bilnytt: Toyota Prius Plug-In Hybrid
24 - 25
Bilnytt: Ford Kuga
26 - 27
Bilnytt: Kia ProCeed
28 - 29
Bilnytt: Skoda Octavia
30 - 31
Organisasjon:
MA-medlemsfordeler og verving
32 - 33
Organisasjon:
MA-nytt – Organisasjonskonferanser
34
Organisasjon: MAs avdelinger
35
Organisasjon: MAs Campingklubb
36 - 37
Organisasjon: Gjensidige/Folkehelsemeldingen
38
Organisasjon: Death Trip-finale
39
Organisasjon: Kryssord / MA-Ungdom
40
Organisasjon: Aksjon møteplass 2013
41

I neste nummer :

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
FORSIDEBILDE Toyota Prius Plug-In Hybrid foran
Atomium-bygningen I Brussel, Belgia.

•
•
•
•

Sikker pakking av feriebilen
MA og høring om alkolås
Eventyrlig sommerferd
Bilnyheter på løpende bånd
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 3

3

Madla Bil AS

Barstadveien 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

RSA Bil Skøyen

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Drammensv. 130
0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Trysil
Septikservice AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Henriksen
Sjåførskole AS

Norsk
Oljelaboratorium AS

Nord
Lakkering AS

Kristiansund Taxi

Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Fiskebeck
Handverk AS

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Aaserud
Møbler A/S

Modul AS

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Autostil
Verksted AS

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

Telemark
Dekksenter AS

Voss Olje

Johan R. Sunde AS
- SPAR

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Kåre Ekrene
Trafikkskole

Plan Vest AS

Sunnhordlandskaien 1
5411 STORD
Tlf. 53 40 37 80

Steglet Auto

Brustad
Busstrafikk A/S

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Opplæring på:

HAMAR

Tlf. 62 52 63 66

BIL - MC - MOPED

LØTEN

Tlf. 62 59 14 77

Trafikalt
grunnkurs

Kirkestuen
Transport
2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Sola Shipping as

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Øvre Telemark
Trafikkskule

Nordic Crane
Kynningsrud AS

Mekonomen
Solgårds Auto

Grenland
Bilglass AS

5286 HAUS
Tlf. 55 62 11 94

Berghagan Bil AS

Kjelsås
Bilverksted AS

Barstølv. 3
4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Rongved
Mekaniske AS

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Øyanvegen 271
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 32 60

Ludv Enges v 21
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 15 54 66

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 84 40

Sarpsborg
Karosseri AS

Industrifeltet
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN
Tlf. 35 10 00 39

Sartor
Biloppretting AS

Eidsvoll Auto
Mekonomen
Bilverksted

Idrettsv 126
5353 STRAUME
Tlf. 56 32 16 17

Hommersåk Bil AS
Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

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

Sandsværv. 221
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Flanderborg
Rammer og Kunst
Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Birger N Haug AS
Depotg. 12
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Optimera AS
Monter Vest
Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Centrum Bil DA

Hornindal
Rekneskapslag

Vallehellene 3-5
1662 ROLVSØY
Tlf. 69 30 97 00

Ramsaysgate 18
6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Jærmester AS

2849 KAPP
Tlf. 61 16 91 80

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

JIB Service AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Kiwi Kapp

Leif Gromstads
Auto A/S

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

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

Rosten
Bilverksted AS
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Chr Repstads
Sønner AS
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Bil og Fritid AS

Botne Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Termo
Partner A/S

Nesvegen 2 B
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Kjeppestadv 30
1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Storbilskolen
Fredrikstad

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 03 53

Løkenvangen
2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Slipefyr’n

Gneisvegen 133
9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Tonningsg. 33
6783 STRYN
Tlf. 57 87 64 75

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE
Tlf. 69 26 21 10

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

Skansen Auto AS
Bossekopv. 60
9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80
froya-transportsenter.no

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Nesset
Asbjørn
Goberg A/S
Porsgrunnsvegen
125
kommune

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00
www.spydeberg.kommune.no

3735 SKIEN
www.nesset.kommune.no
Tlf. 35 90 00 55

SKS Transport

Skarnes
Drosjesentral

Eggjaveien 57
2686 LOM
Tlf. 911 63 710
www.vaga.kommune.no

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65
www.steigen.kommune.no

Nord-Aurdal
Fredkommune
Olsens g 2

0152 OSLO
www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 22 34 10 00

SwecoØyer
Norge AS
Vekanvegen
10
kommune
3840 SELJORD
www.oyer.kommune.no
Tlf. 35 06 44 44

Flekkefjord
kommune

Orkdal
kommune
www.orkdal.kommune.no

www.flekkefjord.kommune.no

Nr. 1 Trafikk-skole
Stathelle - Kragerø

Øvre Eiker
Høyanger
Bil A/S

Einar
Ramslis g 29
kommune
5900 HØYANGER
ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 57 71 32 77

Halden
Førde
Lastebilsentral
A/L
kommune
Svinesundsv
337

RiisTime
Bilglass
kommune
Barstølveien
42

7080 HEIMDAL
www.sigdal.kommune.no
Tlf. 72 89 25 50
Mobil 962 25 300

Rollag
kommune
www.rollag.kommune.no
Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Tveito
Maskin A/S

4636 KRISTIANSAND S
www.time.kommune.no
Tlf. 38 09 00 51

Strengenv 38
3825 LUNDE
www.sarpsborg.com
Tlf. 35 94 69 00

Norsk
Motorcykkel
Union
Kvam
Herad

Ringebu AS
Hadelandsbakeriet
Rådhusv
35
kommune

Hagen
Herøy
Bilservice
AS
kommune

Meny
Kviteseid
Farmandstredet

Hægebostad
Johny
Birkeland
komuneAS
Transport

2770 JAREN
www.ringebu.kommune.no
Tlf. 61 32 81 38

Industrivegen 40
www.heroy-no.kommune.no
2680 VÅGÅ
Tlf. 61 23 79 50

Advokat
Risør

Spar Bremanger
Frogn

Øyvind Riise

kommune
Torget 2

- 6413
Risør
Havn
MOLDE
www.risor.kommune.no
Tlf. 71 25 02 50

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Tlf. 02 222

2260 KIRKENÆR
www.dyroy.kommune.no
Tlf. 62 94 66 66
VENTER LOGO

Ramlo
Sigdal
Sandtak
AS
kommune
Industriv
63

1789
BERG I ØSTFOLD
www.forde.kommune.no
Tlf. 69 19 55 50

Espa og Tangen
Taxi

Krabberødveien 6
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 19 50

Dyrøy
Skaslien
Gjestgiveri
kommune

O. Håvardstun
AS
kommune

6727 BREMANGER
www.frogn.kommune.no
Tlf. 57 79 13 08

Skoggata 5, 1502 MOSS
www.kvam.no
Tlf.
908 37 374

kommune
Jernbanegata
1D
3110 TØNSBERG
www.kviteseid.kommune.no
Tlf. 33 01 86 00
Holmen
Nærøy
Motorservice
AS
kommune

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
www.naroy.kommune.no
Tlf. 62 48 09 80

Gjerdrum
Kjøreskole
AS
Svene Tre og Metall DinTordenskioldsg
22
kommune
3622 SVENE
3044 DRAMMEN
Tlf. 906 30 019

www.gjerdrum.kommune.no
Tlf. 32 89 50 90

helse- og
Sløvågen
32
5960 DALSØYRA
sosialsenteret

Tlf. 57 78 11 70
www.haegebostad.kommune.no

Hvaler
kommune
www.hvaler.kommune.no
4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Skien
kommune

Nedre Kihlemoen
www.skien.kommune.no
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Bodø
Grimstad
videregående skole
kommune
Amtmann Heggesv 34

www.hamar.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

www.asker.kommune.no

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Karihaugveien 89
1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

8041 BODØ
www.grimstad.kommune.no
Tlf. 76 65 15 00

NORDLAND
Mo i Rana................................Tlf.

75 13 22 22

SØR-TRØNDELAG
Bjugn........................................Tlf.

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

Møre og Romsdal
fylkeskommune

911 60 911

Samferdselsavd.

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

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

www.moller.no

HEDMARK

Møller Bil - Hamar

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

VESTFOLD

Møller Bil - Horten

Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN...Tlf. 24 03 11 00

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

06 000

4
MA 2-2013.pmd
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Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Forhindre ruspåvirket
kjøring
En av de store sakene i Stortinget denne våren er
Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Stortinget har
mottatt et forslag fra regjeringen til NTP som skal
behandles før sommeren. Denne planen er også en
viktig sak for MA, og med vårt formål har vi valgt å
fokusere på ruspåvirket kjøring.
Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika
og legemidler var i perioden 2005 – 2011 medvirkende årsak til om lag 22 % av trafikkulykkene
med drepte. MA ber regjeringen i vår NTP-hørings
uttalelse til Stortingets Transport- og kommunika
sjonskomité om å intensivere arbeidet mot dette
problemet. Innsatsen må skje med tiltak som
er nødvendige for at en nedgang i ruspåvirket
kjøring skal bidra til de ambisiøse målene om
nedgang i døds- og ulykkestallene. Dette dreier seg
om trafikantrettete tiltak som utstrakt kontroll
virksomhet og intensivert bruk av holdnings
kampanjer, samt kjøretøyrettete tiltak som alkolås,
slik MA så lenge har påpekt.
I NTP vises det til at et alkolåsprogram for
promilledømte er i ferd med å bli lovfestet.
Formålet med tiltaket er å forhindre kjøring i
alkoholpåvirket tilstand, og retter seg mot en
høyrisikogruppe som er en betydelig trussel mot
trafikksikkerheten. Ut over dette skisseres det
ingen ytterligere initiativer. MA utfordrer derfor Transportkomiteen til å be regjeringen innen
NTP-perioden om også å arbeide for at det innføres
alkolås på skoleskyss og persontransport, samt
alkolås på annen yrkestransport. Alkolås på alle
nye kjøretøyer må være et videre mål. Innen disse
forskjellige feltene må Norge følge med i den internasjonale utviklingen.
NTP er et viktig dokument, der MA allerede har gitt
flere innspill og vil fortsette å øve påvirkning. Samtidig foregår det andre, parallelle prosesser, som gir
flere muligheter for gjennomslagskraft i våre saker.

leder
Arena for sameksistens
Våren har kommet langt på vei mot en enda varmere forsommer. Vi har for
lengst satt bort skiene, og stadig flere har nok funnet frem sykkelen. For
sykling er fantastisk. Det gir frihet. Mosjon. Fellesskap. Nytte. Og skal også
bidra til å bedre miljøet.
Det er i den seneste tiden lagt frem både en Nasjonal transportplan og en
Folkehelsemelding. Begge peker på syklingens fortreffelighet. Sykling legges inn
som en viktig faktor for både å oppnå fremkommelighet, miljømål, og bedret
helsetilstand i landet. Bare fordeler, altså.
Men det må nok en betydelig innsats til før vi bli en sykkelnasjon på linje med
Danmark eller Nederland. Veier og sykkelstier må tilrettelegges. Holdninger må
skapes og endres. Det handler ikke minst om samspillet (eller kampen) mellom
bilister og syklister. Dette har nok de fleste egne erfaringer med.
Som bilist påtreffer jeg noen ganger steile mareryttere; syklister som med en
tro på egen udødelighet kaster seg rundt i sentrumstrafikken for (egentlig
naturlig nok) å komme seg raskt frem, eller som med selvsagt eiermine bruker
landeveien som treningsarena. Her kan det fort bli tilløp til amper konfrontasjon med den ”myke” trafikanten …
Som syklist har jeg selv opplevd flere landeveismareritt. En litt over middels
aktiv mosjonistkarriere tok slutt for et par tiår siden fordi jeg ikke lengre
følte meg bekvem med trafikken. Etter hundrevis av mil hadde jeg fått meg
noen støkker for mye. Jeg hadde vært millimetere fra å bli kvernet mellom
tvillinghjulene på trailertilhengere, hadde blitt sendt vinglende mot grøfta av
lufttrykket fra busser i altfor stor fart, eller var hårsbredden unna å bli meid
ned av biler med uoppmerksomme sjåfører.
Nå tar jeg helst sykkelen på bilstativet frem til markagrensen. Så går turen inn
i et bilfritt eldorado. Der opplever jeg gleden av flyt og sikker rytme, som jeg
har til gode å få på sykkeltraseene. Jeg oppfatter disse som usammenhengende
og oppstykket av stikkveier, ukringe over- og underganger, fortauskanter og
farlige konfliktpunkter med biltrafikken, i alle fall der jeg ferdes i hovedstadsområdet. Men det er kanskje jeg som har blitt pysete…

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Terje Tørring
Direktør
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Nasjonal transportplan 2014-2023

Av H-E Hansen

Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt frem i april. Planen inneholder en økt ramme på mer
enn 150 milliarder kroner, eller 50 %. De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige
kroner på samferdsel.

- Vi legger nå fram en Nasjonal transportplan (NTP) som er en massiv satsing på
enklere, raskere og sikrere transport over
hele Norge. Vi satser på miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av
de store transportkorridorene som binder
landet sammen og vi legger fram planer for
å korte ned reisetid på både vei og jernbane, sa statsminister Jens Stoltenberg. Han
var med på presentasjonen av forslaget
til NTP sammen med samferdselsminister
Marit Arnstad og miljøvernminister Bård
Vegar Solhjell.

Totalfordelingen
Den Nasjonale Transportplanen er regjeringens store plan for transportsektoren det
neste tiåret. Den revideres hvert fjerde år.
Planen som nå er lagt frem skal behandles
av Stortinget før sommeren – og altså før
valget i september.
- De økonomiske rammene økes med om lag
50 % og vi tar grep som skal sikre at vi får
mer igjen for hver samferdselskrone. Dette

6
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vil gi oss et transportsystem som er enklere,
raskere og sikrere, sa samferdselsminister
Marit Arnstad.
Av en total på 508 milliarder kroner
legges det opp til å bruke vel 311 milliarder
kroner på vei, 168 milliarder kroner på
jernbane, nær 9,23 milliarder kroner på
belønningsordningen og 19,4 milliarder
kroner på kystformål i perioden 2014-2023.
	Til grunn for denne fordelingen ligger
en differensiert transportpolitikk som tar
hensyn til at de ulike transportformene
har ulike egenskaper og at det er forskjellige transportbehov i ulike deler av landet.
Målet er å utnytte de enkelte transportformenes fortrinn slik at de dekker transportbehovet til folk og næringsliv best mulig.

311 milliarder til vei
Regjeringen legger opp til at det skal
brukes 311 milliarder kroner til veiformål
i tiårsperioden. Nær 292 milliarder kroner
går til riksveinettet, mens nær 20 milliarder
kroner settes av som et ekstraordinært

tilskudd til fylkesveiene.
177 milliarder kroner går til investeringer
på riksveinettet, inkludert 8,7 milliarder
kroner til skredsikring. Dette er nær 70 %
høyere enn nivået i saldert budsjett for
2013.
1 280 kilometer ny riksvei blir åpnet for
trafikk. 400 kilometer to- og trefelts riks
veier får midtrekkverk. I tillegg kommer
380 kilometer møtefri vei på grunn av ny
firefelts vei. Det gir totalt 780 kilometer
møtefri vei.

Redusert reisetid
Regjeringen vil utvikle transportkorridorer
som binder landsdeler sammen, og utvikle
det norske veinettet slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard.
Forbindelsene E6, E10, E16, E18, E39 og E134
er derfor prioritert.
	Reisetidsreduksjoner er viktig for
regional utvikling. Tiltakene i meldingen vil
gi reduserte reisetider i planperioden. Siden
2005 er reisetiden på E39 redusert

TEMA
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med 50 minutter.
Prosjektene som nå
skal realiseres, gjør at
reisetiden reduseres
med ytterligere 1,5 time.
Reisetiden på E6 vil bli betydelig redusert,
E16 Oslo - Bergen får redusert kjøretid på
30 minutter og reisetiden på E18 reduseres
med 20 minutter.
For trafikantene vil tiltakene på veinettet blant annet også bety at reisetiden
på strekningene E136/E6 Ålesund – Oslo
og E6 Bodø – Tromsø blir redusert med
rundt 30 minutter. Også strekningene E66
Tromsø – Alta og E6 Oslo – Trondheim vil få
vesentlige forbedringer i reisetiden.

Mer for pengene
Vel 105 milliarder kroner er satt av til drift
og vedlikehold av riks veier. Årlige gjennomsnittsbevilgninger til drift og vedlikehold vil ligge nesten 20 prosent høyere enn
i 2013. Forfallsveksten vil stoppe tidlig i
NTP-perioden. I løpet av perioden vil forfallet reduseres.
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- Regjeringen ønsker å få mest mulig
samferdsel igjen for hver krone som går
til sektoren. Effektivisering er derfor en
sentral del av Nasjonal transportplan
2014-2023. Planleggingstiden skal ned.
Store samferdselsprosjekter skal finansieres
på en ny måte for å sikre rasjonell gjennomføring. Det skal bygges mer sammenhengende og etatene skal effektiviseres, sa
samferdselsministeren.

Fylkesveiene
Fylkene har prioritert veinettet som de

tok over fra staten i 2010. Regjeringen ser
likevel at fylkene ikke vil greie å ta igjen
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet
uten ekstraordinær statlig finansiering.
Derfor skal rammetilskuddet til fylkeskommunene ifølge planen styrkes med 10
milliarder kroner i 10-årsperioden. I tillegg
legges det opp til en årlig tilskuddsramme
til rassikring på fylkesveinettet, og nær 2,3
milliarder kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene.
	I distriktene er det beregnet sparte
transportkostnader på vei på om lag 47

TEMA

milliarder kroner, mens de bedriftsøkonomiske transportkostnadene for næringslivet
er beregnet til å bli redusert med vel 78
milliarder kroner i løpet av 10-årsperioden.

Kollektivtransport og miljø
Ambisjonen om at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektiv
transport, sykling og gange skal nås ved at
det settes av 26 milliarder kroner til en ny
ordning for helhetlige bymiljøavtaler og til
belønningsordningen. I tillegg skal bevilgningene til gang- og sykkelveier dobles, til
8,2 milliarder kroner i og utenfor byområdene. Målet er at andelen som sykler skal
dobles fra 4 til 8 %. Jernbanen vil få en
viktigere rolle i transportsystemet på grunn
av den store økningen i investeringene.
- Jeg er svært fornøyd med at vi nå lanserer
en ny ordning med helhetlige bymiljø
avtaler, med stor lokal handlefrihet,
strenge krav til miljømål og mer penger
til tiltak i byområdene. Miljøløsninger med
større investeringer i kollektivtrafikk, gange
og sykkel er dessuten langt billigere enn

bilbaserte løsninger. Jeg er glad for at
Nasjonal transportplan nå legger opp til
økt satsing på dette området. Det vil gi

oss byer med bedre miljø, økt fremkommelighet og ikke minst økt trivsel, sa
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
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MA:

Tiltak mot ruspåvirket kjøring
Nasjonal Transportplan er et omfattende dokument på 350
sider som skal favne om ”alt” innen norsk transport de neste
10 årene. Når planen blir lagt frem under det nærmest olympisk
klingende slagordet ”Enklere. Raskere. Sikrere”, skulle nok
mange ønsket seg mer konkret om sikkerhet på veiene, ikke
minst om ruspåvirket kjøring – enten det gjelder promille eller
rus av medikamenter og narkotika.
I regjeringens liste over tiltak på trafikk
sikkerhetsområdet inngår å arbeide videre
for å øke overholdelse av fartsgrenser,
fremme økt og riktig bruk av bilbelte og
forhindre ruspåvirket kjøring.

Risikoatferd
NTP fastslår at trafikksystemet er et samspill mellom trafikant, kjøretøy og infrastruktur. For å nå målet om å halvere antall
drepte og hardt skadete er det nødvendig å
arbeide målrettet på alle tre områdene.
	NTP påpeker at ulykkesutsatte grupper og
risikoatferd er en utfordring. Høyrisikogrupper og risikoatferd er en betydelig utfordring
for trafikksikkerheten. Ulykkesanalyser viser
at i de fleste ulykker med drepte, har trafikantens atferd enten vært medvirkende årsak
eller bidratt til ulykkens alvorlighetsgrad.
	I NTP sies det at tiltak må i særlig grad
rettes mot trafikantgrupper med doku-

10

MOTORFØR E R E N | 2 | 2 0 1 3

mentert høy ulykkesrisiko og mot risiko
atferd. Det understrekes at ulykkesanalyser
viser at høy fart, ruspåvirkning og mang
lende bruk av bilbelte er blant de alvorligste
typer av risikoatferd.
På området med trafikantrettede tiltak
vil regjeringen ”arbeide videre for å øke
overholdelse av fartsgrenser, fremme økt
og riktig bruk av bilbelte og forhindre ruspåvirket kjøring”, og ”videreutvikle kunn
skapsgrunnlaget innen trafikksikkerhet”.

Forhindre ruspåvirket kjøring
Alkolås er nevnt en eneste gang i forslaget
til NTP: I kapitlet om transportsikkerhet,
der det tre sider lange underkapitlet
”Reduksjon av antall drepte og hardt
skadete i veitrafikken” har et avsnitt på en
halv spalte under overskriften ”Forhindre
ruspåvirket kjøring”. Dette er i sin helhet
som følger:

Kjøring under påvirkning av alkohol,
narkotika og legemidler var i perioden 2005
– 2011 medvirkende årsak til om lag 22
pst. av trafikkulykkene med drepte. Flere
av de som taper føreretten som følge av
alkoholpåvirket kjøring fortsetter å kjøre
både i påvirket og ikke-påvirket tilstand.
Flere blir også straffet på nytt for samme
forhold. Regjeringen vil for å forhindre
dette vurdere et alternativ til tap av
føreretten for denne gruppen. Et målrettet
tiltak kan være å innføre alkolås som en
integrert del av program mot ruspåvirket
kjøring. Program mot ruspåvirket kjøring
kan idømmes som vilkår for betinget straff
og er lovfestet i straffeloven § 53 nr. 3 e.
Formålet med tiltaket er å forhindre kjøring
i alkoholpåvirket tilstand og retter seg mot
en høyrisikogruppe som er en betydelig
trussel mot trafikksikkerheten.
	Kjøring under påvirkning av andre
rusmidler enn alkohol er et økende problem
for trafikksikkerheten, og omfanget av
slik kjøring har økt de siste 10 – 20 årene.
Regjeringen har innført flere endringer
i veitrafikkloven knyttet til ruspåvirket
kjøring, og har i forskrift fastsatt faste
grenser for påvirkning av andre berusende
eller bedøvende midler. Regjeringen
innskjerpet fra 1. februar 2012 regel
verket overfor ferske førere og ruspåvirket
kjøring. Formålet med endringene er å redusere antall ulykker med uerfarne førere.
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MA:

Visjonsløst
om alkolås
i NTP
Nasjonal Transportplan (NTP),
som ble lagt frem midt i april,
burde inneholdt kraftigere
tiltak mot ruspåvirket kjøring
som en del av bedret trafikk
sikkerhet, mener MA – rusfri
trafikk og livsstil. MA etter
lyser en mer visjonær holdning
til alkolås i langtidsplanen som
skal ligge til grunn for reduk
sjon av drepte og hardt skadete
på norske veier de neste ti
årene. Dette kommer frem i en
pressemelding fra MA.
Gylden mulighet
- NTP for årene 2014 – 2023 legger opp til
ambisiøse mål om å redusere ulykkene i
årene som kommer. Men NTP burde ha
inneholdt en mer konkret plan og mål
setning om innføring av alkolås som et
effektivt middel mot alkoholpåvirket
kjøring og de mange ulykke dette med
fører, sier direktør Terje Tørring i MA –
rusfri trafikk og livsstil.
- Både internasjonalt og her hjemme ser
vi en utvikling mot at alkolås tas i bruk på
nye områder, og NTP burde være en gylden
anledning til å gjøre effektive grep mot
promillekjøringen. Og Norge kunne vist en
internasjonal lederrolle på et område der vi
begynner å henge etter, sier Tørring.

Effektivt middel
NTP understreker at veitrafikkulykker utgjør et stort problem. Mer enn hver femte
dødsulykke og alvorlige skade i trafikken
har rus som medvirkende årsak. Det er
et uttrykt mål å arbeide for en betydelig

reduksjon i antallet drepte og hardt
skadete på norske veier de neste årene.
- For å komme ytterligere ned i antallet ulykker må det tas nye midler i bruk.
Alkolås er et effektivt middel mot at alkoholpåvirkete sjåfører kan få startet bilen,
sier Tørring, som understreker at MA ser
dette i et bredt trafikksikkerhetsperspektiv.
- Sammen med annen bilteknologi kan
alkolås være med på å gjøre trafikken
sikrere, enten det gjelder skolebussene for
barna våre, annen persontransport, varetransporten og aller helst alle nye biler. MA
mener at alle disse målene burde vært tatt
inn i NTP og nådd innen tiårsperioden.
- Det må bli like selvsagt og lett å aktivere
alkolåsen, som det er å sette på seg sikkerhetsbeltet før du starter bilturen. Det vil sikre oss mot livsfaren ved å møte de mange
som kjører alkoholpåvirket på norske veier
hver eneste dag, sier Tørring.

manglende beltebruk er de tre viktigste
faktorene i forbindelse med dødsulykker og
alvorlige skader i trafikken.
- I avsnittene i NTP om bekjempelse av
ulykker som følge av fart og beltebruk, slås
det tydelig fast hva regjeringen ønsker av
intensivert satsning, blant annet med hensyn til holdningskampanjer for å forhindre
ulykker. I forbindelse med bekjempelse av
rusulykker blir ikke holdninger nevnt med
et ord, påpeker Tørring.
- Det kan ikke herske noen tvil om at holdninger er en viktig faktor i forbindelse med
rus i trafikken. MA har i 85 år jobbet daglig
med dette i kampen for rusfri trafikk.

Riktige holdninger
Det hersker ingen tvil om at rus, fart og
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NTP:

Antallet drepte og hardt skadete skal halveres
- Et av regjeringas fire hovedmål i NTP er en visjon om at det
ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadete i
transportsektoren. Etappemålet er å halvere antallet drepte og
hardt skadete i veitrafikken innen 2024, sa samferdselsminister
Marit Arnstad da NTP ble presentert.
Siden 2005 er antallet på drepte og hardt
skadete redusert med omtrent 30 %, samtidig
med at det har vært en trafikkvekst på ca. 12 %.
	Reduksjonen i ulykker er blant annet et
resultat av systematisk og målrettet trafikk
sikkerhetsarbeid, med satsing på tiltak som
har dokumentert effekt, ble det påpekt fra
samferdselsdepartementet.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet blir nevnt en del ganger i
NTP, gjerne som en effekt av andre tiltak
som veiinvesteringer, fremkommelighet,
kjøretøyteknologi, miljø osv.
	NTP sier: Trafikksikkerhet har sammen
med framkommelighet og miljø høyest
prioritet i planperioden. For å nå målet for
trafikksikkerhet på vei foreslås det bl.a.
en betydelig satsing på målrettede trafikk
sikkerhetstiltak, strekningsvise investeringer
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og på drift og vedlikehold. Tilrettelegging
for økt framkommelighet og utvikling av
velfungerende bo- og arbeidsmarkeder er
tillagt vekt fordi det er viktig for bosetting
og verdiskaping.

Etappemål
I avsnittet om ”Økt transportsikkerhet” sier
NTP: Regjeringen har som hovedmål at det
ikke skal forekomme ulykker med drepte
eller hardt skadete i transportsektoren.
Nullvisjonen innebærer at transportsystemet,
transportmidlene og regelverket skal utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad
bidrar til at menneskelige feilhandlinger ikke
fører til alvorlige skader.
	Nullvisjonen er utgangspunktet for
trafikksikkerhetsarbeidet for alle transportformene. Utfordringene og behovet for

tiltak er imidlertid ulike i transportsektoren.
Prognosene for vekst i transportarbeidet
viser at en ytterligere reduksjon i antall
drepte og hardt skadete krever en fortsatt
sterk satsing på trafikksikkerhetsarbeid.
	Når det gjelder etappemålet for
veitrafikken skrives det i NTP: Etappemål er
å halvere antall drepte og hardt skadete i
veitrafikken innen 2024
Indikator for etappemålet:
– Antall drepte eller hardt skadete i
veitrafikkulykker. Regjeringen har som
etappemål at antallet drepte og hardt skadete innen veitrafikken skal halveres i planperioden. Etappemålet innebærer at antall
drepte og hardt skadete skal reduseres fra et
gjennomsnitt i perioden 2008 – 2011 på om
lag 1000 i året til 500 eller færre innen 2024.
Med de forutsetningene og prognosene
som er lagt til grunn, og med den fore
slåtte satsingen på trafikksikkerhetstiltak,
er det beregnet et nivå på 630 drepte og
hardt skadete i veitrafikken i 2024. For å
nå målet om halvering av antall drepte og
hardt skadete innen 2024, er det nødvendig
å videreføre arbeidet med å utvikle målrettede tiltak som er rettet mot ulykkestyper
og trafikantatferd som fører til flest ulykker
med drepte eller hardt skadete, og mot
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t rafikantgruppene som har høyest ulykkesrisiko.

Tiltak mot ulykker
For å nå etappemålet om lavere døds- og
skadetall vil regjeringen:
• Intensivere arbeidet med å sikre veinettet
og bedre trafikkmiljøet
• Sikre et fremdeles høyt nivå på fører
opplæringen
• Arbeide videre for å få folk til å holde
fartsgrenser, bruke bilbelte og kjøre rusfritt
• Videreføre tiltak overfor høyrisikogrupper
i trafikken
• Intensivere og målrette kontrollvirksomheten, særlig overfor tunge kjøretøyer
• Legge til rette for økt bruk av teknologi
som bidrar til å bedre trafikksikkerheten
• Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innen
trafikksikkerhet
• Forebygge ulykker med barn og unge
• Bygge totalt 780 kilometer møtefri vei
(400 kilometer to- og trefelts riksveier får
midtrekkverk. I tillegg kommer 380 kilometer
møtefri vei på grunn av ny firefelts vei).

Lover offensiv
I NTP lover regjeringen offensiv satsing på
sikker vei og trafikkmiljø gjennom investeringer, drift og vedlikehold:
• En gjennomsnittlig årlig ramme på 1,37
milliarder kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak. Dette er 57 % høyere enn nivået i
saldert budsjett 2013.
• 400 kilometer to- og trefelts riksvei vil få
midtrekkverk. I tillegg kommer utbygging
av firefelts vei og etablering av forsterket
midtoppmerking og tiltak mot utforkjøring.
• Satsingen på utbygging av gang- og
sykkelveier skal styrkes med nesten 400
millioner kroner sammenliknet med nivået
i saldert budsjett 2013. Dette innebærer en
årlig ramme på 820 millioner kroner i planperioden til tiltak for gående og syklende.
• Trafikkmiljøet for gående, syklende og
kollektivreisende vil også bli bedret gjennom
oppgradering av holdeplasser og kollektiv
knutepunkt, samt gjennom bymiljøpakker.

Mange kilometer
For tiårsperioden fører dette til at 750 kilometer
på riksveinettet blir tilrettelagt for gående
og syklende, av dette 240 kilometer i byer og
tettsteder. Langs riksveinettet er det i dag til
sammen 1 300 kilometer sykkelvei.
Opptrappingen i tiden framover blir
gjennomført i tråd med klimaforlikets punkter
om mer miljøvennlig transport.
	I tillegg til bygging av gang- og sykkel
veier langs dagens veinett vil slike veier også
bli bygget som del av nye og større vei
prosjekter og som del av bymiljøavtalene. I
enkelte bymiljøavtaler kan denne type tiltak
også bli finansiert på annen måte, blant annet ved bompenger. Regjeringen legger også
opp til at det blir etablert sammenhengende
sykkelveinett i byområdene med statlige
bidrag gjennom helhetlige bymiljøavtaler,
bypakker og belønningsordningen for bedre

kollektivtransport og mindre bilbruk i by
områdene.
	Regjeringen har som mål at sykkel
trafikkens andel av den samlede persontransporten skal økes fra fire prosent i dag
til åtte prosent i løpet av tiårsperioden.

Enda lavere
- Risikoen for å bli drept eller hardt skadet
på norske veier er historisk lav. Den skal
bli enda mye lavere, sa samferdselsminister
Marit Arnstad.
Foreløpige tall for 2012 viser at 147
mennesker mistet livet og 661 ble hardt
skadet i trafikkulykker på veiene. Vi må
tilbake til 1953 for å finne et lavere antall,
og ulykkesrisikoen i Norge er blant de
laveste i verden. Drepte og hardt skadete i
veitrafikken er likevel fremdeles et alvorlig
samfunnsproblem.

Myke trafikanter
- Med flere syklister i trafikken får vi bedre
framkommelighet, mer miljøvennlig transport og bedre folkehelse. Sykkel må bli et
naturlig transportvalg for flere enn i dag.
Regjeringen legger derfor opp til at det i
årene 2014-2023 skal brukes i alt 8,2 milliarder kroner i statlige midler til tiltak for
syklister og fotgjengere, lovet samferdsels
minister Marit Arnstad i en pressemelding da
NTP ble presentert.
	Den økte satsingen betyr at det årlig
vil bli brukt i gjennomsnitt 820 millioner
kroner til sykkeltiltak, noe som er rundt 400
millioner kroner mer enn en videreføring av
nivået i statsbudsjettet for 2013.

Målkurve for etappemål for NTP 2014–2023 sammenstilt med målkurve for NTP 2010–
2019 og ulykkesutvikling for perioden 2000–2011.
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 3
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Enorm rusrisiko bak rattet

I en ny doktorgradsavhandling vises det at bilførere med rus
kombinert av alkohol og et annet stoff har så mye som 232
ganger høyere ulykkesrisiko enn normalbilisten. Skremmende
og et nytt bevis på at alle midler må settes inn i kampen mot
både alkohol og annen rus i trafikken, mener MA.
- En rekke tidligere undersøkelser viser at
kombinasjonsrus blant bilførere blir stadig
vanligere, sa Terje Tørring, direktør i MA, i
en pressemelding da doktorgradsavhand
lingen ble presentert.
- Denne avhandlingen viser hvilken enorm
risiko dette er for bilføreren selv, og hvilken
fare de også utgjør for andre trafikanter.
Tallene i avhandlingen bekrefter også på
en ny måte de tallene som tidligere har vist
hvilke farer og alvorlige konsekvenser rus i
trafikken har.

Omfattende undersøkelse
Det er Stig Tore Bogstrand ved Institutt
for medisinske basalfag, som nylig har lagt
frem sin doktorgradsavhandling ”Alcohol,
psychoactive substances and injuries in the
emergency department”.
	I et sammendrag av avhandling skriver
Stig Tore Bogstrand at han har kartlagt
bruk av psykoaktive stoffer, dvs alkohol,
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beroligende legemidler og narkotika hos
skadete pasienter. Gjennom et helt år (2008)
fikk 2118 pasienter (76 %) som ble innlagt
med skader i akuttmottaket, Oslo universi
tetssykehus Ullevål, spørsmål om de ville
delta i en studie om rusmidler og ulykkesrisiko, og 1960 (93 %) deltok. Pasientene
fylte ut et spørreskjema, og blodprøver ble
analysert ved Folkehelseinstituttet.

Farlige bilister
I utvalget av skadete har Bogstrand skilt
ut bilførere. Blant bilførere som ble skadet i trafikken hadde så mange som 22 %
psykoaktive stoffer i blodet, oftest alkohol
(12 %) eller kokain eller amfetamin (10 %).
Disse funnene ble sammenliknet med funn
fra 5000 bilførere i normal trafikk, der det
også fantes bilister som fikk påvist slike stoffer, men likevel langt færre (3 %).
Ut fra dette ble risikoøkning for trafikk
ulykker beregnet. Ulykkesrisikoen var størst

Av H-E Hansen

når bilføreren hadde kombinert alkohol
med et annet stoff, der risikoen var hele
232 ganger høyere. Ulykkesrisikoen var
også betydelig forhøyet dersom bilføreren
kun hadde drukket alkohol eller inntatt en
kombinasjon av flere andre stoffer.
	Ettersom bruk av rusmidler og beroligende legemidler eller sovemidler er såpass
utbredt blant skadete pasienter, bør bruk
av slike stoffer tas med som en viktig
risikofaktor ved skadeforebygging, skriver
Bogstrand i sammendraget.
- Undersøkelsen er et godt argument for
både holdnings- og informasjonsarbeidet
rettet mot rus i trafikken, sier Terje Tørring
i MA.
- Politiet ble i fjor gitt hjemmel til å kontrollere om bilistene er ruset av andre
stoffer enn alkohol, og nå er de nye hurtigtesterne tatt i bruk for å håndheve reglene.
Dette er åpenbart meget nødvendig sammen
med promillekontrollene.

ALKOLÅS

Alkolås veldig sannsynlig i Nord-Trøndelag
Det kommer positive signaler
om at Nord-Trøndelag vil inn
føre alkolås på kjøretøyene
som kjører skoleskyss. Fylkesråden for samferdsel og
miljø karakteriserer det som
”veldig sannsynlig” at fylkeskommunen vil stille krav om
alkolås på skoleskyss. Dette
er en videreføring av prøve
prosjektet som allerede har
vært i gang en god stund.

Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel
og miljø i Nord-Trøndelag

Av H-E Hansen

Gledelig
Nord-Trøndelag fylkeskommune vil innføre
alkolås på skolebussene. Dette meldte
NRK på sine nyhetssider i april. Samtidig
skrev NRK i sin nettomtale om at MA i ti år
har jobbet for å innføre alkolås på norsk
skoleskyss og lot MA få si sitt.
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken
uttalte samtidig sin glede over at NordTrøndelag nå er et av fylkene som ønsker å
innføre kravet om alkolås.
- Fylkeskommunene må ha det som ett av
vilkårene sine i anbudsrundene, sa hun til
NRK, og påpeker at en rekke fylkeskom
muner allerede stiller slike krav.

Samarbeid
Tor Erik Jensen er fylkesråd for samferdsel
og miljø i Nord-Trøndelag. Han uttalte til
NRK at han er positiv til alkolås på nord
trønderske skolebusser.
Fylkeskommunen har vært med i et
prøveprosjekt i samarbeid med MA der
alkolås er prøvd ut. Samarbeidet har
omfattet en god kontakt gjennom mange
år både gjennom møter, informasjons
utveksling og demonstrasjon av alkolås.
Nord-Trøndelag fylkes trafikksikkerhets
utvalg (FTU) har for eksempel gitt tilskudd
til at MA har kunnet bruke alkolåsbilen til
MAs Stjørdals-avdeling i demonstrasjoner
på alle videregående skoler i fylket på
russens trafikkdag.

fylkeskommunen ønsker å innføre krav om
alkolås.
Fylkesråden mener at alkolås har
fungert godt og at det derfor er det veldig
sannsynlig at fylkeskommunen vil stille
krav om at bussene i framtida skal ha
montert alkolås, når vi nå skal ut med nye
anbudsrunder for transport de neste årene.
- Dette er en fortsettelse av arbeidet med å
sikre maksimal trygghet for alle som fylkeskommunen har ansvar for å transportere,
understreket Jensen til NRK.
- Rus, høy fart og mangel på bilbelte tar
flest liv i trafikken. Vi har spesielt fokus på
rus, og synes det er viktig å forebygge. Vi
har alle et ansvar for at vi skal ha en rusfri
trafikk, sa Ann-Cathrin Becken i sin videre
kommentar til NRK.

God respons
Fylkesråd Jensen forteller at responsen på
alkolås i skolebussene har vært så positiv at

Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA
M OTO R F ØREREN | 2 | 2 0 1 3
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Folketingsbehandling av alkolås

I fjor ble det fremmet et forslag for Folketinget i Danmark
om å innføre et påbud om alkolås i alle nye biler. Dette var
et skritt som gikk lenger enn i noe annet land hittil. I april
skulle saken opp til endelig avstemning. Der ble den nedstemt.
Av H-E Hansen

Transportutvalget i Folketinget hadde
behandlet beslutningsforslaget i 3 møter.
I protokollen står det at det var mottatt
3 skriftlige henvendelser fra Svend og
Lillian Drews. Transportministeren har
kommentert de skriftlige henvendelsene til
utvalget. Referatet viser blant annet også
at Svend og Lillian Drews har gitt muntlig
redegjørelse for deres holdning til beslutningsforslaget.
	Komiteens innstilling var at et flertall i
utvalget, med unntak av Dansk Folkeparti
og Enhedslisten, ville forkaste forslaget.
Slik gikk det også: 23 stemte for og 8S
stemte mot.

slik og at alkolås i alle biler ikke ble vedtatt
i Folketinget i denne omgangen. Samtidig
må vi kunne si at dette faktisk har vært
et djervt forslag, som har kommet lengre
i Danmark enn i noe annet parlament, så
vidt vi vet, sier Terje Tørring, direktør i MA.
- Organisasjoner, institusjoner og myndigheter i mange land arbeider med alkolås
på forskjellige områder. De danske ambisjonene om å gå hele veien til alkolås på alle
biler ligger som et endemål, der alkolås på
skolebusser, persontransport, yrkestrafikk
og promilledømte og andre risikogrupper er
steg under veis. Og disse vet vi jo allerede
er kommet godt på vei mange steder.

Djervt forslag

Mange områder

- Det er selvsagt skuffende at utfallet ble

Alkolåssaken i Danmark ble fremmet
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av folketingsrepresentantene fra Dansk
Folkeparti. Ved siden av å innføre alkolås
på alle nye biler, foreslo de at selve
alkolåsen skal være fritatt for avgifter og
at loven skulle tre i kraft allerede 1. januar
2015.
Forslagsstillerne ønsker med forslaget å
sikre at alle fabrikknye biler skal være
utstyrt med alkolås. De understreket at
formålet med alkolås i et kjøretøy er å sikre
at kjøretøyet ikke kan startes av en fører
med for høy promille. Promillegrensen i
Danmark er 0,5.
	De pekte også på at en rekke land allerede har gjennomført forsøk med alkolås.
De trekker blant annet frem at flere stater
i Canada og USA har gode erfaringer med
alkolås i biler, busser, taxier osv, og at
Sverige har gjort forsøk
med alkolås som alternativ
til å miste sertifikatet etter
at man har blitt tatt for
promillekjøring. Et forslag
om dette er også under behandling i Norge for tiden.
For øvrig ble det påpekt
at en rekke busselskaper
i Danmark har erfaringer
med alkolås.

ALKOLÅS

Alkolåsavstemningen sett fra tilhørerplass

”Det er ikke med de store
forhåpningene vi er på vei,
men det er da stadig et ”lille,
bitte, mikroskopisk” håp om
at det kan bli i dag at vi får
en lov om alkolås i alle nye
danske biler”, skriver Lillian
og Svend Drews om dagen da
alkolåssaken skulle behandles i
Folketinget.
Av Lillian og Svend Drews
Mye av æren for at et lovforslag om alkolås
kom så raskt helt frem til en avstemning i
Folketinget må gis til disse to uavhengige
privatpersonene; Lillian og Svend Drews.
Familietragedien med at deres datter og
svigersønn ble drept av en fyllekjører,
gjorde at de satte i gang en kampanje.
Dag og natt har de arbeidet utrettelig for
alkolås. Folketinget har vært et hovedmål
i denne innsatsen. Her er deres personlige
opplevelse av avgjørelsens dag. På de neste

sidene forteller de om sin streben gjennom
fire år.

Tirsdag 23 april
Vi – Lillian og Svend Drews - er på vei inn
i trappetårnet som fører opp til tilhører
plassene. Dette er en vei vi har gått mange
ganger tidligere. Vi vet at det er riktig
mange trapper foran oss for å komme opp.
Og atter en gang undres vi over at elevatoren fortsatt står avlåst og ute av drift,
slik den har gjort alle de 4 årene vi har vært
her så ofte: Er det mon tro folkehelsen man
tenker på siden den ikke blir ordnet? I så fall
har de som har bestemt at publikum skal ta
trappene aldri prøvd det med nyoperert kne
og på krykker.

Små forhåpninger
Turen opp til Christiansborgs (Folketingsbygningens) topp er tung i dag. Det er ikke med
de store forhåpningene vi er på vei, men det
er da stadig et ”lille, bitte, mikroskopisk”
håp om at det kan bli i dag at vi får en lov
om alkolås i alle nye danske biler.
	Det er mange på tilhørerplassere; en stor
gruppe lærere og en gruppe velvoksne, veltrente soldater, noen i uniform andre i sivil.
Møtet i salen starter. Debatten til første
sak er hurtig overstått. Dette gjelder behan-

dling av posttraumatisk stress, som soldatene har kommet for å høre. Spenningen er
merkbar og da de grønne lampene blir tent
som tegn på et enstemmig vedtak, utløses
høylytte klappsalver fra soldatene. Slikt er
selvsagt ikke tillatt i folketingssalen hvilket
også blir vennlig påtalt fra talerstolen, men
det er bevegende å se sterke menn forlate
tilhørerplassene med blanke øyne.

Sak B. 33
Så kommer neste post på dagsordenen: Sak
B.33 alkolås i alle nye danske biler.
	Kim Christensen uttalte at Dansk
Folkeparti stemte for forslaget, påtalte den
manglende forespørselen fra regjeringen til
EU, og sluttede av med å si at hvis forslaget
blir nedstemt nå, så kommer vi tilbake med
nye forslag, for alkolåsen er en god ting:
Alkolås redder liv.
	Karen Jespersen V. uttalte: Promillekjøring skal stoppes, det koster uskyldiges
liv og ødelegger familier, derfor stemte hun
personlig for alkolås. Samtidig spurte hun
om hvor saken om alkolås for promilledømte
blir av og etterlyste handling.
Henning Hyldested fra Enhedslisten sa:
- Vi stemmer for forslaget og mener for øvrig
at man burde ta kampen opp med EU framfor bare å la dem bestemme.
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 3
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Et utrettelig
Motorføreren møtte i 2010
Lillian og Svend Drews utenfor Folketinget i København.
Da var de midt i sin kraftfulle
kampanje for å få innført
alkolås i Danmark. Der fortalte de sin sterke historie
og bakgrunnen for sitt store
engasjement og hverdagen
som pådrivere.
Avstemningen
Avstemningen viste 23 for og 85 mot.
Forslaget om alkolås på nye biler ble
forkastet.
Au, au! Selv om vi var forberedt på
et nei så gjorde det vondt å se det på
lystavlen med stemmetalls røde og grønne
tall. Både Socialdemokratiet og Socialistisk
Folkeparti løp fra hva de hadde lovet og
selv fremla før valget: Vi lover alkolås fra
første dag hvis vi kommer til makten, uttalte de i TV.
	Dette løftebruddet var vi jo alle klar
over, men det var skuffende å se røde
lys fra politikere som overfor oss har gitt
uttrykk for at de personlig gikk inn for
alkolås. Dermed gleder det oss desto mer
at Karen Jespersen stemte etter sin overbevisning. Dette har vi stor respekt for.

4 år og hva nå?
Vi har fått noe å tenke over etter 4 års arbeid

med å få innført alkolås: Er alt bortkastet,
hvordan kommer vi videre herfra. Ærlig talt
så er det litt uoversiktlig akkurat nå.
Politisk skjer det ikke mer før tidligst i
neste folketingsperiode. Samtidig vet vi at
mange firmaer i transportbransjen er positive til alkolås, men stiller seg avventende.
De ønsker å få et regjeringsutspill før de
setter alkolås i bilene sine. Men vi vet at
hver dag vi må vente går nye liv tapt og
mange blir skadet.
Alkolåssaken må altså holdes varm inntil vi
får en lov, men det blir tungt og vanskelig.
Men en ting er sikkert; veldig mange politikere lider av en spesiell type sviktende
hukommelse, som kommer til uttrykk så
snart det blir stillhet omkring en sak. Vi
skal og må derfor finne en måte å angripe
problemet på i ventetiden. Dette trenger vi
nå nye ideer og hjelp til.

Liten familie
- Vi er en liten familie; morfar Svend, mormor Lillian og barnebarna Søs og Mia, som
er tvillinger på 25 år. Vi vil, med bakgrunn
i vår egen tragiske opplevelse, fortelle om
vårt arbeid for å forhindre fyllekjøring.
Med disse ordene innledet de fortelling
om en familietragedie som er ført til en
kamp og bidro til å bringe saken helt til parlamentsnivå, altså Folketinget i Danmark.

Rus og tragedie
Vi lar Lillian og Svend fortelle videre:
	Den vakre vårdagen søndag 1. mars
2009 ble den mørkeste og mest fortvilete
dagen i våre liv. Dette var dagen da en ung
mann på 19 år satte seg bak rattet og med
en promille på 1,23. I altfor høy fart på
100-120 km i timen og samtidig med at han
snakket i håndholdt mobiltelefon, kom han
over i det motsatte kjørefeltet, der han torpederte bilen til vår datter og svigersønn,
moren og faren til tvillingene Søs og Mia.
Vår datter ble drept på stedet og vår svigersønn døde kort etterpå. Deres to venner
som var med i bilen, slapp unna med mindre
skader. Fyllekjøreren fikk ikke en skramme.

Det verste
Verden gikk i sort for oss. Å miste både sitt
barn og sin kjære svigersønn samtidig, ja
intet kan vel være verre? Jo det kan. For de
to døtrene mistet på et øyeblikk både mor
og far, en smerte så tung og umulig å bære,
at vi ikke fatter hvordan det har lykkes
våre barnebarn å komme bare noenlunde
helskinnete gjennom tiden etterpå.
Ganske snart gikk det opp for oss alle fire
at vi måtte gjøre noe. Ingen av oss kunne
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g arbeid

opp i fjernsyn, samt passet på hjemmesiden
vår. Og i tillegg til å ha alkolås i bilene sine,
har de også et alkometer – slike som politiet
har - som de viser frem og lar folk prøve
på steder hvor de unge kommer; festivaler,
fester osv. Det har vært en stor suksess.
Mormor og morfars oppgave har i tillegg
til det daglige bombardement med mail til
politikerne vært å delta i diverse utvalg,
foreninger, transportfirmaer, forsikringsselskaper og kort sagt alle vi mener kan ha
innflytelse innenfor trafikk og trafikksikkerhet. Og vi er ute der hvor mennesker treffes
i det daglige.

Kampanjer

akseptere at de to vi hadde aller mest kjære,
skulle være drept for å bare ende som tall i
en statistikk. Samtidig tenkte vi på at flere
familier hver eneste uke, året rundt, skulle
gjennom den samme smerte og sorg som oss
på grunn av fyllekjørere. Det måtte kunne
gjøres noe.
Vi fikk øynene opp for alkolåsen, et forholdsvis ukjent begrep i Danmark på dette tidspunktet, som kun et fåtall kjente til. Ingen
av oss kunne noe om det tekniske, så det var
ukjent land vi bega oss inn i, så vi surfet nettet for å finne informasjon.

Egen alkolås
Vi bestemte oss for å få alkolås i vår egen bil,
for det er vanskelig å agitere for noe hvis
man ikke selv fremstår med et godt eksempel.
Men det var ikke mulig å få kjøpt alkolås i
Danmark. Vi måtte til Sverige der vi kjøpte
alkolås i juni 2009, som den første alkolåsen i
en dansk personbil!
Så var vi altså på veien i vår lile, røde
Suzuki med ”Jeg har alkolås – har Du?” og
”Alkolås redder liv” skrevet på fronten og
bakluken. Vi har også ”dekorert” bilen med
tallene for døde, sårete, hvor mange som
daglig antas å kjøre påvirket på de danske
veiene og diverse andre opplysninger vedrørende fyllekjøring.

Masseproduksjon
På hjemmebanen var det fart i printeren, for
vi skrev ut 10 000 foldere med opplysninger
om promillekjøring. Og 10 000 er virkelig
mange når man har en maskin som bare kan
ta 9 av gangen! Vi fikk slitt ut 2 printere og
forbruket av blekkpatroner var enormt.

Derfor valgte vi å la en boktrykker lage de
neste 15 000 folderne.
	Deretter var det så bare å kjøre ut
på torv og plasser, foran butikksentra og
gå rundt i gågatene, samt stille seg foran
videregående skoler og utdannelsessteder i
de tidlige morgentimer rundt omkring i de
sjællandske byene. Og skulle vi kjede oss, så
var der jo alltid postkasser å gå til, eller et
leserbrev å skrive. Frem til i dag har vi delt
ut langt over 16 000 foldere med budskapet
vårt.
	Daglig sendte vi mail og kontaktet
enhver som overhode kunne tenkes å ha
innflytelse på noe som helst innen trafikksikkerhet. Folketinget og utvalgene der har fått
en påminnelse så godt som hver eneste dag.
Det har ikke vært ualminnelig at vi har sendt
ut 100 - 200 mailer daglig. Og vi har jevnlig
sendt leserbrev til stort sett alle landets
aviser. Mange av
dem har blitt trykket.

Alle steder vi har villet drive kampanjen
vår har vi først søkt politi og kommune om
tillatelse til å stille opp. Det har imidlertid
sjelden gitt problemer, men er tidskrevende
og besværlig. Når tillatelsene er i orden,
gjelder det å finne den billigste campinghytten i området og få bestilt fergebillett, for
det er med egne midler prosjektet er gjennomført for å være helt uavhengige.
Så har reisene omfattet pressemeldinger
om hvor, når og i hvilken by vi står med
alkolåsbilen. Vi har også hatt med oss informasjon, materiell og en liten miniatyrut
stilling som illustrerer en voldsom bilulykke.
	Vi har delt ut folderne våre, latt interesserte få se hvordan alkolåsen virker og
viktigst av alt; snakket med så mange som
mulig. Og dem har det vært mange av! Disse
samtalene er verd alt slitet. Det er spesielt
deilig, når det lykkes å fange de unges
interesse.
	Det har vært vår klare oppfatning at
så snart folk har sett og hørt hvor enkel
alkolåsen er i bruk, så går de inn for at den
bør være i alle biler på like fot med sikkerhetsbelter, kollisjonsputer og barneseter. Og
vi og vårt budskap har over alt blitt mottatt
med stor velvilje. Den setning vi oftest hører
er ”Hvorfor vente. Alkolåsen må da være i
alle biler.”

Arbeidsdeling
Arbeidet vårt
med alkolås har
krevde mye. Etter
en stund innså vi
at vi var nødt til å
innføre en form for
arbeidsdeling. Søs
og Mia hadde jo
også hatt jobber og
studier å passe på.
De har blant annet
bidratt med artikler
i ukeblader og stilt
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 3
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Sykling gir best trafikkopplæring
Barn som kjøres til skole og
fritidsaktiviteter blir mer sårbare i trafikken, mener Skadeforebyggende forum.
– Den beste trafikkopplæring
barn kan få, er å lære dem å
sykle helt fra de er små, sier
daglig leder Eva Jakobson
Vaagland i Skadeforebyggende
forum.

Utvikler sansene
En slik sykkelerfaring gjør barna bedre
rustet til å beherske trafikken når de blir
større, både som syklist, fotgjenger og
bilist, mener hun.
Syklistenes Landsforening anbefaler at
foreldre tar seg tid til å sykle sammen med
barna.
– Med hjelm og godt vedlikeholdt sykkel
starter man rolig med å sykle på trygge
veier, og utvider så gradvis til å la barna
sykle alene i normal trafikk, sier Rune Gjøs,
generalsekretær i Syklistenes Landsforening.
Sykling utvikler barnets syn, hørsel og
balanse, i tillegg til oppmerksomhetsevne
og grovmotorikk.
– Selv små barn har en unik evne til å
balansere. Og ingen barn glemmer den fantastiske følelsen de får når de klarer å sykle
for første gang. Følelsen av usikkerhet blir
erstattet av trygghet og selvtillit, sier han.
	I dag kan barn lære seg å sykle tidligere
enn før, fordi det nå finnes sykler som er
bedre tilpasset de yngste. Spesielt trekker
Gjøs fram sparkesyklene, laget for barn helt
ned til to-treårsalderen.
– Dette er små sykler med to hjul og bremser, men ingen støttehjul eller pedaler. Når
barnet sparker i gang med beina, finner det
raskt balansen, sier han.

Hjelm viktigst
Fortsatt er det mange som skader seg på
sykkel. Årlig må 4500-5000 personer søke
legebehandling for sykkelskader, viser tall
fra Transportøkonomisk institutt.
– Tallet er høyt, men de fleste skadene er
mindre alvorlige, slik som skrubbsår og
småbrudd. Antallet alvorlige skader er lavt
i forhold til hvor mange som sykler, sier Eva
Jakobson Vaagland.
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– Vi har sett en klar reduksjon i alvorlige
sykkelskader de siste årene, særlig blant
barn og unge. Et av de mest effektive til
takene har vært senket fartsgrense i byer og
tettsteder. Men vi er også blitt flinkere til å
bruke hjelm, sier hun.

Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for
hodeskader med 60-80 prosent.
– Tidlig på 1990-tallet var det kun én av ti
som brukte sykkelhjelm. I dag er andelen
over 50 prosent, forteller Rune Gjøs i
Syklistenes Landsforening.

Sykkelulykker
Hvert år søker 4500 - 5000 personer legehjelp etter sykkelulykke.
De fleste skadene er heldigvis mindre alvorlige. Men i de alvorligste
uhellene er det hodeskader og skader på nakken som er i flertall.
Bare sykkelulykker som involverer andre kjøretøy blir politirapportert, og dermed
en del av offisiell skadestatistikk, som viser ca. 700 skadete syklister årlig (Statistisk
sentralbyrå). Tall fra sykehus og akuttmottak viser at 4500 til 5000 syklister trenger
behandling etter ulykker årlig. (Transportøkonomisk institutt (TØI), rapport
793/2005).
Flertallet av sykkelulykkene er mindre alvorlige. De mest alvorlige skadene
er skader på hode og ansikt eller nakke og skulder, som ofte gir langvarige eller
permanente plager. Ca. 20 % av de mer alvorlige personskadene er hodeskader.
71 % prosent av sykkelulykkene er eneulykker, 26 % er kollisjoner. De vanligste
kollisjonstypene er kollisjon med bil på vei inn eller ut fra parkeringsplass, kollisjon
med biler som skal svinge av til høyre, og kollisjon i kryss mellom bilvei og sykkel
vei (TØI, 793/2005).
Kilde: Trygg Trafikk
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Salon International de Automobile:

Vårens vakreste bil-eventyr
Hvert år i begynnelsen av mars setter store deler av verdens bilbransje
kursen mot sentral-Europa. Målet er Genève, og den store, viktige,
årlige bilutstillingen Salon International de Automobile. Årets utstilling
var den 83. i rekken, og i løpet av de 10 åpningsdagene ventet man
omkring trekvart million besøkende fra store deler av verden.

Av Knut Arild Lotterud. Foto H-E Hansen

Et eldorado
Den årlige bilutstillingen i Genève er et enormt,
fargesprakende og spennende bil- show.
Et eldorado for bilentusiaster, og mer eller
mindre et ”must” for dem som vil holde seg
orientert om hva som skjer i bransjen. Her
vises nyheter fra alle verdens bilprodusenter.
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Her kryr det av drømmebiler og prototyper.
Og her kan man beskue og beundre de siste
kreasjoner fra store bilforedlere og utstyrsprodusenter.
	Det er ikke langt mellom store, impo
nerende og påkostede utstillingsstands,
gjerne med innleide artister og imøtekom-

mende verter av begge kjønn. De store
utstillingshallene preges av farger, lys, lyd
og «horder» av mennesker – av og til også
en og annen kjendis.

Viktig møteplass
Og midt i dette velorganiserte og imponer-

BILNYTT

ende «kaoset» skjer det utrolig nok viktige
og avgjørende ting, både for bransjen og på
sikt også for oss vanlige bilister.
	I Genève møtes bilbransjeledere,
ingeniører, designere og markedsførere. Alle
ønsker å framheve sitt eget, og samtidig se
hva andre har å tilby. Dette er stedet hvor

ideer både stjeles og deles, her skapes trender,
her knyttes kontakter, og her inngås avtaler.
På den årlige Salon de International
Automobile i Genève møtes drømmer og
virkelighet. Her kommer man i kontakt med
både fortid og framtid. Og her legges på
mange måter premissene for hva som kom-

mer til å bli vår alles bilhverdag i årene som
kommer.
Utstillingen starter med to dager som er
reservert for bilbransjen og motorpressen,
før publikum i hundretusenvis slipper til i 10
hektiske dager.
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Toyota Plug-in Hybrid:

Kombinerer det beste
Det hersker ingen tvil om at Toyota har
vært en viktig banebryter for hybrid-biler
med sin Prius-modell. Når merket har gått
veien videre til en ladbar Prius, fortsetter Toyota å holde seg i fremste rekke av
utviklingen: Ikke bare med ny teknologi,
men ved å tilby en masseprodusert og
anvendelig bil til alle og enhver.
Av H-E Hansen

Vi stiftet det første bekjentskapet med
Prius Plug-in Hybrid allerede i 2010. Da
fikk Motorføreren prøvekjøre ett av de tre
sjeldne eksemplarene som gikk i et prøveprosjekt her til lands. Ganske kort tid etter
har Toyota satt modellen i masseproduksjon.

Gode erfaringer
Toyotas ”vanlige” Prius-hybrid har i mer
enn et tiår blitt et meget hyppig syn på
veiene. Med denne velkjente Prius som
utgangspunkt har det vokst frem en hel
liten familie av Prius-utgaver. Her inngår
den ladbare Prius Plug-in Hybrid, samt
Prius+ Seven, som er en modell i grenseland
mellom en flerbruksbil og stasjonsvogn.
Som navnet Prius+ Seven tilsier byr den på
seteplass til 7!
Og Prius-familien tilhører et stadig
større utvalg av Toyota-modeller som har
hybrid-løsninger. Mens man i de fleste andre
bilmerker snakker om de tradisjonelle val-
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gene mellom motoralternativer for bensin
og diesel, har Toyota nærmest alminneliggjort at det tilbys også et hybrid-alternativ.

Rett fra stikkontakten
Prius Plug-in Hybrid kan altså, som navnet
antyder, plugges rett i en stikkontakt og
fullades på 1 1/2 time. Bilen kan deretter
kjøres inntil 23 kilometer på elektrisitet,
med 0-utslipp av CO2 og NOx.
	Etter at eldriften er ”oppbrukt”, kjøres
bilen som en vanlig hybrid, der eldrift, bensindrift og ladning kombineres og styres av
bilen selv. Ladning av batteriet skjer med en
generator i bensinmotoren eller ved at elmotoren genererer strøm under bremsing.
Det finnes også innstillinger der du kan
”gjemme” på elkapasiteten, altså bestemme
selv når du vil nyttiggjøre deg den. Og du
kan velge hybridens ekstra øko-modus for å
oppnå best mulig forbruk.
Prius Plug-in Hybrid har alle de gode

egenskapene som Prius har som vist oss
tidligere. Det er en romslig sedan med komfortabel plass for fem og et stort bagasje
rom, der den større pakken av kompakte
lithium-ionbatterier er lagt under gulvet og
opptar minimalt med plass.
	Kjøreegenskapene er en fryd, bare så
det igjen er sagt. Og igjen kan vi ikke unnlate å påpeke automatgirsystemet, som er
så lett å betjene og behagelig i bruk.

To behov
Toyota har med sin strategi for hybrid og
plug-in valgt å satse på en løsning som
skal dekke flere behov. Man viste tidlig at
en hybridbil som kombinerer en forbrenningsmotor (bensin i tilfellet med Prius) og
en elektrisk motor gir gode fordeler i å optimalisere drivstofforbruket. Men en hybrid i
denne formen får ingen strøm utenfra.
Fordelen med forbrenningsmotorer
(bensin og diesel) er at du har ubegrenset
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“Tanklokk” på begge sider: Strøm til venstre
og bensin på høyre side av bilen.

rekkevidde på bilen, bare du raskt fyller
tanken i ny og ne. En ren el-bil har på sin
side store fordeler med hensyn til utslipp.
Men fortsatt, og i overskuelig fremtid, har
el-bilene begrensinger ved at rekkevidden
ikke er god nok for de lange turene. Du må
lade etter kanskje 15 – 20 mil, hvilket enten
er tidkrevende eller kan skje hurtig ved et
meget begrenset antall ladepunkter.
	Du kan selvsagt ha to biler; en ”vanlig”
bil for de lange turene og en el-bil for
miljøvennlige hverdagsturer. En ladbar hybrid
som Toyota Prius, kombinerer imidlertid det
beste fra begge disse verdenene. Til daglig er
kanskje et par mils ren strømkjøring nok
mellom hjem, jobb, skolen og butikken. En
slik distanse har vist seg å dekke en stor
andel av det vanlige behovet. Samtidig
kan den samme bilen ta deg på sommer
ferieturen med frihet til ubegrensete
dagsetapper, bare bensintanken fylles. Og
forbruket holdes nede med bidrag fra fulle

batterier fra nattens lading og optimal
hybriddrift underveis.

enn en vanlig Prius, og ikke mer enn en
sammenlignbar bensin- eller dieselbil.

Gode ytelser og lavt forbruk

Vel utstyrt

Prius er altså utstyrt med en bensinmotor
og en elektromotor, som enten virker hver
for seg eller samlet. Samlet får Prius Plug-in
Hybrid et CO2-utslipp på lave 49 g/km, og
et drivstofforbruk på 0,21 l/mil målt i en
kombinert europeisk kjøresyklus.
	De to motorene gir Prius Plug-in Hybrid
en total ytelse på 136 hk (100 kW). Når du
virkelig skal trå til mobiliseres begge og
gir en akselerasjon fra 0-100 km/t på 10,7
sekunder. Topphastigheten oppgis til 180
km/t.
Men det er ikke bare under skallet at
effektivitet og lavt forbruk er satt i fokus.
Modellen blitt stadig mer strømlinjeformet.
Dagens Prius har et aerodynamisk og driv
stoffeffektivt design.
	Bilen veier 1420 kilo, kun 50 kilo mer

Prius Plug-in Hybrid fremstår som godt
utstyrt allerede på grunnutstyrsgraden
Advance. Her får du blant annet Cruise
Control, autoklima med mulighet for fjernstyring, nøkkelfri start- og låsesystem og
Toyota Touch 6,1-tommers fargeskjerm med
multimedia i midtkonsoll med ryggekamera.
På Premium utstyrsgrad følger det i tillegg
med blant annet skinninteriør, Adaptiv
Radar Cruise Control, autolys/skumringssensor, regnsensor, JBL Premium lydanlegg
med 8 høyttalere, samt parkeringsassistanse
med ryggekamera og oppmålingssensorer.
Prisene startet på 329 900 kroner, og
takket være de gode forbrukstallene opp
lyses det at engangsavgiften utgjør kun
11 408 kroner av dette.
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En Ford Kuga for hele verden
Fords mellomstore SUV-modell Kuga ble
for første gang presentert så sent som
i 2008. Likevel er det allerede nå tid for
en helt ny utgave, en bil som knapt har
annet til felles med utgående modell enn
navnet. Årsaken bak det raske modellskiftet er antakelig å finne i det faktum
at Ford-konsernet har bestemt seg for at
Kuga skal være «verdensbil» nummer to
fra Ford, på samme måte som Focus.

Av Knut Arild Lotterud og H-E Hansen
Ford tar sikte på å forsterke sin posisjon i
SUV-markedet med et omfattende program
av modeller i dette segmentet. Kuga vil bli
fulgt av den innovative EcoSport, som skal
være Fords inngangsbillett til markedet for
mindre SUV’er. Edge blir en større og mer
premium crossover-modell, i et marked med
stor vekst både i Nord-Amerika og på andre
kontinenter.

Ny teknologi
Fordelen med en helt ny modell som dette, er
at man helt fra starten av kan implementere
det aller siste av teknologi og nyvinninger.
For Kuga betyr dette blant annet et eget
nyutviklet, intelligent system for firehjulsdrift, som automatisk tilpasser seg kjøre
forholdene og sender kraften dit behovet og
nytten er størst.
Foreløpig leveres Kuga kun som firehjuls
trekker, men Ford vil senere vurdere en
tohjulsdrevet og rimeligere utgave, dersom
dette muliggjøres av et gunstig motor
alternativ.
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Plass og bagasje
Ford har ellers benyttet anledningen til å rette
på et forhold som for enkelte har vært et
ankepunkt mot Kuga, nemlig bagasjeplassen.
Med et karosseri som er 81 millimeter lengre

enn på forgjengeren, har det blitt merkbart
mer plass i bagasjeavdelingen.
Som ekstrautstyr kan den nye Kuga
leveres med et system som gjør bagasjen
tilgjengelig selv om man har begge hendene
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Komfort og utstyr

fulle av handleposer. Har du rettmessig adgang
til bilen, - det vil si nøkkelen i lommen - er det
bare å stikke en fot inn under støtfangeren
bak. Der sitter en sensor som registrer at du vil
inn, og bagasjeluken åpner seg.
	Bagasjerommet er utstyrt med smarte
løsninger som regulerbare bakseterygger, og
en anordning som gjør det mulig å plassere
gulvet i to høydenivåer etter plassbehov. Og
med nedfelte seterygger får du et langt flatt
gulv i lasterommet.

Motor og gir
To motoralternativer er foreløpig aktuelle for
Norge, en diesel- og en bensinmotor. Dieselutgaven er en 2,0-liters TDCi Duratorq på 140 HK
med forbrukstall fra 0,59 liter/mil og 154 g/km
CO2. Bensinmotoren som tilbys er en 1,6 liters
EcoBoost-motor med 182 HK med automatgir
og med forbruk på 0,77 liter/mil. CO2-utslippet
er på 179 gram/km.
	Dieselalternativet leveres standard med
en 6-trinns manuell girkasse. Mot et pristillegg
kan du velge Fords dobbeltclutch automatkasse Powershift, som gir silkemyke og effektive girskift. Bensinmotoren kan kun leveres i
kombinasjon med automatgir.

Den nye Ford Kuga leveres i utstyrsvariantene Trend og Titanum. Selv på det laveste
utstyrsnivået Trend er listen rikholdig. Man
får blant annet kjørekomputer, bakkestart
assistent, automatisk cruisekontroll og
nøkkelfri start. Samt «Easy Fuel», som er en
anordning som skal hindre at du havner i
trøbbel ved å fylle diesel på en bensinbil, eller
det motsatte. Går man opp til utstyrsnivået
Titanum, som Ford selv tror at flertallet vil
gjøre, følger blant annet 17 tommers alu
miniumsfelger, automatisk klimaanlegg, skinn
og automatisk fjernlys med.

Sportslig og stille
De praktiske løsningene og komfort er det
ingen tvil om at Kuga tilbyr. I vårt første møte
med den nye utgaven av Kuga lot vi oss imponere over bilens sportslige kjøreegenskaper,
en sterk og trekkvillig motor, og en velfungerende og lettbetjent 6-trinns girkasse. Fremkommeligheten på utfordrende føre utenfor
asfalten skal det vel heller ikke skorte på.
	Det vi ellers la merke til var et særdeles
lavt og behagelig støynivå. Dette har Ford lagt
ekstra mye innsats i å oppnå. Og alt dette er
jo mer eller mindre blitt Fords kjennemerker
og hjemmebane, i hvert fall kjøreegenskaper
og kjøreglede.

Sikkert
Ford Kuga har fått de maksimale 5 stjernene i
Euro NCAP’s kollisjonstest.

Modellen er utstyrt med Ford SYNC med
Nødhjelpassistanse. Nødhjelpassistanse er
et system som automatisk kobler seg opp
mot nærmeste redningssentral dersom en
kollisjonspute løses ut eller drivstoffpumpen
slås av som følge av en trafikkulykke. Her
benyttes bilens GPS og en Bluetooth-tilkoblet
mobiltelefon til å angi bilens posisjon og gi en
melding på språket som snakkes i det landet;
at det har skjedd en ulykke og hvor bilen
befinner seg.
	Det er en meget lang og spennende liste
over systemer som skal assistere sjåføren og
hjelpe til med oppmerksomhet og overblikk.
Disse inkluderer parkeringsassistent, system for blindsoneinformasjon, Active City
Stop som hjelper deg å bremse hvis du er
uoppmerksom,, filskiftevarsling, gjenkjennelse
av trafikkskilt og automatisk fjern- og nærlys.
	I det robuste karosseriet er den nye Kuga
blant annet bygd opp med en spesielt utformet forsterkning rundt panoramasoltaket
for å sikre stivhet og styrke.

Priser
Nye Kuga har allerede vært i produksjon og
salg i USA (som Escape) i nesten et år, mens
produksjonen for det europeiske markedet
nå er godt i gang i Valencia i Spania. Og snart
drar også den kinesiske Ford-fabrikken i gang
samlebåndene for Kuga.
Prisene for Ford Kuga begynner rundt
380 000 kroner.
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Kia pro_cee’d:

Sporty og praktisk

Av H-E Hansen

Den nye Kia pro_cee’d har kommet. Da Kia lanserte sin nye og
oppdaterte utgave av cee’d-modellen i kombiutgave og som
stasjonsvogn for noen måneder siden, visste vi at tredørsvarianten
skulle komme hakk i hæl. Nå har vi fått møte denne morsomme
og sporty utseende varianten av den populære modellen.
Pro_cee’d er basert på samme lest som cee’d,
men retter seg mot dem som vil ha en mer
iøynefallende bil. Og det får de virkelig.
Bildene får tale for seg selv. Vi kan legge til at
da vi prøvekjørte bilen i blant annet Monaco,
virket det som om den følte seg hjemme i
tranedansen ved kasinoet og foran yachtene
i havnen.
Og rundt i gatene som utgjør Formel
1-banen ga den en smak av sine spreke
ytelser. Men en sportsbil må du ikke forvente.

28

MOTORFØR E R E N | 2 | 2 0 1 3

Det kommer når pro_cee’d ganske snart også
lanseres i en GT-utgave.

Viktige detaljer
Kia pro_cee’d, og i det hele tatt hele gruppen av cee’d-varianter, er basert på en ny
plattform. Bilen er 431 centimeter lang, 178
cm bred og har en akselavstand på 265 cm.
Dette er det samme som på cee’d. Taklinjen
er imidlertid 4 cm lavere, og bidrar til det mer
sporty utseendet. I forhold til på kombiku-

peen med fem dører, har tredørsvarianten en
B-stolpe som er flyttet godt tilbake. De lange
dørene og enkelte andre designelementer er
med på ytterligere å gi pro_cee’d det markante
preget.
	Dette ses spesielt i fronten, grillen i mørkt
krom og LED kjørelys. Et utvalg av nye lettmetallfelger bidrar til å fange oppmerksomheten. Og innvendig byr pro_cee’d på elegante
løsninger som seter og ratt i skinn, stålpedaler
og pianosort midtkonsoll og dashbord.
Under det hele finnes fortsatt en bil
som i hovedsak byr på de samme praktiske
egenskapene som cee’d. Pro_cee’d er også en
fullverdig, komfortabel, femseters bil, selv
om baksetepassasjerene må ta veien gjennom
de store fordørene. Og bak de tre baksetene
finnes et bagasjerom som i utgangspunktet er
på gode 380 liter. Slår du ned baksetene har
du hele 1225 liter til rådighet fra gulv til tak.
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Motorer
Den nye pro_cee’d kommer med de samme
motorene som femdørs cee’d og stasjons
vognen. Dette utgjør et bredt utvalg av
motorer med effekter fra 90 til 135 hk.
	Du kan velge mellom to bensinmotorer;
en 1,4 MPI med 100 hk og en 1,6 GDI med
135 hk. Videre tilbys tre dieselmotorer; en 1,4
WGT med 90 hk og en 1,6 VGT-diesel som kommer med enten 110 hk eller 128 hk.
	Kia forventer at den effektive 1,6-liters
dieselmotoren vil være en bestselger. Med
128 hk og et dreiemoment på 260 Nm vil den
gi akselerasjon til 100 km/t på mindre enn 11
sekunder. Drivstofforbruket er på 0,41 liter/
mil på blandet kjøring (0,37 l/mil med Kia
EcoDynamics teknologi), og et CO2-utslipp fra
97g/km.
Også nye pro_cee’d vil være tilgjengelig
med den drivstoffbesparende teknologien
EcoDynamics som skal optimalisere effektivi
teten og gi lavere utslipp. EcoDynamics
inkluderer start/stopp-system, dekk med lav
rullemotstand og dynamisk styringssystem
(AMS).
Alle motorer kommer med manuell eller
automatisk sekstrinns girkasser. Avhengig
av modell, vil 1,6 GDI også være tilgjengelig
med Kias nye sekstrinns girkasse med dobbel
clutch, Dual Clutch Transmission (DCT). Denne

typen girkasser gir meget raske og komfortable girskift, og forbedrer også drivstoff
effektiviteten.

Lettkjørt
Pro_cee’d er kvikk, lettkjørt og komfortabel.
Selv om det ikke er mye som skulle tilsi at
noe er annerledes enn de gode egenskapene
vi allerede har opplevd på cee’d, er det noe
som skjer når du sitter i en bil med sprekere
utseende. Det flyter liksom av sted på en
annen måte. Du blir mer aktiv om du ønsker
det. Henter ut en annen følelse i kjøringen.
Bilen virker effektiv og med en stabilitet som
vekker tillit. Den har nyeste generasjon av
elektrisk servostyring.
	Kupeen gir en følelse av kvalitet. Det er
lett å finne en behagelig stilling på setet og
førerplassen gir godt overblikk over instrumenter og brytere. Det kan velges mellom to
interiørfarger som standard, sort og beige,
samt skinninteriør som ekstrautstyr. Utvendig
består paletten av valg mellom 10 lakkfarger.
	Den nye pro_cee’d kan bestilles med LED
kjørelys, hjørnelys og avanserte HID-lykter
som benytter nærlyset for å følge kurvene i

veien. Parkering blir enkelt med parkeringsassistanse: Sensorer sitter i front, på siden og
bak, og en kjørecomputer utfører lukeparkeringen ved å måle plassen og automatisk kontrollere styringen. Sjåføren holder
kontrollen med gass og brems.

Sikkerhet
Aktive sikkerhetsfunksjoner omfatter ESP
(Elektronisk stabilitetsprogram), ABS
(blokkeringsfrie bremser), bakkestarthjelp,
VSM (Vehicle Stability Management) og nødbremssignal som blinker med bremselysene når
sjåføren gjør en bråbrems.
	Når det gjelder passiv sikkerhet, er karosseriet konstruert med en rekke forbedringer.
Sidekollisjonsbeskyttelse er forbedret med 
50 % med tykkere dørbjelker, samt en sterkere
tverrbjelke i taket mellom B-stolpene. Den
nye pro_cee’d er utstyrt med seks kollisjonsputer som standard. Fotgjengersikkerhet er
også forbedret med innføringen av foldbare
frontlykter, en stivere og lavere støtfanger,
og støtabsorberende strukturer i panser og
hengsler.
Prisen begynner på 199 900 kroner.
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Skoda Octavia:

Entusiasme og fornuft

Av H-E Hansen

Octavia er en viktig modell
for Skoda. Den bærer en lang
tradisjon for det tsjekkiske
merket. Samtidig har den nå
kommet i en fornyet utgave,
som skal blande seg sterkt inn
i kampen om markedsandeler
i kompaktsegmentene. Vårt
første møte med modellen var
den femdørs kombikupeen.
Snart skal vi også få møte
stasjonsvognen.
Stor bakluke
Skoda Octavia tilhører segmentet for kompakte biler, men vokser i retning av mellom-
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klassen. Den nye Octavia byr på romslighet,
nytt design, praktiske løsninger, samt
videreutviklet sikkerhetsnivå og komfort.
Trenden mot stadig mer drivstoffeffektive
motorer er også fulgt.
Octavia kommer både som kombikupe
og stasjonsvogn. Vi fikk først stifte bekjent
skap med den femdørs kombikupeen. Og
selv om nordmenn vanligvis foretrekker
stasjonsvogner, har vi her en karosseriutgave som burde tiltale mange. For bak på
den elegant sedanformete Octavia gir en
stor bakluke god tilgang til et stort bagasjerommet som rommer så mye som 590 liter.

Tydeligere preg
Skoda har ønsket at den nye Octavia ikke
bare skal være funksjonell men at den skal
se godt ut. Skodas designsjef Jozef Kabaň og
hans medarbeidere har endret bilen fra ende
til annen. Målet har vært å skape et dynamisk, tidløst elegant og distinkt utseende,
opplyses det. Man har ønsket at bilen skal få
et ansikt som skiller seg ut i mengden.

Fronten har fått et tydeligere preg blant
annet ved at logoen har fått ny plassering.
Frontlysene og grillen viser ofte et uttrykk
eller temperament. På den nye Octavia har
designerne søkt å skape en visuell illusjon
av et firkløver med de fire frontlysene; et
firkløver for hell og lykke. Valget av glassmateriale og form av hovedlyktene er gjort
for å skape en krystalleffekt etter modell
fra den kjente bøhmiske tradisjonen. Det
samme gjelder baklysene hvor lyset bryter i
røde felter.
	Den lengre akselavstanden, et kortere
overheng i fronten og en C-pillar som er
flyttet bakover gjør at bilen skal fremstå
mer dynamisk fra siden.

Større
I forhold til den utgående modellen har Octavia
vokst betraktelig både i lengden (økt med
90 mm) og bredden (45 mm). Samtidig har
akselavstanden blitt strukket med 108 mm,
hvilket i all vesentlighet har bidratt til mer
interiørplass, spesielt i baksetene.
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Kupeen byr på mer plass en den forrige
utgaven av bilen. Plassen inne har en
lengde på 1,78 meter og byr på mer plass
til knærne, albuerom og betraktelig mer
takhøyde i baksetet.

Sikkerhet
Under utviklingen av Octavia var det et
viktig mål å gjøre bilen enda sikrere. Derfor
tilbys blant annet aktive sikkerhetssystemer
som skal hjelpe til med å unngå en ulykke
eller begrense skadene for de som er i bilen
eller andre på veien. Disse omfatter blant
annet Front Assist med nødbremsefunksjon,
feltvarsler (Lane Assist) som holder bilen
i rett kjørefelt, multikollisjonsbrems som
reduserer risikoen for nye sammenstøt ved
kollisjoner, proaktiv passasjerbeskyttelse
som blant annet lukker vinduer og takluke
ved sammenstøt,
et system som skal bidra til å holde bilen i
kjørebanen og et system som skal overvåke
om sjåføren er sliten (Driver Activity Assistant) og fotgjengerbeskyttelse.

I tillegg skal et robust og stivt chassis gi
god passiv sikkerhet. Octavia er utstyrt
med opptil ni kollisjonsputer. Sidekollisjons
putene bak er nye for modellen. Gode og
stabile kjøreegenskaper er jo også et viktig
bidrag til sikkerheten.

Adaptiv
Den nye Octavia kommer i utstyrsnivåene
Active, Ambition og Elegance. Her
tilbys blant annet adaptiv fartsholder,
automatisk dimming av fjernlys og parkeringsassistent. Et system for skiltgjenkjenning er også tilgjengelig, likeledes panoramatak og nøkkelløst start/stopp system. Et
annet eksempel på at Octavia kan leveres
med utstyr som ellers er forbeholdt større
biler, er at den også kan bestilles med en ny
generasjon radio og navigasjonssystem med
touchskjerm og Canton lydsystem.
Skodas motto ”simply clever” (ganske
enkelt lur) reflekteres også i små, praktiske
løsninger som for eksempel en isskrape
skjult ved tanklokket, multimediaholder for

iPod og en rekke andre holdere og praktiske
oppbevaringsrom.

Lettere
Nye Octavia er opptil 102 kilo lettere enn
den utgående modellen til tross for at bilen
er både lengre og bredere. Lavere vekt
bidrar til at Greenline-versjonen av den nye
Skoda Octavia med 1,6 TDI og 110 heste
krefter har et CO2-utslipp på bare 89 gram
og et forbruk på beskjedne 0,34 liter/mil.
Octavia blir levert med fire moderne TSI
bensinmotorer og fire TDI dieselmotorer.
Manuell og automatisk DSG girkasse er
tilgjengelig, og firehjulstrekk er under
forberedelse. En sporty Skoda Octavia RS er
også underveis.
	Kjøreegenskapene er velkjent balanserte. De gir et solid inntrykk av tilstrekkelig
kraft og presis manøvrering.
Prisene for Skoda Octavia kombikupé
begynner på 236 900 kroner.
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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 og 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 medlemsfordeler omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode
rabatter og tilbud på forsikring

• 	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)

For mer informasjon,
se medlemshåndbok
for 2013 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, 0106 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:

Hjelp oss å verve nå!
Ønsker vervepremie: ....................................................................
Ververs e-post: .............................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
E-post: .........................................................................................
Tlf/mob: .......................................................................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Fødtselsdato:.....................................
Postnr./sted: ................................................................................
Adresse: .......................................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
rusf

Navn: ..........................................................................................

Kontingent for resten av 2013

Vervekupong/innmeldingskupong

Medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 550,Medlemskap uten Autohjelp kr 330,MA-Ungdom med Autohjelp kr 235,-

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon
AUTOHJELP!

#

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REDNINGSTJENESTE!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

TESTSTASJONER!

Ekstra giv i vervingen!

Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 435,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 220,Se for øvrig Håndboken for 2013

MEDLEMSBLAD!

RTE
E
S
U
RED
R
PRISE
N
RESTE !
ET
R
Å
V
A

VERKSTEDTJENESTER!

I et tidligere nummer av Motorføreren fulgte det med løse vervekuponger. Mange har benyttet denne muligheten.
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
Dette gir MA nye medlemmer som får nytte av våre fordeler, og en vervepremie til den som har gjort innsatsen.
De nye vervekupongene er små
og hendige og har kortfattet
informasjon om både MA og de
fine vervepremiene du kan få.
Kupongene er i et hendig format og utformet slik at de kan
brettes for å få plass i lommen.
Nå kan du klippe ut en ekstra
kupong her til nye medlemmer.
Og trenger du enda flere,
så ring MA-kontoret på tlf.
22474200.
Mer informasjon finnes på
MAs nettsider: www.manorge.no/medlem/verving

MA arbeider for:
■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås
■ Medlemmenes interesser
som bileiere og trafikanter
Du kan velge blant følgende vervepremier:
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
• Ståltermos
Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
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MAs Organisasjonskonferanser
MA har lang tradisjon for å
holde konferanser knyttet til
arbeidsplanen for året Hvert
eneste år siden slutten av 1990
har det i MA blitt holdt konferanser som skulle knytte sammen de lokale avdelingene og
sentralstyret/forbundskontoret.
I år ble det holdt Organisasjons
konferanser tre steder i landet.

Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01
E-post: ma@ma-norge.no www.ma-norge.no

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

Aktiv deltakelse

Norge var invitert til Stjørdal.
	Interessen var stor. Så å si alle
MAs avdelinger var representert på
Organisasjonskonferansen i sin region.

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving

Organisasjonskonferansene skal være en
toveis kommunikasjon om avdelingenes egne
aktiviteter og om planene for MA sentralt.
Konferansene skal bidra til at de lokale aktivitetene skal bli mer tydelige og settes mer
i fokus. Avdelingen ansvarliggjøres i forhold
til aktiviteter og prosjektene de skulle være
delaktige i det inneværende året.
Organisasjonskonferansene er basert på
at avdelingene skal delta aktivt. De utfordres til å komme med sine egne planer og
utveksle ideer for året som kommer.

verving, fremtidig avdelingsstruktur og
lokal deltakelse i sentrale aktiviteter. Og
selvsagt var ikke møtelederne strengere enn
at det ble åpnet for at samtalene kunne gå
fritt om andre temaer som møtedeltakerne
måtte ønske å få luftet.

Du kan velge blant følgende vervepremier:
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
• Ståltermos

En hel dag

Programmet var omfattende og gikk over
det meste av en dag. Programpostene var
de samme for alle konferansene, men med
forskjellige møteledere og foredragsholdere.
Alle konferansene hadde representanter fra
MA sentralt – enten styremedlemmer eller
ansatte ved forbundskontoret – stilt opp
som møteledere.
	Dagen ble innledet med en gjennomgang
Hele landet
av MAs store TNS Gallup-undersøkelse om
I år ble det holdt Organisasjonskonferanser
3 steder midt i april: For avdelingene på Øst- alkolås på skolebusser. Rus i trafikken og MAs
arbeid med alkolås ble tatt opp i presenta
landet og Sørlandet var møtet lagt til Oslo.
sjoner med påfølgende spørsmålsstilling.
Avdelingene i Hordaland, Rogaland og Sogn
og Fjordane møttes i Bergen, og avdelingene Etter lunsj ble konferansene rettet mer
mot organisasjonen;
og
FORSIKRINGSRABATTER!
REDNINGSTJENESTE!
AUTOHJELP! medlemsvekst
VERKSTEDTJENESTER!
i Møre og Romsdal, Trøndelag
og Nord-

som bileiere og trafikanter

■ Medlemmenes interesser

■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås

MA arbeider for:

DEKKRABATT!

LEIEBILRABATT!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

Alle som verver medlemmer til MA,
er med i trekning av 1 GPS Bilnavigasjon

e-postkontakt?

Vervekupong/innmeldingskupong
Navn: ..........................................................................................
Adresse: .......................................................................................
Postnr./sted: ................................................................................
Fødtselsdato:.....................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

Tlf/mob: .......................................................................................
E-post: .........................................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
Ververs e-post: .............................................................................
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Ønsker vervepremie: ....................................................................

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
f
rus

MA ønsker å holde god kontakt
med medlemmene. Informasjon
og beskjeder kan vi for eksempel
sende raskt på e-post. Men det er
ikke alle vi har e-postadressen til.
Dersom du ønsker at MA skal
sende informasjon og beskjeder
til deg på e-post, er vi avhengige
av at du sender oss adressen, og
da gjør du følgende:
Send en e-post til:
ma@ma-norge.no – merket med
ditt navn og medlemsnummer.

#

REDNINGSTJENESTE!

REISETJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

TESTSTASJONER!

TESTSTASJONER!

MEDLEMSBLAD!

MEDLEMSBLAD!

#

Her er MAs avdelinger!
MA er en landsomfattende
organisasjon. Som medlem av
MA er man imidlertid også
tilsluttet en lokal avdeling.
Virksomheten har i alle år vært basert på
alle lokalavdelingene rundt i hele Norge.

Avdelinger

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

Leder / kontaktperson

Telefon

OSLO/AKERHUS		
Oslo og Akershus avdeling	Bjørn Harald Nikolaisen
63 84 41 25
				
	ØSTFOLD		
Halden avdeling
Leif Egil Thomasrud
69 18 12 52
	Indre Østfold avdeling
Arne O. Moberg
69 89 35 10
Moss avdeling	Roald W. Olsen
69 26 51 63
Sarpsborg avdeling	Øivind Farmann
69 14 10 04
HEDMARK		
Hamar avdeling
Per Rostad
62 52 63 37
	Kongsvinger avdeling
Magne I. Teppen
62 96 38 40
Solør avdeling
Ole Johannes Østberg
62 82 51 40
	Trysil avdeling
Ole Arild Bovolden
62 45 32 36
				
OPPLAND		
Oppland avdeling	Kåre Simenstad
61 23 33 55
	BUSKERUD
	Drammen og omland avdeling	Egil Willy Alfsen

48 11 96 46

	VESTFOLD		
Horten avdeling
Leif Solberg
33 07 32 53
Larvik avdeling	Ingvald Holm
33 11 23 68
Sandefjord avdeling	Kjell A. Lolland
33 46 86 15
	Tønsberg avdeling
Asbjørn Hauge Gulli
33 44 01 56
				
	TELEMARK		
Skiensfjorden avdeling	Dag H. Straume
35 52 18 47
	Telemark avdeling	Knut T. Haugen
35 99 63 79
AUST-AGDER		
	Grimstad avdeling
Svein Skaregrøm
Lillesand og Birkenes avdeling	Torleif Kvifte

37 04 17 63
37 27 06 52

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

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

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

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

	ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes

52 81 62 52

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

Avdelinger
Leder / kontaktperson
Telefon
				
HORDALAND		
Hordaland avdeling
Alf T. Seim
56 36 43 17
SOGN OG FJORDANE		
	Indre Nordfjord avdeling	Geir Ståle Vatnamo
	Indre Sogn avdeling	Kristen Per Askeland
	Indre Sunnfjord avdeling	Bjørn Hoel
	Ytre Sunnfjord avdeling	Øystein Russøy
Midtre og Ytre Nordfjord avd. Sverre K. Dahle
Sandane avdeling
Johannes Nedrebø

57 86 66 38
57 65 30 85
57 72 71 45
57 74 29 13
57 86 04 12
57 86 93 86

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

70 21 56 25
71 67 23 18
99 53 22 65
71 69 81 13
71 66 32 30
70 02 01 06
71 18 14 13
70 08 66 36
70 05 31 56
70 26 07 08
91 89 50 33

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

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

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

74 08 17 46
74 27 91 41
90 57 73 72
74 39 40 82

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

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

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

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen
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MAs Campingklubb:

Aktiv klubb og en frisk gjeng

Av Are Sagland. Foto: Leif Jan Lea

MA Campingklubb er for
MA-medlemmer som liker å
campere. De fleste av klubbens
medlemmer har meldt seg inn
fordi de ønsker et fellesskap
med likesinnede. For klubben
er veldig aktiv og arrangerer
mange hyggelige treff hvert
eneste år. MAs Campingklubb
har entusiaster som farter
land og strand rundt. Flere har
visstnok flere døgn i bobilen
enn i sin egen seng hjemme.
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Liker du å campere? Setter du pris på edruelig og godt sosialt samvær? Tåler du frisk
luft? Kan du være med på en omgang med
hesteskokasting og ikke tar deg selv altfor
høytidelig? Det er positive svar på slike
spørsmål som gjør deg til en MA-camper.
Og her er rom for enda flere.

Sovepose eller bobil
Det finnes medlemmer over hele landet. Og
det er ikke nødvendig med gedigen bobil,
selv om det etter hvert er slike de fleste har
for bekvemmelighetens skyld. Her er alt
mulig; fra de største kjøredoningene til å ha
med seg soveposen i bagasjerommet. Men
enkelte campingplasser foretrekker nok at
du har med deg tak over hodet eller leier en
av campinghyttene deres.
	Klubben har en rekke treff gjennom
året. Noen er å finne på det planlagte års
programmet, mens mange av samlingene er
uformelle der tid og sted formidles til lokale

medlemmer med tekstmeldinger, e-post eller
andre former for jungeltelegrafi. Da kommer
man bare sammen, enten det er for en kveld
eller en helg.

Med fjoråret i minne
Nå går klubben inn i en ny og aktiv 2013sesong. Et kort ”referat” fra fjorårssesongen
vil gi et lite bilde av aktiviteten:
Årsmøtet 2012 fant sted på Bud Camping
i Molde i pinsen. Her stilte 42 medlemmer
opp fordelt på 15 bobiler, 1 campingvogn og
3 hytter. Her fikk de oppleve Vestlandet og
Møre på sitt fineste. Og tradisjonen tro ble
det i tillegg til selve årsmøtet avholdt utflukt
og hesteskokasting.
Hesteskokasting har en helt spesiell plass
i klubben. Denne edle sporten står nedfelt
i klubbens statutter og blir gjennomført
uansett vær. Vinner i konkurransen var
Stein Johnsen. Utflukten på pinsetreffet gikk
innom Nilsen Museet som har en anselig

ORGANISASJON

samling motorkjøretøyer og redskaper. En
riktig godbit for MA-medlemmer, altså.
Videre gikk turen til Bergtatt med en helt
spesiell båtopplevelse i gruvegangene.
På «dropp inn»-treffet på Fjellsyn Camping
møttes medlemmer fra Ålesund og Grimstad.
Dette samlet 8 biler og 1 campingvogn.
	Til høsttreffet på Odden Camping i
Evje kom det 46 medlemmer fordelt på
19 bobiler og 1 hytte. Også her var det
hesteskokasting, denne gang i strålende
regnvær. Konkurransen her ble vunnet av
Ola Vassbakke.

Krabbefest i stormkast
Til krabbefesten på Eigerøy kom det 10 biler.
Ikke verst når man vet at værmeldingen
hadde meldt storm, og den fikk rett. Eigerøy
ligger i havgapet mot Nordsjøen og fikk
stormen i full tyngde. Det gjorde at de opp
rinnelige planene måtte justeres. Teinene
ble av sikkerhetshensyn satt litt lenger inn
enn vanlig. Resultatet var en mindre fangst
en ønsket, men nok til at alle fikk smake. De
som ikke ble mette av krabbe kunne fylle på
med kake, som det var mer enn nok av.
	Et partytelt ble satt opp for at alle skulle
kunne sitte samlet under tak. Bobilene ble
brukt som levegg og til forankring av bardunene til teltet. Barduner er kanskje et feil
uttrykk. Det ble brukt jekkestropper over
taket for å holdet teltet på plass i storm
kastene. Ingen skal komme og si at campingklubbens medlemmer ikke er noen friskuser.

MAs Campingklubb. Program for 2013
8.- 12. mai:
Årsmøtet 2013 fant sted under samlingen på Bie
Apartment & Feriesenter i Grimstad.
31. mai - 2. juni:
Samling på Haugaland / Nordfylket i Rogaland.
Basen er Skjoldastraumen Camping i Tysvær.
Informasjon finnes på: www.s-camping.no. Ytterligere
opplysninger kan fås ved kontakt med Arne Baardsen,
tlf: 402 35 376.
2.- 4. august:
Denne helgen planlegges tur på Telemarkskanalen.
Interesse for dette meldes til Leiv Jan Lea,
tlf: 954 25 445/ 958 78 303. Vi legger sammen opp
programmet og tidspunktet/avgang fra Skien.
Mer informasjon kan finnes på nettet, blant annet
http://telemarkskanalen.no/
9.- 11. august:
Skjærgårdssang Langesund.
Flere medlemmer av MA-Camping har tidligere vært
med her og reiser igjen. Hver enkelt må selv melde seg
på, kjøpe billetter og ordne det nødvendige.
For mer informasjon kan du kontakte Ola Ødegård,
tlf: 477 55 877 eller Ola Horve, tlf: 909 94 829.
Ytterligere opplysninger finnes på www.sgsang.no
16.- 18. august:
Høsttreff: Storsjøsenteret Åkrestrømmen,
2485 Rendalen.
Mer informasjon og påmelding: Bjørn Brandsnes,
tlf: 415 81 500 eller Leiv Jan Lea, tlf: 954 25 445.
Informasjon om stedet finnes på nettsidene
www.storsjosenteret.no/
23.- 25. august:
Krabbehelg på Eigerøy. Dette har etter hvert blitt en
meget populær samling med fersk fangst, krabbekos
og grilling.
Mer informasjon og påmelding: Kontakt Gunleiv
Engedal, tlf: 51 67 40 05 eller Leiv Jan Lea 954 25 445.
Medlemskap
Opplysninger om medlemskap og innmelding:
Kontakt Torunn Margrethe Absalonsen, tlf. 926 09 479.
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Gunstig forsikring
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode med
lemsfordeler på forsikring. Både som bileier og ellers er det gode
tilbud å hente på å benytte denne muligheten.
Av H-E Hansen
Det pekes blant annet på at du som medlem
av MA får Gjesidiges beste innboforsikring
til spesialpris og inntil 18 % rabatt på
selskapets andre skadeforsikringer.

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

Du får samlerabatt på alle
forsikringer:

- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer

Du vil også få Gjensidiges beste
innboforsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen
”stjeler” identiteten din får du både førstehjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Og som bileier er det viktig å
legge merke til:
Man får redusert egenandel på bilforsikringen med kr 4000 hvis man har 3 eller flere
forsikringer.
I tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.
Les mer om avtalen på www.gjensidige.no/
partner eller ta kontakt med Gjensidige på
telefon 03100.

- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
2012

Trafikkulykker som folkehelseproblem
Den nye Folkehelsemeldingen
2005 blant
som er lagt frem, peker
annet på trafikkulykker som
et av folkehelseproblemene.
Sammenhengen mellom rusbruken i samfunnet og de mange rusrelaterte trafikk
ulykkene bør på denne bakgrunnen bli
1999
ytterligere tydeliggjort i folkehelsearbeidet, påpeker MA.

Omfattende
Det er en omfattende melding som er
lagt frem. De 200 sidene omhandler et
bredt spekter av temaer som angår alle.
Trafikken nevnes ofte som et viktig
område for folkehelsen. Blant annet
1976
påpekes det at totalt 2488
personer
døde som følge av skader etter ulykker, vold og selvmord i 2011. Av disse
døde 168 personer i trafikkulykker.
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Fra annen statistikk vet man at mer enn
hver femte dødsulykke og alvorlige skade
i trafikken har ruspåvirkning som med
virkende faktorer.

Bredt spekter
I innledningen til Folkehelsemeldingen sier
regjeringen at den har ”et bredt perspektiv
på utviklingen av et mer helsefremmende
samfunn. Det handler om alt fra barnehagene og skolen, nærmiljø og fritid som for
eksempel idrett og kultur, til arbeidsplassen
og trafikken, til byplanlegging og møte med
næringsinteresser.”
Sosiale forhold, miljøfaktorer og den
generelle rusmiddelsituasjonen i samfunnet
er blant viktige faktorer i mange sammenhenger. Også i årsakene som ligger bak de
mange rusrelaterte trafikkulykkene.
Du kan lese hele Folkehelsemeldingen ved
å søke på regjeringens nettsider
www.regjeringen.no.

ORGANISASJON

Death Trip:

Ungdoms egne kampanjer
mot ruskjøring

MA-Ungdoms prosjekt Death Trip utfordrer ungdom i videregående skole
til å skape holdningskampanjer om ruskjøring i trafikken: Av ungdom for
ungdom. Death Trip inviterer til en landsomfattende konkurranse om det
beste bidraget. Finalen finner sted i mai hvert år, midt i russetiden da rusfri
trafikk og rusfri livsstil er spesielt aktuelt for denne aldersgruppen.
Death Trip er MA-Ungdoms store konkurranse, der elever i videregående skoler lager
bidrag som skal påvirke sine jevnaldrende.

med en ruskjører, fortalte sin dramatiske
historie. Espen «Dansken» Selvig ledet det
hele som dagens konferansier.

den endelige vinneren som fikk en premie
på 30 000 kroner. I neste nummer av Motorføreren vil vinnerbidragene bli presentert.

Stor finale

Kreativitet

De 10 finalebidragene

Så mange som 30 skoler fra hele landet har
deltatt i skoleåret 2012-2013. Og det har
kommet inn over 100 bidrag. Av de mange
flotte arbeidene ble 10 valgt ut til den store
finale i Filmens hus i Oslo 7. mai. I løpet
av en hel dags program skulle det kåres
vinnere. Hver av finalistene, enten grupper
eller enkeltelever, hadde oppgaven med å
presentere finalebidraget sitt for en fagjury.
Samtidig omfattet dagen et program
med rusfri trafikk som tema. Oslos ordfører
Fabian Stang hadde takket ja til å åpne
dagen. Politiinspektør Jan Guttormsen
fra Politidirektoratet holdt et innlegg om
trafikk og rus. Og Andreas Karlsson, som
selv har vært med i en ulykke som passasjer

Death Trip skal engasjere elever på videre
gående til kreativitet i forebyggende arbeid
mot fyllekjøring. På elevenes egne premisser
utformes kampanjer som skal illustrere
farene ved alkohol og ruspåvirket trafikk
atferd.
	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
jevnaldrende ungdom.
Finalebidragene holdt en høy standard.
Juryen hadde en vanskelig jobb med å kåre

Årstad videregående skole: ”Øl i fart”
Sørumsand vgs: ”Temporary Group”
Bergeland vgs: ”Si ifra!”
Lillestrøm vgs: ”Takk”
Nesbru vgs: ”Dødsfull”
Møglestu vgs: ” you booze.you cruise.you loose”
Sandvika vgs: ”Victor”
Sørumsand vgs: ”Promillekjøring suger”
F21 vgs: ”Det er ditt valg”
Nes vgs: ”Let’s not take that trip”

Nå kan du se.

På vegne av
hele Norge:

Ikke nå.

Unngå ulykker. Ikke
kjør i beruset tilstand

.

for at du hold
er trafikken

organisasjon

Bli støttemedlem
i MA-Ungdom

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

MA-kryssord 2-2013
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Husk Aksjon Møteplass 8. juni!

Lørdag 8. juni skal MA virkelig synes mange steder rundt i hele
landet. Dette er dagen for den store Aksjon møteplass, der MAs
avdelinger mobiliserer til få trafikantene i tale, både om rusfri
trafikk og andre aktuelle saker.
Det er MAs lokale avdelinger i hele Norge
som stiller opp for å få trafikantene i hyggelig
tale og gi informasjon. Trafikantene vil møte
MAs representanter på mange av hverdagens møteplasser; så som på torget, gågater,
handlesentra, bensinstasjoner, rasteplasser og
fergekaier.

Årvisst
Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen der
MA retter søkelyset mot trafikksikkerhet. Rusfri trafikk og trafikksikkerhet er temaene når
ildsjelene fra MA innbyr til en prat med bilister

og andre trafikanter. Dette gir også anledning
til å informere om MA og verve nye medlemmer som både kan nyte godt av fordelene og
støtte arbeidet.
Aksjon Møteplass er også stedet der MA
gjør en undersøkelse om folks holdninger og
kunnskaper. Samtidig med at et spørreskjema
er en utmerket anledning til en samtale om
trafikk og sikkerhet, gir det verdifulle data for
en statistikk.

trafikk settes i fokus. Tradisjonen tro er det
likevel også andre temaer som skal tas opp
i aksjonen. Denne gangen er det pakking av
bilen og farene ved løse gjenstander som skal
tas opp. Det er et uhyggelig faktum at selv
uskyldige ting som ligger løst i kupeen, kan få
dødelig kraft hvis bilen havner i en kollisjon.
Hvis du ikke er en av dem som skal være
med på aksjonen eller gjerne ønsker å melde
deg på, så vær forberedt på å kanskje møte
MA-folket i ditt nærmiljø.!

Årets temaer
I 2013 legges det som vanlig opp til at rusfri

Tips til Motorføreren
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.

Nr. 2 - 2013

•

kr 39,-

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 00.
E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.

Tema:
Ny Nasjon
al
transportp
lan

Trafikk:
Sykkelglede
og sikkerhet

Bilnytt:

Bilutstillin
g
og nye mo
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Alkolås:
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Tre like gir gevinst

MA-lotteriet 2012/2013 er i god
gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 

rusfri trafikk og livsstil. Takk for
støtten! Prisen på skrapeloddene
er 40 kroner.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag til
MAs mange prosjekter og allsidige arbeid. Ditt
loddkjøp bidrar til denne viktige innsatsen for

Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert
lodd byr på to skrapespill som hver for seg
gir sjanser til gevinst.

Se spilleregler på baksiden!

MA-lotteriet 2013.indd 1

15.08.12

13.11

15.08.

12

13.11

15.08.12 13.11

Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er
det en rekke a
 ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, Jamie Oliver
biffkniver og sitteunderlag av ull.
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf 22 47 42 00
eller på epost: post@ma-norge.no

Samferdsleavdelinga
www.sfj.no

Hedmark
Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

avd. Stavanger
Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Forusbeen 17
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

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

www.bilia.no
AKERSHUS
Jessheim..........Tlf. 63 92 96 00 / 970 31 310
AUST-AGDER
Arendal................................Tlf. 37 00 60 00
Evje.......................................Tlf. 37 93 03 01
BUSKERUD
Krøderen.............................Tlf. 32 14 75 49
HEDMARK

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

Bilia Personbil as, Bilia Kjeller

Fetveien 215, 2007 KJELLER.........Tlf. 66 93 65 00

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

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

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

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

Koppang..............................Tlf. 62 46 28 00
ROGALAND
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88
SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000
Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373
VEST-AGDER
Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

Din lokale teststasjon
Førde Bilservice AS

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

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

ØSTFOLD
Halden..................................Tlf. 69 17 54 90
www.automester.no

Berghagen 5 1405 LANGHUS
Tlf. 06 491
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Nesset
kommune
www.spydeberg.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune
www.nord-aurdal.kommune.no

Orkdal
kommune
www.orkdal.kommune.no

www.nesset.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Øyer
kommune
www.oyer.kommune.no

Flekkefjord
kommune
www.flekkefjord.kommune.no

Dyrøy
kommune

Øvre Eiker
kommune
ovre-eiker.kommune.no

www.dyroy.kommune.no

Førde
kommune

Time
kommune

www.forde.kommune.no

www.time.kommune.no

Ringebu
kommune

Herøy
kommune

www.ringebu.kommune.no

www.heroy-no.kommune.no

Risør
kommune

Frogn
kommune

www.risor.kommune.no

www.frogn.kommune.no

- Risør Havn

Rollag
kommune

Sigdal
kommune
www.sigdal.kommune.no

www.rollag.kommune.no

Kvam Herad

www.sarpsborg.com

www.kvam.no

Kviteseid
kommune
www.kviteseid.kommune.no

Hægebostad
komune

helse- og
sosialsenteret

www.haegebostad.kommune.no

Nærøy
kommune

Hvaler
kommune

www.naroy.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Gjerdrum
kommune

Skien
kommune

www.gjerdrum.kommune.no

www.skien.kommune.no

Grimstad
kommune

www.hamar.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

www.asker.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

MA takker sine gode kontakter
for all støtte
Støtten vi får går blant annet til MAs arbeid
for trafikksikkerhet blant ungdom. Av disse
er prosjektet DeathTrip en landsomfattende
konkurranse hvor elever fra videregående
skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer
mot ruskjøring.

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

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

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

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

