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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Masfjorden
kommune
masfjorden.kommune.no

odda.kommune.no

Sømna
kommune

sorreisa.kommune.no

Moss
kommune

sauda.kommune.no
steigen.kommune.no

spydeberg.kommune.no

moss.kommune.no

Ringebu
kommune

Sektor Oppvekst

ringebu.kommune.no

afjord.kommune.no

Risør
kommune

Nes
kommune

- Risør Havn

Kommunalteknikk

risor.kommune.no

nes.kommune.no

Brønnøy
kommune

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

somna.kommune.no
En kommune midt i landet!

Åfjord
kommune

bronnoy.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Porsgrunn
kommune
porsgrunn.kommune.no

Teknisk Etat

gjesdal.kommune.no

tysver.kommune.no

sola.kommune.no

gran.kommune.no

flesberg.kommune.no

nordre-land.kommune.no

lindas.kommune.no

Sektor kommunal utvikling

Evje og Hornnes
kommune
evje-og-hornes.kommune.no

meraker.kommune.no

Ski
kommune

lardal.kommune.no

Kommunalteknikk

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget

ski.kommune.no

namsos.kommune.no

Eggen Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

www.automester.no

Albjerk Bil
Drammen AS
avdeling
Kongsberg og Omegn
Skytterveien 2
3613 KONGSBERG
Tlf. 950 29 203

"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"

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
www.stfk.no

Ing. Rybergsgt 100
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Beverstien 3
3188 HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

Spesialisten innen
støy- og vibrasjonsisolering.

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00 - www.scania.no

06 000
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Bulder Verksted
Bosch Car Service
Leikanger
Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200
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HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine
biler signaliserer klart og tydelig at
deres sjåfører kjører uten promille. For
disse ﬁrmaene ﬁnnes det en godkjent
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en
moderne alkolås som setter brukeren
i fokus med sikkerhet, hurtighet og
brukervennlighet som de viktigste
kjennetegnene.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELECstandard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus.
Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse.
For mer informasjon besøk www.dræger.no
Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS

MA takker sine gode kontakter
for all støtte
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
O’ sykkelstyre
– o’ kjærlighet!
Det er vår! Fuglene kvitrer, vårblomstene er i full flor, det er
lyst om morgenen, det er lyst om kvelden, man hilser over
gjerdet på naboen for første gang på flere måneder.
Og man har tatt fram sykkelen.
Sykkelen, frihetens redskap! Frihet til nærkontakt med
lukter og lyder. Frihet til natur og utsyn i en større radius
enn til fots. Frihet til å parkere kloss inntil butikken, tannlegen eller frisøren. Frihet til å ta snarveier en bil ikke kan.
Frihet til å teste kroppens funksjonalitet og styrke. Frihet til
å forbedre nettopp det. Frihet til gode opplevelser sammen
med den man har kjær, sammen med barn eller barnebarn, i
en sykkelklubb, eller helt alene.
Ja, selv om vi er motorførere, priser jeg pedalkraften
akkurat nå!
Men det lurer farer bak neste sving. Oops, et stort hull i
asfalten! Oj, her var det visst brått slutt på sykkelstien!
Heisan, en skikkelig høy fortauskant! Iiik, den bilen sneiet
meg nesten!
For ofte er det dessverre også sånn å sykle, både i by og
bygd.
Sykkelen er et svært rimelig, praktisk, klima- og helsevennlig
fremkomstmiddel som myndighetene ønsker at vi skal bruke
mer. Reisevaneundersøkelsen 2013/14 (TØI) viser riktignok
at det er en svak økning i bruk av sykkel, fra 4,4 % i 2009 til
dagens 5 %. Det er lite. Samtidig vet vi at hele 55 % av alle
daglige reiser gjøres som bilfører.
En markedsundersøkelse om sykkel i fire norske byområder
(Urbanet Analyse) viser at godt tilrettelagt og separert infrastruktur er det viktigste sykkeltiltaket for å få folk til å sykle
mer. Dette gjelder spesielt for de som ikke er helårssyklister,
men triller sykkelen fram når stæren begynner å fløyte. Man
må føle seg trygg. På separate og godt vedlikeholdte gangog sykkelveger vil flere og flere oppdage syklingens gleder.

leder
Mot lysere tider
Det blir lysere tider. Vinteren har blitt forvandlet i retning
av herlig sommertid. Og en av årets gode nyheter er at
statistikken for trafikkulykker utover våren har vist at
færre blir drept på norske veier. I fjor satte vi rekord med
tidenes laveste antall ofre. Trenden ser heldigvis ut til å
fortsette. Men dette er ikke milepæler vi når en gang for
alle. For å forbedre resultatet kan vi ikke hvile på våre
laurbær. Arbeidet for trafikksikkerhet er en vedvarende
prosess. Ytterligere innsats og nye virkemidler må settes
inn for å redde liv.
Alkolås er et slikt tiltak. MAs lange innsats for å
fremme alkolås – blant annet på skolebuss og annen
persontransport – har nå blitt fremmet som et forslag i
Stortinget. Det kan du lese mer om i denne utgaven av
Motorføreren.
Trafikkulykkene som ender med dødsfall inngår i dybde
analyser for å finne årsakene. Hittil har disse vist at rus
gjennom de siste årene har vært medvirkende årsak i 
21 % av dødsulykkene. Men dette er et anslag. Antakelig er
tallet høyere. Vi mangler nødvendig kunnskap på grunn av
at det her til lands ikke settes inn tilstrekkelige r essurser
for at alle trafikkofre blir obdusert. MA har tatt opp
denne saken på nytt og avventer også her handling fra
regjeringen.
Den lyse årstiden betyr herlige dager i fritidsbåt for
mange av oss. Det har kommet nye og strenge regler for
bruk av redningsvest. Men hvor har det blitt av for
slagene om at promillegrensen må senkes fra det høye
0,8 til 0,2 også for båter under 15 meters lengde. Saken
er for lengst utredet med anbefaling om å sette grensen
til 0,2 på sjøen som på veien, og med mange av de samme
argumentene. Som på veien er (u)sikkerheten knyttet til
fart, sikkerhetsutstyr og rus.

Med det fine diktet av Nordahl Grieg som omhandler både
romantikk og sykkelglede ønsker jeg alle lesere en riktig
deilig vår!

Det kan være uhyggelig nok å ferdes på fjorden blant
båter med nærmest ubegrenset kraft og fartspotensial,
men med få regler som begrenser det. Redningsvestene
er sjøens parallell til sikkerhetsbelte. For å hindre ulykker
knyttet til promillekjøring må det settes en grense som
nærmest er å anse som nulltoleranse for den som styrer.
Også på sjøen!

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

Hans-Erik Hansen
Redaktør

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5

5

TRAFIKK

MA vil ha ny lovhjemmel
i Vegtrafikkloven

Av H-E Hansen

Kunnskapen om dødsulykkene i trafikken er for dårlig. Dersom
flere blir obdusert vil man få klarere svar på årsakene til ulykkene. Dette gjelder ikke minst ruspåvirkning. Denne alvorlige
saken har MA ønsket å få på plass. Temaet ble skikkelig satt på
dagsordenen da MAs fung. generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen satte frem kravet i Lørdagsrevyen 18. april: En
lovhjemmel for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte.
I 2014 omkom 149 personer på norske veier.
Hvert år blir bare en tredjedel av de som dør
i trafikken obdusert. I dag blir det kun utført
obduksjon hvis ulykken kan få rettslige

følger. Obduksjon av alle som dør i trafikken
vil gi viktig informasjon for å forebygge
ulykker. Ved siden av bedre forståelse av
ulykkene, viser MA også til at pårørende

ofte ønsker flere opplysninger om hva som
egentlige skjedde når ulykken har rammet.
Støtter og venter
Overlege på rettsmedisinsk avdeling hos
Folkehelseinstituttet (FHI), Arne Stray-
Pedersen, støtter i NRK-innslaget MA og
mener en obduksjon av folk som dør i
trafikken kan gi svar som ikke en åsteds
granskning kan gi. Han understreker i
Lørdagsrevyen at man ved en obduksjon
ofte finner ut vesentlige ting som ikke
granskningene av ulykkesstedet avdekker.
Det har gått et par år siden også Statens
vegvesen, Havarikommisjonen og andre
organisasjoner etterlyste obduksjon av alle
omkomne i trafikken. På MAs utspill for å

Lørdagsrevyen, NRK 1, 18. april 2015
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få fortgang i prosessen svarer samferdsels
minister Ketil Solvik-Olsen til NRK at han
fortsatt venter på en ulykkesrapport:
– Jeg er enig i at dette er viktig, og derfor er
vi positive til det. I fjor vår satte vi ned et
utvalg som begynte å gjennomgå ulykkesrapportene og systemet rundt. De vil levere
sin rapport ganske snart, og da vil vi også
få fortgang på de politiske prosessene, sier
han.
Store ressurser
Hver gang det skjer en alvorlig ulykke
langs veiene våre, settes store ressurser
inn. Akuttinstansene helse, politi og brann
rykker umiddelbart ut. I tillegg kommer
krimteknikere, Statens vegvesens ulykkes
analysegruppe og havarikommisjonen ved
alvorlige ulykker, dødsfall, og der store
kjøretøy er innblandet.
De tre sistnevnte har som mål å forstå
årsaken til ulykken, for blant annet på sikt
å kunne forebygge lignende hendelser. Det
er med andre ord store ressurser i sving,
men det mangler likevel en liten, men uhyre
viktig, brikke i dette arbeidet.
Et mindretall
I dag obduseres kun 30 til 40 % av sjåførene
som omkommer i trafikken i Norge. En
rettsmedisinsk obduksjon kan gi svar
der undersøkelser på åstedet kommer til
kort. Var føreren ruspåvirket, rammet
av hjerneslag eller annet illebefinnende?
Ofte er det utrolig viktig for pårørende og
berørte av en ulykke å få svar på dette, og
ikke minst er dette svært viktig i arbeidet
med å forebygge lignende ulykker.
I intervjuet med NRK Dagsrevyen fikk
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen satt fokus
på saken, og satt fram kravet om ny lov
hjemmel for å sikre at alle omkomne i trafikken
blir rettsmedisinsk obdusert. I følge dagens
lov (hjemlet i Straffeprosessloven) må ulykken ha en etterforskningsinteresse der noen
eventuelt kan påstraffes. Ser man til de
fleste andre europeiske land, blir 95 % av
alle trafikkdrepte rettsmedisinsk obdusert.

Elisabeth Fjellvang K
 ristoffersen
Mørketall
I tillegg er det ofte slik at jo lengre unna et
universitetssykehus en ulykke skjer, desto
mindre er sjansen for at obduksjon utføres.
Dette handler om kostnader, fordi det er
det lokale politiet som tar avgjørelsen om
den omkomne skal obduseres. Det er også
politiet i distriktene som må betale de høye
transportkostnadene.
MA mener at det er viktig å avdekke hvor
mange av dødsulykkene langs veiene våre
som skyldes at fører og/eller passasjerer er
ruspåvirket. Det offisielle tallet på døds
ulykker der sjåføren har vært ruspåvirket er
på 22 %, men Folkehelseinstituttet har anslått
at det trolig er et betydelig mørketall her.
Forskningsprosjekt
Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen er én
av dem som foretar rettsmedisinske obduk
sjoner etter trafikkulykker. Han leder i dag et

forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet
som har som mål å forstå og forebygge
ulykker i trafikken, og etterlyser en enhetlig
praksis for obduksjon, uavhengig av hvor i
landet ulykken skjer. Han mener at en rettsmedisinsk obduksjon er avgjørende for å sikre
avdødes rettssikkerhet, i tillegg til at dette
vil gi svært verdifull informasjon både for
pårørende og for de instansene som jobber
med å forebygge ulykker.
Både MA og Stray-Pedersen mener at
kostnaden ved obduksjon etter dødsulykker
er forsvinnende liten sammenlignet med
øvrige ressurser som settes inn ved alvorlige
ulykker i trafikken. Investeringen er derfor
minimal, mens gevinsten for forskere, trafikk
etater og andre organisasjoner vil være stor.
Og det vil samtidig gi pårørende viktige svar
om hva som skjedde i ulykken.
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Store fremskritt for
alkolås på busser og taxi

Noe av det siste Stortinget gjorde før sommeren 2013 var å
vedta en Nasjonal transportplan der regjeringen ble bedt om å
arbeide med sikte på et landsomfattende krav om alkolås på all
skoleskyss. Siden har ingenting skjedd, selv om blant annet MA
har etterlyst handling. Nå i vår har imidlertid saken blitt tatt
opp to ganger i Stortinget. Det ble innledet med at samferdsels
ministeren måtte svare på et skriftlig spørsmål. Så kom et representantforslag om at det skal komme en lov om alkolås på alle
busser og taxier!
Foto: Stortinget/Terje Heiestad
Det er altså stor aktivitet på alkolåsfronten.
Politikerne i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité tar gode initiativer og
skal behandle saken videre i retning av en
Stortingsavstemning.
Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik var først
ute med et innspill til spørretimen. Han deler
MAs utålmodighet og ønsker at noe skjer. Juvik er representant for Ap fra Nordland. Han
sitter i Transport- og kommunikasjonskomi-
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teen, der han altså i likhet med flere, har vist
stor interesse for alkolås og trafikksikkerhet.

Et skriftlig spørsmål
Spørsmålet fra Juvik til samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen var skriftlig. Han viser
til at i NTP som ble vedtatt juni 2013 og i
merknad fra flertallet i statsbudsjettet for
2015 ble regjeringen bedt om å vurdere ta
inn bestemmelser om alkolås i skolebusser

i “forskrift om sikring av skyssberettigede
skoleelever”. I dag er det forskjellig praksis
i fylkene, og bare 8 av fylkene har krav om
dette, og det er kun noen få fylker som har
en stor andel skolebusser med alkolås, men
flere har det med i nye anbudskrav. Hva
er status på saken, og når kan Stortinget
forvente å få en sak på dette, spurte Juvik?

Begrunnelse
Juvik utdypet sitt spørsmål med å gi bak
grunnen for saken:
I statsbudsjettet for 2015 etterlyste
flertallet i komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
og Venstre regjeringens vurdering og tiltak
for å ta alkolås inn i “forskrift om sikring
av skyss berettigede skolelever”.
Utredningsseksjonen på Stortinget har
foretatt en kartlegging av status i fylkene
på antall skolebusser pr. fylke. Hvor mange
som har alkolås i 2014? Og om det er krav
om alkolås fremover og når det ev. kommer? (eks. ved nytt anbud når?) oversikten
viser at det er store forskjeller i fylkene.
Aust-Agder, Oppland, Sør-Trøndelag, Troms,
Vestfold og Østfold er de fylkeskommunene

ALKOLÅS

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite skal behandle alkolåssaken videre.

som er kommet lengst og som har delvis innført alkolås i busser hvor skolebarn inngår
i transporten. Mange busser brukes både til
skoletransport og ordinær transport. 8 av
fylkene har krav om alkolås i dag eller i nye
anbud som er på gang. Dette viser at bare
halvparten av fylkene har innført alkolås
helt/delvis og har krav i nye anbud.
Skal man få en ordning der alle skolebarn i Norge får de samme sikkerhetskravene må dette inn i forskrift. Finland og
Frankrike har krav i dag om alkolås i skolebusser og allerede i 2011 hadde 85 % av alle
kommuner i Sverige krav om alkolås.

Ministerens svar
Når et spørsmål innleveres skriftlig kommer
også svaret i skriftlig form. Samferdsels
minister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet skriver i sin helthet:
Det skal være trygt å ferdes på norske
veier, uavhengig av om man er sjåfør eller
passasjer. Ansvarlige tilbydere av kollektivtransport har et spesielt ansvar i å sikre
at deres sjåfører er skikket og ansvarlig
i sitt arbeid. Det gjelder spesielt innen
skoleskyss. Noen fylkeskommuner har i
den forbindelse valgt å ta i bruk alkolås på
skolebusser. Som kjent utføres imidlertid
en betydelig del av skolebarntransporten

som en integrert del av det ordinære
rutetilbudet med buss. Innføring av
obligatorisk alkolås påfører busselskapet en
økonomisk kostnad.
Et slikt krav for skolebusser vil dermed
kunne berøre store deler av den samlede
bussparken i Norge, og hvor kollektiv
selskapene gjør ulike vurderinger om
kostnaden står i stil med nytteverdien.
Både innføring av et slikt påbud og etter
følgende praktisk gjennomføring må ses i
lys av et slikt omfang. For å få bedre oversikt over hvordan et krav om alkolås på
skolebusser vil slå ut, skal V
 egdirektoratet
kartlegge økonomiske og administrative
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Kjell-Idar Juvik, Arbeiderpartiet
 onsekvenser ved en slik regulering, som
k
grunnlag for et eventuelt konkret forskriftsforslag og alminnelig høring av dette.

Lovforslag fra KrF
Kort tid etter Juviks spørsmål gikk Kristelig
Folkeparti et skritt videre på veien mot
at alkolås på skoleskyss – og for øvrig all
persontransport på veien – skal bli en
realitet. Partiet fremmet i april et såkalt
representantforslag om alkolås i alle busser.
Forslaget omfatter også taxi og andre
kjøretøyer som brukes til å frakte passasjerer.
Det var representantene Hans Fredrik
Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir S. Toskedal
og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF som har
levert inn forslaget. Deres begrunnelse
var også omfattende på basis av fakta og
saksgangen som har funnet sted.
KrF-politikerne påpekte at tradisjonelle
tiltak mot promillekjøring som politikon-
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Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti
troll og opplysningsvirksomhet ikke er nok
alene. Det er behov for flere virkemidler.
Alkolås kan være en effektiv metode for
å fjerne alkoholpåvirkede sjåfører fra
trafikken. I sin begrunnelse peker de på at
kollektivselskapene selv kan velge å installere alkolås, og bruke dette i konkurransen
med andre selskaper ved å garantere at de
leverer alkoholfri kjøring.
Alkolås er nå en godt utprøvd teknologi, og forslagsstillerne mener tiden er
moden for å ta nye skritt. Forslagsstillerne
mener det bør innføres krav om alkolås i
busser, drosjer og alle kjøretøy på vei som
bedriver persontransport mot vederlag.
De viser til lovende forsøksordninger og
forskningsresultater. Forslagsstillerne sier
at et nasjonalt krav om alkolås vil kunne
medføre en ekstra kostnad for kollektivselskapene og for drosjenæringen. Det kan
derfor være behov for å vurdere overgang-

sordninger eller statlige incentivordninger
for å sikre rask og smidig innfasing av
alkolås i de kjøretøy som blir omfattet av
en regelendring.

Nasjonalt påbud
KrF mener at tiden nå er moden for at det
tas et statlig initiativ for å sikre alkolås
i alle busser, drosjer og kjøretøy som
bedriver persontransport mot vederlag.
Derfor er følgende forslag fremmet:
1. Stortinget ber regjeringen i løpet av
2015 fremme forslag om at kjøretøy på veg
som bedriver persontransport mot vederlag, skal ha alkolås installert.
2. Stortinget ber regjeringen vurdere
overgangsordninger eller statlige incentivordninger for å sikre rask og smidig
innfasing av alkolås i de kjøretøy som blir
omfattet av en regelendring knyttet til
alkolås.

ALKOLÅS

Farlig busspromille
Denne våren har det flere ganger
blitt medieoppslag omkring
tilfeller der bussjåfører har blitt
stoppet med promille. Det kan
være eksempler på at alle parter
– busselskapene, sjåførene,
passasjerene og andre trafikanter
– bør se frem til at alkolås blir
obligatorisk.
Slike hendelser aktualiserer på en dramatisk
måte kravet om å få alkolås i busser, taxi
og andre kjøretøyer som brukes til person
transport.

Ekspressbuss
Det var passasjerene som varslet politiet
om at de mistenkte at en sjåfør som kjørte
ekspressbussen fra Stavanger til Oslo virket
påvirket og sløv. Dette var i slutten av
februar.
Da Utrykningspolitiet ganske snart
stoppet bussen mellom Kristiansand og
Lillesand opplyses det at sjåføren virket
tydelig beruset, og blåsetesten på stedet 
viste ulovlig høy promille.

Skolebuss-promille
Ved et annet tilfelle ble en bussjåfør stoppet
under promillekjøring med bussen full av
skoleelever. Dette skjedde i Hordaland.
Politiet fikk etter tips om promillekjøring
stoppet bussen.
Beskjeden kom via busselskapet til
politiet. Det var rundt 30 skoleungdommer
ib
 ussen. Det viste seg at sjåføren hadde
brennevin med seg på en brusflaske. Han
hadde kjørt i 10 timer da han ble stoppet.
Promillen ble da målt til 2!

Positivt om alkolåspåbud
Etter at stortingsforslaget om alkolås i busser
og taxi ble fremmet, har saken fått stor
oppmerksomhet.
I en bred omtale av saken på VG.no fikk
både buss- og taxiselskapene gi sine kommentarer sammen med politikerne og MA. Og
leserne får si sitt i en interessant undersøkelse
for og imot alkolås.
- Det er bra at det er flere enn oss som er
utålmodige, påpekte MAs Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen til VG.no.
Og drosjenæringen er med: – Vi er veldig

positive til et slikt forslag. Det gir en ekstra
trygghet både for kundene og for oss, sa
informasjonskonsulent Tone Tufte Nedrestøl i
Oslo Taxi.
Fra bussbransjen var det Ruter som
uttaler seg til VG. Selskapet vil avvente
lovforslaget før de gir sitt endelige bifall, men

opplyser at de i utgangspunktet er opptatt av
alle tiltak som kan øke sikkerheten for passa
sjerene.

Sier sin mening
Som en del av sin brede omtale av saken ba
VG.no leserne om å svare på spørsmålet: Er
du for eller mot påbud med alkolås i nye
privatbiler? Nota bene: Alle privatbiler!
Da over 1200 svar var gitt hadde 63 %
svart JA til alkolås. 29 % svarte nei, mens 8 %
ikke visste.

Rus på lederplass
VG tok for øvrig opp trafikkrus på lederplass midt i april: De aller fleste nordmenn
mener at kombinasjonen bilkjøring og rus er
uakseptabel. Likevel skjer det årlig et stort
antall trafikkulykker som følge av rus. Mange
med dødelig utfall. Dette skrever VG i leder
artikkelen, der også MAs bevisstgjøring om
problemene trekkes frem.
Adresseavisen satte også et viktig fokus
på rus i trafikken i en sak under tittelen: “Her
ruskjøres det hvert eneste minutt”. Basert på
anslag om at det kjører 130 000 ruspåvirkede
sjåfører på norske veier hver dag, anskueliggjorde Adresseavisen både på sine nettsider
og på papir hva dette betyr for Trondheims
befolkning: Statistisk sett vil det hvert eneste
minutt kjøre en ruspåvirket bilist over den
trafikkerte Kroppanbrua på E6!
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5
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Skjerpete helsekrav
gir bedre trafikk
sikkerhet

En rapport fra TØI (Transportøkonomisk Institutt) viser at
skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort gir god effekt
på trafikksikkerheten. Resultatene er basert på at det i Møre
og Romsdal fylke i 2010 ble satt i gang en økt innsats for å
inndra førerkortet fra personer med helserelaterte problemer
som ikke er forenlige med kravene til førerkort. Dette gjelder
blant annet medikamentbruk og rusavhengighet.
Bedre enn resten
Sammenligning av ulykker pr 1000 førerkort
før og etter 2010 viste større nedgang i Møre
og Romsdal enn i resten av landet, noe som
tyder på at innsatsen har bidratt til bedre
trafikksikkerhet.
For dødsulykkene var det en signifikant
større nedgang i antall ulykker per 1000
førerkort i Møre og Romsdal enn i resten
av landet, med 66 % mot 35 %. Resultatene
i rapporten fra TØI med Fridulv Sagberg
som forfatter bekrefter at det har vært
god gevinst i å skjerpe håndhevelsen av de
eksisterende kravene til helse. Og for tiden
er nye og strengere helsekrav som kan gi en
enda bedre effekt på landsbasis ute på en
høringsrunde fra Statens vegvesen før de
skal vedtas.

neha førerkort, er hjemlet i Vegtrafikklovens
paragraf 34. Kriteriene for tilbakekalling
av førerrett etter denne paragrafen har
omfattet: 1) Svekket syn, helse eller førlig
het, 2) mangelfulle kunnskaper eller

kjøreferdighet, 3) misbruk av rusmidler og 4)
utilfredsstillende vandel.
I Møre og Romsdal fylke ble det høsten
2010 igangsatt en innskjerping av praksis når
det gjelder håndhevelse av helsekravene til
bilførere, i den forstand at muligheten til å
inndra førerkort på grunn av helserelaterte
svekkelser hos bilførere ble benyttet i større
grad enn tidligere. Dette ble organisert som
et samarbeid mellom fylkesmannen i Møre
og Romsdal, politiet, Statens vegvesen og
Trygg Trafikk, og det ble etablert en sam
arbeidsgruppe med representanter fra disse
organisasjonene.
- Det kan konkluderes med at den økte
satsingen på bruk av paragraf 34 for tilbake
kalling av førerrett i Møre og Romsdal har
bidratt til nedgang i ulykkesrisikoen, og

Inndragning
Muligheten for politiet til å inndra fører
kortet for førere som ikke lenger fyller helse
messige eller andre lovbestemte krav til å in-
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Inndragning av førerkort 2011 i Møre og Romsdal og samlet for øvrige
fylker, etter aldersgrupper. Saker per 100 000 førerkort.
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at dette ser ut til å være et virksomt tiltak
i trafikksikkerhetsarbeidet, konkluderer
rapporten.

Økt frekvens
Formålet med evalueringsprosjektet som
beskrives i TØI-rapporten, var å undersøke
om det kan påvises forbedring av trafikk
sikkerheten som kan føres tilbake til økning
i antallet inndratte førerkort. Prosjektet
har omfattet sammenligninger av omfanget
av inndragningssaker og av antall ulykker
mellom årene før og etter 2010.
Frekvensen av inndragningssaker etter
paragraf 34 i Møre og Romsdal økte fra ca.
150 per 100 000 førerkort i 2009 til over 900
i 2011, mens nivået i resten av landet lå på
mellom 200 og 300 saker per 100 000 førerkort både i 2009 og 2011.
Frekvensen av inndragningssaker i ulike
aldersgrupper i forhold til antallet førerkort
viser - som forventet - at den er størst i den
eldste aldersgruppen (over 75 år).

Tilrådninger fra fylkesmannen om inndragning av førerkort i Møre og Romsdal
og samlet for ørvige fylker, etter år.

Redusert risiko
Ulykkesrisikoen har gått ned i hele landet
i denne perioden, så for å se om tiltakene
i Møre og Romsdal har hatt noen effekt,
har vi sammenlignet ulykkesnedgangen der
med endringene i resten av landet. Vi har
definert årene 2001-2009 som førperiode og
2011-2012 som etterperiode. For alle person
skadeulykker var det en nedgang i antall
innblandede førere per 1000 førerkort på
30 % i Møre og Romsdal, mot 26 % i resten
av landet. Forskjellen er imidlertid ikke
statistisk signifikant. For dødsulykkene var
det derimot en signifikant større nedgang i
antall ulykker per 1000 førerkort i Møre og
Romsdal enn i resten av landet, med 66 %
mot 35 %.
En analyse av dødsulykkene tyder på at
antallet ulykker relatert til helseproblemer
og ruspåvirkning har holdt seg relativt
stabilt til tross for at antallet ulykker totalt
har gått ned. Det kan derfor være grunn
til å gjennomføre mer detaljerte analyser
av bakgrunnsdata for førere med rus- eller
helseproblemer, som innblandes i ulykker,
for å få mer kunnskap om hvordan slike
problemer skal fanges opp, slik at rutinene
for inndragning av førerkort i slike tilfeller eventuelt kan forbedres. Det bør også
vurderes mulige tiltak for å hindre kjøring
uten førerkort blant førere som har fått
tilbakekalt førerretten.

Mange tiltak
Den særlige satsingen på paragraf 34 i Møre
og Romsdal har omfattet blant annet:
• Fylkeslegen har holdt kurs og møter for
primærleger, sykehusleger, psykologer og
spesialhelsetjenesten, med fokus bl.a. på
meldeplikten.

Tilrådninger fra fylkesmannen om inndragning av førerkort i Møre og Romsdal
og samlet for hele landet, etter kriterium (rusrelatert vs. andre kriterier) og år.
• Politiet og Statens vegvesen har holdt
orienteringsmøter for trafikklærere om
regelverk og arbeid med førerkortsaker.
• Media har hatt flere oppslag om problemstillinger knyttet til helse og førerkort.
• Politiet har i økende omfang krevd

legeundersøkelse og/eller kjørevurdering på
bakgrunn av mistenkelig kjøreatferd.
• Prosjektgruppen har samarbeidet med
fylkets trafikksikkerhetsutvalg for å påvirke
politikere til å engasjere seg i temaet.
(Kilde: TØI rapport 1386/2014 Forfatter: Fridulv Sagberg.)

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5
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Ford Mondeo:

Med sikkerhet i høysetet

Av H-E Hansen

Den nye Ford Mondeo er en utmerket bil Og ved siden av gode
kjøreegenskaper og komfort kan den by på mye sikkerhetsteknologi i fremste rekke; blant annet fotgjengeroppdagelse
og sikkerhetsbelter med innbygde kollisjonsputer i et bredt
utvalg av smart teknologi.
Kort og godt
Den helt nye Mondeo har latt vente på seg,
men den kommer meget godt! Det er bare
å slå fast at Ford-modellen har kjøreegenskaper av velkjent kaliber. Motorvalgene
både på bensin- og dieselsiden byr på det
du måtte ønske deg i hele registeret fra
øko-effektive 1-litersmotorer med 125 hk til
2-litersmotorer med 240 hk. Disse er kombinert med enten 6-trinns manuell girkasse
eller automatisk Powershift. AWD – Fords
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intelligente firhjulstrekksystem - lanseres
også på Mondeo.
Det ytre designet taler for seg selv.
Og innvendig er det romslig og komfortabelt både foran og bak i de to karosserivariantene sedan og stasjonsvogn. Ta en
prøvetur! Og prisene for Ford Mondeo kan
anskueliggjøres med en stasjonsvogn i godt
utstyrt Titanium-variant med 1.6 TDCi med
115 HK, som har en startpris på 328 000
kroner.

Nå skal vi vie plass til omtale av de usynlige
hjelperne Mondeo er utstyrt med for sikkerhet - for deg og de andre på veien. For
det er spennende!

Avansert sikkerhet
Mondeo er det teknisk mest avanserte
Ford-kjøretøy som noensinne er lansert,
sier Ford selv. Systemet for fotgjengeroppdagelse kan bidra til å redusere
alvorlighetsgraden ved – eller forhindre
– fotgjengerpåkjørsler. Fotgjengeroppdagelsen identifiserer personer og reduserer
alvorlighetsgraden ved påkjørsler i opptil
80 km/t.
Hvis en fotgjenger oppdages foran bilen
– eller vil kunne komme til å krysse bilens
kjørebane - og en påkjørsel kan være nært
forestående, får sjåføren en advarsel. Dersom sjåføren ikke reagerer, korter systemet
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ned tiden det vil ta å aktivere bremsene
ved å redusere avstanden mellom bremse
skivene og bremseklossene. Hvis det fortsatt ikke er noen reaksjon, vil kjøretøyet
automatisk koble til bremsene slik at bilens
hastighet senkes.
Systemet behandler informasjon samlet
inn av et kamera montert i frontruten
og en radar plassert i støtfangeren, og
måler informasjonen mot en database med
“menneskefasonger” for å skille fotgjengere
fra andre objekter som finnes langs veien.
Ingeniørene testet systemet både på
lukket bane med dukker og ute i virkelig
trafikk. Testing i den virkelige verden var
avgjørende. Ford har prøvekjørt systemet i 500 000 km for å være sikre på at
Fotgjengeroppdagelse var testet mot
et bredest mulig spekter av forskjellige
personer og situasjoner.

Sikkerhetspakken
Sikkerhetspakken inkluderer også Aktiv
Bremsing (Active City Stop), som automatisk kobler inn bremsene og dermed bidrar
til å hindre sammenstøt med forankjørende
bil helt.
Active City Stop virker i hastigheter
opp til 50 km/t. Ved høyere hastigheter
bruker antikollisjonsassistenten radar og
kamerateknologi for å skanne 200 meter
foran bilen - og kan automatisk koble inn
full nedbremsing for å unngå påkjøring av
kjøretøyet foran.
Radarteknologi muliggjør også distanseangivelse, som informerer sjåføren om
tidsavstanden til kjøretøyet foran - og den
adaptive cruisekontrollen vedlikeholder automatisk valgt distanse til kjøretøyet foran
ved å øke eller redusere farten på egen bil.
I tillegg bidrar det foroverrettede kameraet
til å holde bilen i kjørefilen (Lane Keeping),
som påvirker styringen dersom Mondeo
foretar et utilsiktet filskifte.

Enklere parkering
Mondeo hjelper også sjåføren ved kjøring
inn og ut av parkeringsplasser. En avansert versjon av Parkeringsassistanse har
vinkeltrett parkeringshjelp - som hjelper
sjåføren med å finne en passende parkeringsplass, og rygger bilen på plass uten at
han behøver å røre rattet.
Avanserte lysteknologi kombinerer LEDfrontlykter som gir dagslyslignende lys med
Fords adaptive frontlyssystem: Vinkelen
og intensiteten på frontlysstrålen justeres
i syv ulike innstillinger ut fra kjøreforholdene; bilens hastighet, utelyset, rattvinkel,
avstanden til kjøretøyet foran og aktiviteten til vindusviskerne.

Kollisjonsputer i beltene
Den nye Mondeo-generasjonen har unike,
oppblåsbare setebelter for baksetene.
Setebelter bak er utstyrt med belter som på
40 millisekunder fylles med luft slik at de
dekker et område av overkroppen som er
fem ganger bredere enn et konvensjonelt
belte. Disse ble behørig omtalt i Motorføreren nr. 5 – 2014.
Fords SYNC 2 kommunikasjonssystem
med avansert stemmestyring og 8-tommers
berøringsskjerm vil gjøre det mulig for
sjåføren å betjene telefon, underholdningsanlegg, klimaanlegg og navigasjonssystem
med stemmekommandoer.
Mondeo er også først i segmentet med
en forbedret versjon av MyKey som gjør
det mulig for Mondeo-eieren å programmere en tenningsnøkkel – vanligvis for en
yngre sjåfør. MyKey kan stanse innkommende telefonsamtaler, senke toppfarten,
hindre avstengning av førerassistanseteknologier og sikkerhetsutstyr, redusere
volumet på musikkanlegget og hindre at
bilen kan startes dersom ikke de som sitter i
bilen har koplet til bilbeltene.
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Genève-utstilling med Årets Bil

Volkswagen Passat
På vårens bilutstilling i Genève var et av høydepunktene
kåringen av prisen til Årets Bil. I et finaleheat på 7 biler gikk
Volkswagen Passat til topps.

Årets Bil i Europa, eller ”Car of the Year
2015”, ble offentliggjort for et stort presse
oppbud dagen før utstillingen åpnet.
I år var det 31 kandidater som juryen,
bestående av 58 ledende motorjournalister
fra hele Europa, skulle vurdere. Volkswagen
Passat vant kåringen med en god margin til
Citroën C4 Cactus, og med Mercedes-Benz
C-klasse på en tredjeplass.

Prestisjefull
Prisen som Årets Bil i Europa er nok den
mest prestisjefulle prisen i bilbransjen i vår
verdensdel. På verdensbasis finnes det et
stort antall hederspriser for beste modeller, beste motorer, beste design og alt
du kan tenke deg. Men Årets Bil i Europa
er en pris som det ligger betydelig tyngde
bak. Den har en over 50 år lang historie,
og det er ekspertjournalister som foretar
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vurderingene. Bilprodusentene kniver om
å få prisen, og vinnerne vet hvert eneste år
å bruke det som et viktig salgsargument i
markedsføringen sin.
Årets Bil i Europa ble etablert i 1964
av en gruppe europeiske biltidsskrifter.
Juryen består av motorjournalister fra
hele Europa, og antallet representanter
fra hvert enkelt land baseres på størrelsen
av landets bilmarked eller bilproduksjon.
Juryen består nå av 58 medlemmer fra
23 land. Norge har i mange år hatt Rune
Korvoll fra bladet Motor som sin representant.

Favner bredt
Det er ingen kategorier eller klasser, og
prisens formål er å finne det beste bilkjøpet
blant de mange bilmodellene som deltar.
Alle bilmodeller som er lansert i de tolv
månedene før prisen deles ut kan delta. Mod-

Av H-E Hansen

eller behøver ikke være europeiske, men de
må være tilgjengelig for salg i minst fem europeiske land. I tillegg må de ha et årlig salgsmål
på minst 5 000 biler. Dette er ikke en arena for
spesielle biler, luksus eller prototyper.
Modellene som er nominert får poeng
i kategoriene kjøreegenskaper, ytelser,
design, økonomi, sikkerhet, komfort, miljø,
førermiljø og pris. Syv finalister velges
gjennom en avstemning. Deretter får hvert
enkelt jurymedlem 25 poeng å distribuere
mellom finalistene. Poengene må fordeles
over minst fem bilmodeller, og en enkelt
modell kan få maksimalt ti av poengene.
Stemmegivningen er åpen, og hvert jury
medlem må forsvare sin poengfordeling.

Show
På den store lanseringen på kvelden før
åpningen av pressedagene i Genève ble alle
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tallene offentliggjort. Juryens leder Hakan
Matson fra svenske Dagens Industri, sto for
et lite show i ren Melodi Grand Prix-stil.
Poengene ble ropt opp, land for land,
merke for merke.
Til slutt Passat som en soleklar vinner
med 340 poeng foran Citroen Cactus med 248
poeng og Mercedes-Benz med 221 poeng. Og
Rune Korsvolls poenggivning var på alle måter
lett å forsvare i forhold til den endelige listen.
Han hadde gitt flest poeng til nettopp de tre
som kom på de tre første plassene.
Det er bare to år siden Volkswagen Golf
vant samme kåring, og i 2010 vant Polo
med en margin på bare 10 poeng.

Citroën C4 Cactus

Historien
Når vi leser listen over prisvinnere er det
en gjennomgang av de siste 50 årenes bil
historie. Den aller første Årets Bil i 1964
var Rover 2000 med også britiske Hillman
Imp på tredjeplass. Året etter gikk også
seieren til England med Austin 1800 og Ford
Mustang ble nummer 3. Renault 16 vant
foran Rolls-Royce Silver Shadow i 1966, mens
Fiat 124 slo BMW 1600 og Jensen FF i 1977.
Dette var første gang Fiat vant. Siden
har det blitt ytterligere åtte topplasser for
italienerne. Dette stiller dem i en særklasse
foran Renault med 6 seiere, Ford (5) og
Peugeot som sammen med Volkswagen har
vunnet 4 ganger.

Mercedes-Benz C-Class

Den aller første Årets Bil i 1964 var
Rover 2000.

Finalistene i 2015:
BMW 2-Series Active Tourer
Citroën C4 Cactus
Ford Mondeo
Mercedes-Benz C-Class
Nissan Qashqai
Renault Twingo
Volkswagen Passat
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Hyundai i20:

Mer plass og nytt design

Hyundais i20-modell har kommet med nytt design, mer innvendig plass og utvidet utstyrsliste. Den friske, nye utgaven av
utfordreren i B-segmentet for småbiler er på veien i både 3- og
5-dørsvarianter.
Av H-E Hansen
Vår første prøvetur gikk på alt fra trange
smug i landsbyer på den spanske bygda til
svingete hovedveier og motorvei. Og i20
egner seg godt for et variert liv på farten.
Selv om motorene ikke er av de kraftigste,
er de godt tilstrekkelig for den normale
bruken av en slik småbil.

18
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Stort antall
Hyundai i20 vil ta opp konkurransen med
biler som Ford Fiesta, Kia Rio, Peugeot 208
og Volkswagen Polo.
Totalt har modellen som tidligere bar
navnet Getz blitt solgt i nærmere en million
eksemplarer siden første generasjon i 2002.

i20 har siden debuten i 2008 solgt over 
400 000 eksemplarer.
Bilen er utviklet på Hyundai utviklingssenter i Tyskland og produseres i Tyrkia,
alt for å tilfredsstille europeiske kunders
forventninger og kvalitetskrav, påpeker
Hyundai. Fabrikken i Tyrkia er nå bygget ut
for å håndtere hele Europas behov for i10 og
i20. Totalt har fabrikken hittil bygget over en
million biler og den har nå en kapasitet på
200 000 biler årlig. Hyundais satsning i rallyVM er for øvrig basert på i20 i rallyutgave.

Særpreg
Hyundai har lagt innsats i at den nye i20
skal ha et iøynefallende design.
Med nye og særpregede linjer er i20 større
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enn sin forgjenger, både utvendig og
innvendig. Større akselavstand skal også bidra til de stabile kjøreegenskapene. Bilen er
komfortabel og myk i bevegelsene. Styringen virker forutsigbar og stabil. Støynivået
er også lavt.
I første omgang har du kunnet velge
mellom to versjoner av en 1,25-liters bensinmotor som yter 75 eller 84 hk. De er koblet samme med 5-trinns manuelle girkasser.
Deretter følger en 1,4-liters motor med 100
hk med 4-trinns automatgir.

Rattvarme
Innvendig virker det romslig, bilens størrelse tatt i betraktning. Du sitter godt her
inne. Interiøret har tiltalende komfort
og design, der du kan velge i et knippe
2-fargekombinasjoner.
Varme i rattet er standard. Det samme
gjelder fartsholder. Skinnseter hører
imidlertid til på listen over ekstrautstyr.
Utstyret omfatter også nøkkelfri adgang,
parkeringssensorer foran og bak, ryggekamera med skjerm i innerspeilet, og filskiftevarsler. For ytterligere lys kan du bestille et
panoramatak som kan åpnes.
Det er verd å merke seg en smart holder
for smarttelefonen som ikke bare fungerer
som hands-free telefon, men som gjør at
telefonen fungerer som en alltid oppdatert
GPS, musikkbibliotek og billedalbum.
I stedet for en stor, integrert skjerm
i dashbordet, satser altså Hyundai på at
du kan koble smarttelefonen til bilen.
Hyundais markedsundersøkelser viser at
kundene ønsker å integrere smarttelefoner
i bilene sine. Det gir et brukergrensesnitt de
kjenner.
Smarttelefoner har et potensial for å
bli en stadig viktigere del av bilens hjerne,
mener bilprodusenten. Dette virker logisk,
for man er gjerne godt drillet i bruk av
daglig brukte finesser på telefonen.
Du finner også tilkoblingsmuligheter
med AUX, Bluethooth, og USB, samt etter
hvert DAB+. Ellers holder Hyundai seg
fortsatt til knappebetjeninger i stedet for
menystyring av for eksempel klimaanlegg
og radio. Mange synes nok det er en fordel.

Bestselgeren
Hyundai sier at dette er en svært viktig
bil for merket, for i20 allerede har et godt
fotfeste med mange trofaste kunder i
Norge. Den norske importøren forventer å
selge over 1 000 biler årlig i Norge. I Europa
forventer man å selge 100 000 i året.
Prisene starter på 174 950 kroner for basis
modellen Classic, mens den forventede
bestselgeren Comfort starter på 189 950
kroner.

Mye annet
Ved siden av sin i20 er Hyundai i støtet med
flere nyheter i spekteret av modeller fra
i10 til i35 og sportsbilen Veloster. Disse ble
blant annet vist på bilutstillingen i Genève
i år.
For å møte etterspørselen etter biler
med mindre motorer ble Hyundais to
nye turbo-bensinmotorer med direkte
innsprøytning (T-GDI) presentert på messen.
En på 1.0 liter og en 1,4 liter.
Brenselcellebilen Hyundais ix35 FCEV
(Fuel Cell Electric Vehicle) har allerede

markert seg som en foregangsmodell blant
el-brenselcellebiler, blant annet ved å kjøre
over 700 km uten fylling av hydrogen.
Mange biler er allerede levert, blant annet
noen til Norge. ix35 er utstyrt med en elektrisk motor på 100 kW (136 hk) og har en
toppfart på 160 km/t.
Hybridmodellen i40 48V er en demo
versjon laget for å vise teknologier og
muligheter Hyundai jobber med. Bilen
har fått økt kraften med 15 % og redusert
CO2-utslippet med inntil 20 % takket være
kombinasjonen av en 1,7 liters diesel
motor og ett 48 volts bly-karbon batteri.
En belte-drevet startmotor (BSG) erstatter
dynamoen og gjør at motoren re-starter
omtrent uten lyd eller vibrasjoner. Med
turbo øker kapasiteten til 155 hk med
maks dreiemoment på 360 Nm. Batteriet
trenger ingen kjøling og er plassert sammen
med reservehjulet og tar derfor ikke opp
bagasjeplass. Ekstravekten er 46 kg.
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Skoda:

Ny generasjon av Fabia

Tredje generasjon av Škoda Fabia hadde premiere på bilutstillingen i Paris i fjor høst og har i
år vært på full fart ut på norske veier. Den nye modellen av småbilen kommer samtidig i både
femdørs kombiutgave og som stasjonsvogn.
Av H-E Hansen
Fabia er en kompakt bil til nytte og glede.
Den er funksjonell og med kjøreegenskaper
man vil sette pris på.
De skarpere linjene skal markere en klar
endring i design. Det er ment å signalisere
en mer emosjonell retning for Skoda; mer
sporty og dynamisk. I det nye konseptet
ligger også utvikling og utnyttelse av
moderne teknologi som blant annet inklu
derer Mirror-link for integrering av smarttelefoner i bil.

Raskere og presis
Fabia har får et nytt chassis, og en rekke
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andre elementer fra konsernets felles
MQB-plattform. Herunder ligger også infotainment systemer, elektronikk, assistent
systemer og elektromekanisk styring.
Den elektromekaniske styringen erstatter
elektrohydraulisk styring som reagerer
raskere, er mer presis, og krever mindre
krefter.
Dessuten er vekten blitt lavere enn
tidligere, noe som bidrar til lavere forbruk og utslipp. Den nye Skoda Fabia blir
opptil 65 kg lettere enn forgjengeren,
og får en vekt fra 980 kg. til 1004 kg for
stasjonsvogn. Den er 90 mm bredere og

30 mm lavere. Stasjonsvognen blir også
lenger. Samtidig utvides også sporvidden
og akselavstanden, noe som bidrar til økt
kjørekomfort og en mer spenstig følelse av
kjøreegenskapene.

Sikkerheten
Sikkerheten i den nye Skoda Fabia er godt
ivaretatt med blant annet et standard
utstyr som omfatter viktige funksjoner som
Front assist, hvor en frontplassert radar
leser veibildet foran bilen, og automatisk
bremser opp når trafikken foran stopper
opp. Om uhellet er ute, er også Multi
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Lengst ute i vest

kollisjonsbrems som etter et uhell automatisk bremser bilen, slik at den ikke ruller
videre. Dessuten er elektronisk differensial
brems, XDS+ standard.
Fabia stasjonsvogn får et bagasjerom på
hele 530 l ved oppslått bakseterygg og hele
1395 l ved nedslått bakseterygg.

Motorteknologi
Den nye Fabia utstyres med den siste
generasjonen av motorteknologi fra Skodas
konsernplattform MQB. Dette betyr nye og
drivstoffgjerrige motorer som oppfyller de
strenge kravene i EU6 miljøstandarden.
Du kan velge mellom tre dieselmotorer
og fire bensinmotorer, som alle er utstyrt
med start-stop automatikk og el-gjenvinning av brenseenergi som standard. Videre
kan man velge mellom manuell girkasse
eller den eminente DSG-automatgirkassen.
Bensinmotorene strekker seg fra en 1.0
MPI tre-sylindret motor på 60 hk, (stasjonsvogn leveres ikke med 60 hk bensinmotor)
opp til en 4-sylindret 1,2 TSI turbo motor
på 110 hk.
De nye turbo-dieselmotorene med
direkte innsprøyting er alle basert på
common-rail med tre sylindere. Motor
blokken er i støpt aluminium. Det kommer
også en GreenLine-version av Fabia med
en 75 hk 1.4 TDI-motor med et forbruk på
beskjedne 0,31 l pr. mil med et CO2-utslipp
på 82 g/km.

Rikholdig innhold
Den rimeligste versjonen av den nye Skoda
Fabia starter på 155 000 kroner.
Når du går opp fra utstyrsnivået Active
til de mer rikholdige Ambition og Style,
kommer toppmodellen på 230 000 med 1,4
TDI 90 hk og DSG-automatgir. Stasjonsvogntillegget er 8 000 kroner.

Fra flyplassen i Lisboa tar vår prøvebil Skoda Fabia oss raskt
ut av den portugisiske hovedstaden. Vi skal nordover og
vestover i spennende områder som ligger bare få mil og et
par timers kjøring fra Portugals idylliske hovedstad.
Av H-E Hansen
Fire mil mot vest, forbi badebyen Estoril
med sin racerbilbane der Formel 1-VM har
hatt løp, kommer vi til Cascais. Den tidlig
ere fiskerlandsbyen var et velkjent feriested
for landets kongefamilie for et århundre
siden. Nå er det et populært reisemål for
både portugisere og utlendinger.
Fra et idyllisk bysentrum med boliger for de
rike og eksklusive hoteller med golfbaner,
kan du kjøre en kort, men spennende kyst
vei ute ved Atlanteren. Det første stykket
går helt nede ved stranden forbi fyrtårnet
ved Cabo Raso. Når været står på her,
knuses atlanterhavsbølgene mot klippene
og gjør at luften blir fylt av en lett og salt
dis. Litt lengre nord ligger et par mindre
strandhoteller ved en lang sandstrand som
er et eldorado for surfere.
Herfra stiger veien og slynger seg opp i
skogkledde åser. På det høyeste punktet går
en avstikker ut mot Cabo da Roca. Klippen
her danner et kapp – like imponerende som
vårt eget Nordkapp. Dette er faktisk det
aller vestligste punktet av både Portugal og
det europeiske kontinentet. Når du lener
deg vågalt ut over muren ved stupet over
havet, er det ingen på fastlandet som er
nærmere Amerika enn du!

Videre nord og østover når veien etter et
par mil fylkeshovedstaden Sintra, som ligger høyt opp i en fjellside i det frodige land
skapet som omfattes av en naturpark. Byen
står på UNESCOs liste over verdensarven
takket være sin romantiske arkitektur som
er en magnet på turistene.
Det er ikke lange biten videre til neste
attraksjon på disse kanter. Et par mil nord
over ligger den lille byen Mafra. Her er det
en – bokstavelig talt – stor severdighet: Det
enorme Mafra-slottet. Bak den 200 meter
lange fasaden av barokkbygningen finnes et
palass som var sommerresidens for kongefamilien, samt et kloster, et bibliotek og
en basilika. Bygningen ble oppført i årene
1717-1730 med 880 rom, 300 klosterceller,
4500 dører og vinduer, samt 154 trappe
oppganger. Virkelig et besøk verd på denne
korte og innholdsrike rundturen i Lisboas
nærmiljø.
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Av H-E Hansen

Opel Eye-Tracking:

Styr frontlyktene med blikket
Hovedlys som styres direkte av førerens øyne? Det høres ut som
science fiction, men det er langt nærmere virkeligheten enn
du skulle tro. Ingeniørene hos Opel jobber med morgendagens
lysteknologi, der øynenes bevegelse registreres og utnyttes til å
styre bilens lys.
Godt lys er livsviktig på veien enten du er
bilist eller myk trafikant. Hovedlys som
følger veien rundt svingene for å gi sikt inn i
mørke kanter finnes på stadig flere biler. Nå
tas det nye skritt for sikrere mørkekjøring.

Enkelt for massene
– Vi har jobbet i to år med dette prosjektet
der retning og intensitet på lyset blir styrt
etter hvor føreren retter blikket, sier Ingolf
Schneider, sjef for lysteknologi hos Opel.
Målet har vært å utvikle et enkelt system
som kan brukes i en masseprodusert bil. I
motsetning til andre avanserte systemer for
registrering av øyebevegelser, som krever
mellom fem og ti kameraer, startet man
ved å bruke et enkelt webkamera. Med
dette rettet mot førerens hode, kunne det
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skanne viktige områder som nese og øyne,
for å r egistrere bevegelse og dermed også
førerens synslinje.
Systemet oversatte deretter denne
informasjonen og aktiverte små elektro
motorer, som raskt endret retning på
frontlyktene. Problemet var at kalkulering
av data tok for lang tid, og kameraet ikke
var raskt nok til å registrere alt som skjedde
ute i trafikken.

Rask reaksjon og smart
forsinkelse
Det var i forbindelse med optimalisering av
kameraet at gjennombruddet kom. Det nye
kameraet er nå utstyrt med infrarøde sensorer og fotodioder som sammen sørger for
å skanne førerens øyne mer enn 50 ganger

per sekund under kjøring i mørke eller regn.
Kombinert med langt raskere styring av
hovedlysene, reagerer de nå både vertikalt
og horisontalt.
Et praktisk problem gjensto likevel: I
praksis vil førerens øyne naturlig bevege seg
fra ett fokuspunkt til et annet. Så om lysene
skulle følge øyebevegelsene helt presist, ville
det få lyktene til å virre rundt, noe som ville
være svært forstyrrende både for føreren og
andre på veien.
– For å unngå dette problemet har vi
utviklet en sofistikert forsinkelsesalgoritme,
som sørger for en langt mykere bevegelse
for lyskjeglen. En annen fordel med den
nye registreringsmetoden, er at den ikke
må kalibreres for hver enkelt fører. Dette
systemet fungerer perfekt uansett hvem som
sitter bak rattet. Selv om føreren skulle bli
forstyrret og se i en annen retning, vil alltid
lyskjeglen peke i bilens retning.

Tilgjengelig med AFL+ i dag
Ved siden av at Opel jobber med fremtidens lyssystemer, har bilmerket allerede
ledende teknologi for optimalt syn under
mørkekjøring gjennom dagens genera
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sjon AFL+ som er tilgjengelig på modellene
Mokka, Zafira Tourer, Astra og hele Insigniafamilien.
I kombinasjon med Opel-Eye frontkamera,
har AFL+ opp til 10 ulike lysfunksjoner der
xenonlyset tilpasser seg ulike situasjoner.
AFL+ tilpasser lyskjeglen etter værforhold
eller hva slags veier du kjører på. Intensiteten og retningen på lyskjeglen styres
av bilens hastighet og rattets bevegelser. I
tillegg styrer Opel Eye også dimming av lyset
når du møter eller tar igjen andre biler.

Lyst som om dagen – LED matrix
I tillegg til den utprøvde teknologien i AFL+
og arbeidet med å utvikle lys som styres
av øynene, jobber ingeniørene hos Opels

internasjonale utviklingssenter også med
den siste testingen av neste generasjon lyssystem; LED matrix-lys.
På samme måte som AFL+ er LED matrix
et lyssystem som hindrer blending av andre
bilister, og som automatisk tilpasser seg forskjellige trafikksituasjoner. Tilpasningsevnen
og nøyaktigheten er imidertid tatt ett skritt
lenger.
Når systemet oppdager lys fra møtende
trafikk, vil enkelte soner med LED-dioder
slås av eller dimmes individuelt avhengig av
situasjonen, mens resten av veien fortsatt
er opplyst. Det hele skjer automatisk og
føreren kan konsentrere seg om kjøringen.
Opel vil introdusere LED matrix-lys i løpet av
de neste 18 månedene.
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Historien om en
gammel Kadett
En stolt og fornøyd bileier etter gjennomført
restaurering og vellykket jomfrutur.

Familielunsj rett fra bagasjerommet,
midt på 70-tallet.

Vestlandstur med en Camptourist telthenger
i 1976.

En lett bekymret sønn opplever dynamo
problemer i Kålmården Djurpark i Sverige i 1979.

Som ung bilmekaniker og nybakt pappa fant Motorførerens journalistveteran Knut Arild
Lotterud høsten 1971 ut at det var tid for en ”ny” bruksbil – en bruktbil. Med en sønn i barnesete midt i baksetet så familien raskt behovet for mer bagasjeplass, til barnevogn og andre
nødvendigheter. Her er historien om et ekstra og kjært familiemedlem fra Bochum i Tyskland.
Av Knut Arild Lotterud
Dette er historien om et nærmest livslangt
forhold med mange krokveier. Og det viser
at både slektsblod og motorolje er langt
tykkere enn vann.

Tredje eier
Arvelig belastet som jeg er når det gjelder
bil, var det egentlig aldri tvil om valg av
bilmerke; Det ble selvsagt en Opel, en lettere
medtatt 1969-utgave Kadett 1100 SR, som
allerede da hadde mer enn 90 000 på kilo
metertelleren.
I følge foreliggende dokumenter (service
kort og reg. papirer) er bilen produsert 29.
april 1969, og fortollet inn i Norge i mai samme
år. Første eier i Norge ble Opel-forhandleren
i Kristiansund, Autoservice AS (reg.21 okt.
69). I Kristiansund gjorde bilen tjeneste som
demonstrasjonsbil hos forhandleren, før den
ble solgt til en anleggsbas i Østfold. Sistnevnte
hadde etter hvert byttet til ny Opel hos
Gustav Thrane Steen på Skøyen i Oslo, hvor
bruktbilen sto og fristet meg høsten 1971.
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Gjennom hele det kommende tiåret fungerte
Kadetten som familiens trofaste og høyt
verdsatte transportmiddel, både til og fra
arbeid og i ferie og fritid. Etter hvert ble
det mange minnerike turer, både lange og
korte, og både i inn- og utland. Utlandet var
nærmere bestemt Sverige. I 1974 fikk tre år
gamle Henning selskap av Kristin i baksetet.
Dermed ble det både mindre plass og mer liv
der bak – og enda mer moro og flere gode
minner.

jo tross alt ikke all verden. Visse andre oppdateringer og forbedringer kom også på
plass. Bilen fikk etter hvert både felger og
krengningsstabilisator foran fra en RallyKadett, ”stramme” gassdempere rundt det
hele, fire Bosch Rally Knick ekstralys, samt
ekstra instrumentering som turteller, klokke,
oljetrykksmåler, voltmeter og vacummeter – de tre siste i original konsoll fra Rally
Kadett. Eieren var tross alt en motorsportsinteressert ung bilmann!

Vedlikehold

Nye behov

I årenes løp ble det selvsagt nødvendig
med en del vedlikehold og reparasjoner.
Kadetten ble blant annet pusset opp og
lakkert to ganger, begge ganger i den
originale fargen – sølv metallic. Både motor
og girkasse ble etter hvert overhalt, og en
viss preparering av topplokk og veivaksel
ga motoren litt mer ”pulver”. Riktignok var
SR-utgaven av Kadett B en ganske sprek
bil for sin tid, men 68 SAE-hestekrefter var

Men i 1982 meldte det seg behov for en
nyere og litt mer moderne bil. Igjen ble det
en Kadett, denne gangen en 78-modell 1200
S. Min søster overtok 69-modellen og fikk
et problemfritt bilhold gjennom fem år,
før hun forelsket seg i en toliters Ascona
B i 1987. Da tok jeg like godt den gamle
Kadetten tilbake. De to håpefulle begynte
tross alt å nærme seg førerkortalder, og
begge lærte etter hvert å kjøre bil bak rattet
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Tidlig krøkes» må den som skal bli
en god hjulskifter. Kristin, tidlig
80-tall.

Typisk 60-talls interiør,fortsatt like
helt og fint.

Henning skifter bremseklosser.

Etter 15 år på låven var den gamle Kadetten i heller medtatt
og i dårlig forfatning.

Bilen og alle karosseridelene som
måtte til, nytt og brukt.
Nyrestaurert, blank i lakken og klar for nye eventyr.

Svigerdatter og barnebarn på tur i
veteranbilen.

Ferdig rustsveiset, grunnet og klar for
lakkering.

Sønn og sønnesønn er begge opptatt av det
gamle klenodiet, og liker å ta en tur nå og da.

i Kadetten. Henning brukte til og med bilen
et par år før han kjøpte egen bil – en Kadett
C med 1,6 liters motor.
Mot slutten av 1992 var ikke behovet
for Kadetten og en bil nummer to lengre til
stede. Tidens tann hadde dessuten begynt å
sette sine tydelige spor på det gamle klenodiet. Fem år i et barskt vestlandsklima, og to
år med en nybakt sjåfør bak rattet, hadde
heller ikke gått upåaktet hen. Bilen begynte
rett og slett å bli både sliten, rusten og medtatt. Når sant skal sies var det vel egentlig
tid for skroting…

Reddet fra hoggeren
Tross alt hadde den gamle Kadetten gjennom
årene opparbeidet en helt spesiell posisjon
i familien, nærmest som et familiemedlem.
Derfor var det aldri aktuelt å levere den til
”hoggeren” og ”pressa”. Junior nedla rett og
slett veto. I stedet ble bilen plassert på en
låve i påvente av, og håp om, en eventuell
framtidig restaurering. Da viste kilometer-

telleren 20 908 km, noe som betyr at bilen
antakelig var kjørt hele 420908 kilometer!
Kadetten ble stående på låven i 15 år.
Så - hele 36 år etter at vi kjøpte bilen –
bestemte vi oss for å starte prosessen med
å bringe den gamle Kadetten tilbake til sin
”fordums prakt”.
Nå startet jakten på det som manglet
av reservedeler. Og det var ikke lite. Det er
så visst ikke bare snakk om å stikke innom
en forhandler eller en bilrekvisitabutikk for
å kjøpe deler til en slik gammel bil. Takket
være juniors nettsøk ankom det deler fra
både Norge, Sverige og Tyskland. Noen nye
karosserideler var fortsatt tilgjengelige, noe
ble «transplantert» fra et par tilsvarende
biler, og noe måtte rett og slett lages. Det
som viste seg å være vanskeligst å få tak i,
var bremsedeler og eksosanlegg.
Men alt det ”gromme” og tidsriktige
ekstrautstyret fra 70-tallet var heldigvis
intakt og i god behold.

Strålende fremtid
Samtidig med jakten på deler ble bilen
fullstendig demontert, både innvendig og
utvendig, før den ble levert til rustsveising
og lakkering. Den påfølgende monterings
jobben, på et rustfritt og nylakkert
karosseri, var selvsagt bare gøy.
Snaut tre år etter at bilen ble hentet ut
fra sin langvarige tilværelse på låven, var
det endelig klart for jomfrutur og «gjen
innvielse» i mai 2009. Nå med tre genera
sjoner om bord.
Planen var at den gamle Kadetten skulle
tilbake på samme nivå som i sine velmakts
dager på 70-tallet, og at tredje generasjon
snart kunne ta plass i baksetet og være med
på tur.
For med tid og stunder blir det kanskje
barnebarnet, juniors sønn, som overtar
ansvaret for å ta vare på det restaurerte
familieklenodiet.
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Ny kunnskapsbank styrker
organisasjoner
Det er åpnet et nytt samstemt ressurssenter for organisasjoner som
arbeider med spørsmål omkring alkohol og stoffer - Forum Ansvar med MA som en av eierne.
130 års erfaring
Forum Ansvar startet opp i 2014 og eies av
Stiftelsen Ansvar för Framtiden (SAFF).
Forum Ansvar er et samarbeid mellom
nordiske avholdsorganisasjoner, kirke
samfunn og samarbeidsaktørene Nordens
Välfärdscenter og Sveriges landsråd för
alkohol- och narkotikafrågor. Til sammen
har vi mer enn 130 års erfaring innen
folkehelsearbeid. All denne erfaringen
skal nå ved hjelp av kunnskapsbanken og
møteplasser samles og føres videre mellom
organisasjonene med følgende stikkord:
“Sammen gjør vi kunnskap om til nytte”.

interessant innhold i sosiale medier.
Ideer og forslag til innhold på nett
stedet tas imot med takk. Det kan for
eksempel være interessante erfaringer fra
våre organisasjoner, forskningsanalyser,
interessante rapporter, videoklipp eller
reportasjer fra møter og arrangementer.
Du finner Forum Ansvar på
www.forumansvar.org

MAs styreleder Ann-Cathrin Becken …

… og generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i møte med samarbeidsorganisasjonene.

Nettsidene
Innholdet på det helt nye nettstedet skal
omfatte ting som er til nytte for de organisa
sjonene som eier Forum Ansvar. Det kan enkelt søkes etter artikler om prosjekterfaring,
forskningsrapporter og suksesshistorier ut
fra nøkkelord man selv velger.
På nettstedet har man også muligheten
til å kommentere og diskutere, samt dele

Skattefrie
gaver

Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha
tips om stoff til bladet. Dersom du har
noe interessant å melde fra organisa
sjonen eller forslag til andre notiser og
artikler, vil vi gjerne høre om det.
Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikk
fronten. Dette vil vi vite om og vurdere å bruke
enten i Motorføreren eller på MAs nettsider –
Det lø
www.ma-norge.no. Ring,
send
nner en e-post eller et
å samle al seg
t på ett st
brev.
ed
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må
dette avtales på forhånd på grunn av plan
legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love
at alt kommer med, men ser frem til mange
spennende saker.
A13_0366
/02.15

Samler du
flere forsikring
du tjene inn
er
hele medlems hos oss, kan
Som med
kontingenten
lem av MA
.
kan du få
avtaleraba
innt
tt på forsi
kringene dine il 18 %
egenandel
og redusert
på
spesialpriset bilforsikringen. I tilleg
g får du
ID-tyverifors
ikring.

For personlig
rådgivning
ring oss på
om forsikring
0310
,
gjensidige.no 0 eller gå inn på
/ma for mer
informasjon
.

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

MA-krav:
Bedre ulyk
kesundersøkels
er

Redaktøren treffes på telefon 22 47 42 00.
E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
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Bilteknolo
gi:
Frontlys styr
es
med blikket

Bilnytt:
Nye modelle
r
og Årets bil

Organisasjo
n:
Aksjon Møt
eplass 201
5

2
2015

•

kr 39,-

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. Den øvre grense for fradrag er 16 800
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå
til MAs prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid. For at giveren skal kunne trekke
fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 95 69 57 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no.

ORGANISASJON

Aksjon
Møteplass
2015
Lørdag 30. mai er dagen da
MAs avdelinger går ut i felten
og møter folket.
Aksjonsstedene blir på rasteplasser, bensinstasjoner, fergekaier m.m. – eller i sammenheng med andre aktiviteter i avdelingens
området.
I år er temaet «Helt fram» - i sam
arbeid med Gjensidige, der fokus vil bli på
fordelene som MA-medlemmene har ved
tegning av forsikring(er) hos Gjensidige.
Flere avdelinger har bestilt beachflag fra
Gjensidige. Disse vil synes godt på standene
deres på aksjonsdagen.
Verving er alltid i fokus i MA, det vil
være en av aktivitetene på årets aksjon.
Det er utarbeidet et spørreskjema –
dette skal danne grunnlag for en undersøkelse etter aksjonen, samtidig som det
er en fin måte å komme i kontakt med
publikum på – og derved også få vervet
medlemmer!

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
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130 000
Kjære MA-medlem!
Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er. Men hva med
naboene, kollegaene eller kompisene dine?
En ruskjører kan du møte overalt; om du kjører barna dine til trening, er på vei
hjem fra jobben eller er ute på søndagstur.

afikk
o

Daglig skjer 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre! Med flere
medlemmer får vi utrettet mer!

til

MA har medlemskategorier som passer enhver.

no

VERVEPREMIER

Caps m/MA-logo

Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

Prisene gjelder for 2015-2016.

Verktøysett fra
Clas Ohlson

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Bli med
i MA!

Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

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

Navn:

For verving av Ordinært og honnørmedlem,
med og uten autohjelp, kan du velge mellom
.............................................................................................................................
en av følgende vervepremier
– sett kryss i ruten:

Adresse: ..........................................................................................................................

Microfiber badehåndkle m/MA-logo

Postnr./sted: ...................................................................................................................

Piknikpledd
m/MA-logo

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

Kjølebag m/sete
E-post: ............................................................................................................................
m/MA-logo

Ververs navn og medl.nr. ................................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................

Øvrige medlemsfordeler:
-Medlemsbladet Motorføreren
-Testestasjoner, teknisk og juridisk veiledning
-Rabatt på verkstedstjenester
-Produkttilbud på bilnavigasjon
-Rabatt på briller og synstest
-Rabatt på leiebil
-Tilbud på billån
-Rabatt på hoteller og campingplasser

MOTORFØR E R E N | 2 | 2 0 1 5

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

Postnr./sted: ...................................................................................................................

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

E-post: ............................................................................................................................

Ververs navn og medl.nr. ................................................................................................

Gjensidige
Forsikring
Som medlem
i MA får du
Gjensidiges
beste innboforsikring til
spesialpris
og inntil 18
% rabatt på
forsikringsselskapets
andre skadeforsikringer.

tilbyr bilredning til MAs medlemmer som har
Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding spesifisert medlemskategori for MA Autohjelp og
www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
kartbok.
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

q

q

Prisene gjelder for 2015-2016.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.
Viking Redningstjeneste
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Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

Bli med
i MA!

Noen av disse artiklene er nye og er også å få kjøpt. Bestill på telefon: 22 47 42 00 eller e-post: ma@ma-norge.no
På nettsidene våre www.ma-norge.no finner du priser.

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve 1+

EPREMI
V
R

E!

Et enkelt regnestykke: Hvis alle medlemmer i MA verver
hvert sitt medlem, vil vi fordoble medlemsmassen vår! Vil
du være med?

VE

Du får fine vervepremier, og alle som melder seg inn i MA og
betaler sin k
 ontingent i perioden 1. april–30. juni 2015 er selv
med i trekning av en GPS fra Garmin!

Som vervepremie kan du velge mellom verveartiklene,
eller du kan velge å få kr 250 for ordinært medlem og
kr 100 for støttemedlem, som summeres og utbetales
ved årets slutt. Verver du flere, stiger jo beløpet. ☺

KONTINGENT 2015

INNMELDING!

Du kan lett melde inn
Medlemskap med Autohjelp kr 860,Medlemskap uten Autohjelp kr 600,deg selv og andre på
MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,www.ma-norge.no
Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 660,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 400,Støttemedlemskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2015
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5

29

VI TRENGER
DIN E-POSTADRESSE!
MA ønsker å nå også
DEG med vårt
nyhetsbrev!
Send din e-postadresse til:

ma@ma-norge.no

- du blir da med i trekningen av en GPS fra Garmin!

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

Gjennom ma-norge
Du kan lese mer om kortet på www.365privat.no, eller ringe
365Privat direkte på 815 00 365 for ytterligere informasjon.
Men husk å sende selve søknaden gjennom linken på vår
hjemmeside www.ma-norge.no, da støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
*) Årlig effektiv rente 23,83 %: Årlig effektiv rente er basert
på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på 15.000
kroner, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på
1.400,81 kroner. Dette utgjør en kredittkostnad på 1.809,65
kroner og en samlet kredittkjøpspris på 16.809,66 kroner.
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Enklere å bli støttemedlem!
Med MAs SMS-innmelding
er det lett både å bli støtte
medlem i MA og å verve
andre.

Et støttemedlemskap innebærer at du støtter
MAs arbeid for en rusfri trafikk. Alt du
trenger å gjøre er å sende tekstmeldingen:
«MA STØTTE» til 2007. Du vil deretter motta
faktura i posten på kr. 250,- som er prisen
pr. år for å være støttemedlem.

Som støttemedlem får du tilsendt Motorførerens utgaver.
Bli med og hjelp oss fram mot målet om
at ingen skal dø eller bli skadet i trafikken
på grunn av en fyllekjører!
Oppskriften
Den enkle måten å bli
støttemedlem på finnes på et
kort som er lagd for verve
kampanjen. Det er lagd i et stort
opplag for dem som vil være
med for å gjøre MA sterkere
i arbeidet for rusfri trafikk.
Kortet gir informasjon om den
enkle fremgangsmåten for å
bli støttemedlem ved hjelp av
SMS. Ønsker du å være med
på å verve andre og har behov
for kortene, så ta kontakt med
MA-kontoret.

tte til 2007
tø
S
A
M
d
n
e
S
:
M
BLI STØTTEMEDLE

MA-lotteriet:

Gevinster og vinnersjanser!
MA-lotteriet 2014/2015 er i full
gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel pengepremier på
inntil 20 000 kroner.

Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert
lodd byr på to skrapespill som hver for seg gir
sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er
det en rekke a
 ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, offshore-bager,
ryggsekker og verktøy

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er 40
kroner.

Gode formål
MA-lotteriets formål er å skaffe penger til MAs
prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og
rusmiddelforebyggende arbeid. Overskuddet
av lotteriet blir fordelt på de ulike kampanjer

og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel
Kast Masken-prosjektet som henvender seg til
ungdomsskoleelever, prosjektet for å lansere
alkolås og MAs fokus på narkotika og pille
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette
forebyggende arbeidet.
Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige innsatsen
for rusfri trafikk og livsstil. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf. 22 47 42 00
eller på epost: ma@ma-norge.no

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5
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Viktig medlemsfordel:

Benytter du deg av MAs gunstige
forsikringstilbud?
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode
medlemsfordeler på forsikring.  Visste du for eksempel at du får
18 % rabatt fra tre produkter, uten noe krav til hovedprodukt?
Foto: Sverre Chr. Jarild

Av H-E Hansen
hjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Gjensidige-avtalen sikrer MAs medlemmer gode fordeler. Dersom du ikke alle
rede bruker Gjensidige, anbefaler vi deg å
kontakte en av deres personlige rådgivere,
enten på det lokale Gjensidige-kontoret,
eller ved å ringe 03100. Rådgiverne har god
kjennskap til avtalen med MA.

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

Mange fordeler
Avtalen gir meget gunstige fordeler både
på skadeforsikring, bank, sparing og lån til
bilkjøp.

Medlemsservice også på MAs og Gjensidiges
nettsider
ma-norge.no/medlem/medlemsfordeler
gjensidige.no/privat/kundefordeler/
partneravtalen/ma

Du får samlerabatt på alle
forsikringer:
- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer
Du vil også få Gjensidiges beste innbo
forsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen
”stjeler” identiteten din får du både første-

FINANSIERING

Gjensidige bilﬁnans

for alle

Godt forsikringssamarbeid

Forsikringsavtalen med Gjens

idige sikrer MAs medlemmer

Spesielt attraktive
betingelser!
Gjensidige tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs medlemmer:
Etableringsgebyr kr 1.250,Termingebyr
kr 50,Gjelder for lån til bil, MC og caravan med
pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver
tid gjeldende betingelser.
Se mer og søk om lån på
www.gjensidige.no

Fordelaktige tilbud

!MA MedleMMer får

10% rAbAtt på deler

gode fordeler.

• 14% rabatt fra første skade
forsikring
• 18% rabatt fra tre produ
kter, uten krav til hovedprodu
kt
• Egenandelsfordel på kr 4.000,
- for kasko:
MA-medlemmer får redusert
egenandel ved én kollisjonssk
ade
pr. år på kr 4.000,- for kasko
, dersom medlemmet har 3
eller ﬂere
skadeforsikringer. Egenandels
fordelen gjelder fra år Service
én, uten krav
til oppsparing.
• Gunstig innboforsikring

Personlig rådgiver

Gjensidige har forsikringsrådgiv
ere tilgjengelig for MA sine
medlemmer
på 64 lokale kontorer og brann
kasser over hele landet. Rådgi
verne har god
kjennskap til avtalen med MA.
Du kan også ringe Gjensidiges
kundeservice
på 03100. Åpningstid til kl.
21.00 mandag-torsdag, til kl.
18.00 fredag.

Medlemsservice på MAs og

Gjensidiges netts

ider
MA: www.ma-norge.no/med
lem/medlemsfordeler
Gjensidige: https://gjensidig
e.no/privat/kundefordeler/p
artneravtalen/m

FORSIKRING

Gjensidige og MA: Fordeler

AutoMesterkjeden har over
i hele Norge. Vi har dyktige f
kompetanse og gunstige pri
PrøV oss!

Våre bilVerksteder

periodisk
kjøretøykontroll

Mobilitets
garanti

•
•
•
•
•
•

Service og reparasjon på
Air Condition service og re
Hjulstilling
Ruteskift/reparasjon
Oljeskift og filter
EU-kontroll

Våre karosseriVerk
utfører
•
•
•
•
•
•

Utbedring av alle typer sk
Lakkering
Ruteskift/reparasjon
Air Condition
Hjulstilling
Rustbehandling etter skad

a

NB! Kampanjekode 81400002
benyttes i søknadsskjemaet.

17
18

automester.no
MA annonse.indd 1
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Får du trøbbel på veien?
Ring MA Autohjelp!
MA Autohjelp

800 30 008
Fra utlandet: +47 22 68 50 09
Det er kun disse numrene som gjelder for MA
Autohjelp! Ha ditt medlemsnummer klart!

Hvordan du forholder deg

Hvem er dekket av MA Autohjelp?

MAs Autohjelp dekker det meste

Når du ringer MA Autohjelp, så vil det bli
organisert nødvendig assistanse for deg og
de andre passasjerene i bilen. Som medlem i
MA får du 2 kostnadsfrie assistanser i året.
Skulle du være riktig uheldig og få behov
for flere, vil vi i ettertid innkreve en lav
egenandel for assistanse nr. 3 og oppover
fra 100 til 200 kr. Disse assistansene er
likevel utleggsfrie, da Viking vil garantere
for deg i henhold til vilkår.

Gjelder biler, *motorsykler, mopeder og
firehjulinger som:
• eies av medlemmet.
• tilhører andre personer i medlemmets
husstand,
men som kjøres av medlemmet.
• er registrert på et firma og medlemmet er
fast bruker av bilen.
• som har gyldig kasko- eller delkaskoforsikring. Vekt: Opp til 5 tonn.
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp?
Sjekk kategorien på medlemskortet ditt, se
deretter side 31 i medlemshåndboken 2015.

Hjelp på stedet eller transport
til nærmeste verksted
Enkle reparasjoner foretas på stedet
dersom dette er tilrådelig, alternativt
taues bilen til nærmeste verksted som kan
reparere bilen.

MA benytter Viking Redningstjeneste som
leverandør av veihjelpstjenester. Ved driftsstans skal derfor medlemmet alltid ringe
MA Autohjelp på telefon 800 30 008 eller
lokal Viking stasjon. Benyttes annen veihjelpsleverandør, dekkes ikke assistansen
av ordningen.
NB! Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

Informasjon fra medlemsservice
Dersom du har medlemskap med veihjelp,
og trenger assistanse fra Viking, er det
viktig å huske på:
• Oppgi medlemsnummeret ditt til Viking
• Eventuelt navnet på vedkommende som
har medlemskap med veihjelp
• Medlemskapet ditt i MA – rusfri trafikk
og livsstil må være betalt for å få denne
fordelen
Dersom du allikevel mottar en faktura fra
Viking, ta kontakt med oss på ma@manorge.no eller telefon 22 47 42 00
Minner også om at vi trenger din mail
adresse for utsendelse av nyhetsbrev. Ta
gjerne kontakt med oss på ma@ma-norge.no

MA Autohjelp dekker IKKE husstandsmedlemmer som ikke er medlemmer i MA. Dekningen gjelder heller ikke biler med utenlandske skilter, prøveskilter, samt næringsbiler.
*NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever

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

tilleggsdekning!

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

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

Det henvises til MAs medlemshåndbok for 2015 for detaljer om vilkårene.
Mer informasjon er også å finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.
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MA-UNGDOM

Death Trip-finalistene 2015
Rundt 30 skoler har i år vært med i årets Death Trip prosjekt,
der elever på videregående konkurrerer om å lage den beste
holdningskampanjen mot rus i trafikken.
Blant over 80 innsendte bidrag, har en jury
hatt den vanskelige oppgaven med å plukke
ut 10 finalister som skulle få presentere sine
kampanjer for en jury og - som vanlig – en
fullsatt sal på Filmenes hus på en hel dags
arrangement 5.mai.

Stor opplevelse
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde

bebudet at han ville åpne finalen. Og stand
up-komiker Jonna Støme var invitert som
dagens konferansier, og for å binde sammen
de mange programpostene i løpet av dagen.
Death Trip-finalen har i mange år vært en
stor opplevelse. Arrangørene og deltakerne
ser frem til en superspennende dag. På disse
sidene kan også Motorførerens lesere få en
liten smakebit av noe av kampanjebidragene

som er valgt ut til finalen. I neste nummer vil
vi komme tilbake til resultatet av konkurransen; de verdige vinnerne og en nærmere
presentasjon av deres prosjekter.
Ellers kan du følge med på www.deathtrip.
no, for å se alle kampanjene og hvem som
gikk til topps i den store finalen.

Gratulerer så mye til alle finalistene i Death Trip 2014/2015:
“Vær et forbilde” fra Bjerke Videregående skole
”Drink`n`drive” fra F21 videregående skole
“Gruppe 1” Hetland videregående skole
”Hundevenn” fra Hetland videregående skole
“Tekstmelding” Roald Amundsen videregående skole

“Ikke kjør rusa” fra Sørumsand videregående skole
“Du vet aldri” fra Drømtorp videregående skole
“Safetrip” fra Drømtorp videregående skole
“Likegyldighet dreper” fra Nannestad videregående skole
“Fanaguttene” Årstad videregående skole

”Drink`n`drive” fra F21 videregående skole
34
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”Hundevenn”
fra Hetland videregående skole

“Ikke kjør rusa”
fra Sørumsand videregående skole
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“Vær et forbilde”
36

fra

Bjerke Videregående skole
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“Du vet aldri”
fra Drømtorp videregående skole

MA-UNGDOM

“Tekstmelding” Roald Amundsen videregående skole
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“Likegyldighet dreper” fra Nannestad videregående skole
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Invitasjon til
trialfest
Vi i MA- Ungdom Trialutvalg og Sørlandets Trialklubb inviterer dere alle til to dager med skogstur!
Med på turen får dere se heftig trialkjøring av ca 50 utøvere, de yngste er
5 år unge. Vi kommer fra Vaulali, Lista, Grimstad, Riska, Flosta, Gjerstad,
Sneltvet og Sørlandets trialklubber MAU
Løpene arrangeres på trialområdet på Nodelandsheia.
Torsdag 14. mai  kl 10.00-16.00
kjøres det trening i forskjellige klasser med innleide trenere.
Fredag 15. Mai 10.00-15.00
er det treningsløp, slik at alle utøverne kan vise frem sine f erdigheter.
Det er gratis og komme hit og se.
Vi har også kiosk med kaffe, kake og mye mer.
Inntektene går til støtte av klubben.
Hjertelig velkommen!
For mer informasjon ring tlf: 971 91 280 (Liss)

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 2015 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!

ATLs trafikkskoler tilbyr:
Førerkortopplæring
Yrkessjåføropplæring
Bedriftsopplæring
Finn din ATL-skole
på: www.atl.no
eller ta kontakt
på tlf. 22 62 60 80
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 5
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Årsmøte i Vestfold-avdelingen
30 MA-medlemmer møtte opp på det aller første årsmøtet etter
at MAs Vestfold-avdeling ble stiftet for et år siden.
Møtet ble avholdt på Furulund Kafé i 10. mars
2015. Håvard Hynne ledet møtet med en agenda
som inneholdt tradisjonelle årsmøtesaker.
Årsrapporten ble opplest, likeså regnskapet,
som begge ble godkjent uten anmerkninger.
Basert på valgkomiteens forslag til nye
styremedlemmer og noen benkeforslag, ble
valget avholdt med enstemmige resultat.
Håvard Hynne ble valgt til leder. Styre
medlemmer er Leif Solberg (ikke på valg), Ole
Hans Styrmo Fjellvang (ikke på valg), Geir
Øynes og Kåre Vatvedt. Nils Husabø, Tore Adler
Johannessen, Johan Dolven, Kaare Bordøy er
varamedlemmer. Aage Sjøblom ble valgt til
kasserer, mens Lars Gunnar Røed og Arne Bakke
er revisorer. Geir Øynes er presse- og IT-kontakt,
og Trygve Gran, Yngvar Eliassen, Nils Husabø og
Aud Johannessen utgjør valgkomiteen.

Planer og heder
Avdelingsleder Håvard Hynne orienterte
om planlagte aktiviteter i avdelingen det
kommende året, blant annet vårmøtet,
Aksjon møteplass, høstmøtet, Lysaksjonen og
julemøtet. Det kom forslag om at det ble avsatt
en viss sum til aktiviteter knyttet til medlemsverving som styret står fritt til å bruke. Dette
ble enstemmig vedtatt.
Leif Solberg fra Horten ble utnevnt til æresmedlem av MA for lang og tro tjeneste, og ble
overrakt både hedersbevis og blomster. Leif har
vært aktiv i MA siden han ble medlem i 1946, og
har hatt en rekke verv både i Horten-avdelingen, i Distriktslaget og nå senere i Vestfoldavdelingen. Aud Johannessen minnet også om
den store innsatsen som den alltid særdeles
blide og hyggelige Håvard Hynne gjør.

MA-kryssord 2-2015

Deltakerne på møtet ble behørig servert med
smørbrød, kaffe og kaker. Og selvsagt var det
utlodning der de heldige vinnerne fikk fine
gevinster, mens avdelingen satt igjen med
kjærkomne inntekter.

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 5–2014:
Øystein Lohne,
Hellemyr terrasse 31,
4628 Kristiansand S
Marit Skrede,
Rekkebovegen 19,
6412 Molde
Brynhild Sætren, Sætren,
6783 Stryn

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

GLI!

PREP.

Adresse:
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MA i Telemark jubilerer

Det har gått 10 år sidan MAs lokalavdelingar slo seg saman til
ein Telemark-avdeling. Nå har det vore årsmøte og jubileum!
Av Per Kristian Halle
Ved avviklinga av Telemark distriktslag i
februar 2005 slo 4 av dei 5 avdelingane seg
saman og tok namnet Telemark avdeling. Det
nye styret vart samansett av representantar
frå dei tidlegare avdelingane Vest-Telemark,
Kragerø/Drangedal, Notodden og omegn, og
Bamble. Hovudmålsetjinga var at ein på denne
måten skulle støtte kvarandre i arbeidet og
sikre at MA framleis måtte vere i aktivitet over
heile fylket. Vi starta såleis med eit styre på
12 personar, medrekna vararepresentantane.
Fleire av desse hadde fartstid frå Distriktslaget
og ville gjerne fornye engasjementet sitt under
den nye organisasjonsstrukturen i MA.

Samarbeid og samhald
Når vi ser tilbake på dei 10 åra kan vi seie at
det gode samarbeidet og samhaldet vi hadde
i Distriktslaget har halde fram. 9 av dei som

vart valde i 2005 er framleis i styret etter
årsmøtet 2015. Styremøta er nesten fulltalige
kvar gong, og så lenge helsa held vil ingen
seie stopp.
Vi greier framleis å samle ein bra flokk til
ein årleg sommartur, og på julemøta kjem
omkring ein femtedel av medlemmene og
har eit triveleg gjensyn med “gamle kjende”.
Dessverre er dette ein femtedel av eit
redusert medlemstal.
Dei fleste åra har det vore god aktivitet
i MAU-gruppa på Notodden, utan at dette
har ført til direkte styrking av aktivitetane på
avdelingsnivå.
Avdelinga har aldri hatt sterk økonomi.
Aktivitetane har for ein stor del vore finansi
erte gjennom eit godt og langvarig forhold til
Sparebank1 i Telemark, som har tilgodesett
oss med gåvemidlar.

Trafikksikringstiltak
For at MA framleis skal synast i det lokale
mediebildet har årsmøtet i alle år samla
seg rundt opprop som oftast gjeld trafikk
sikringstiltak i vårt arbeidsområde. Meldingane går til lokal- og regionalavisene og til
relevante offentlege instansar. Vi har fått
gode tilbakemeldingar på at vi blir lagt merke
til i slike saker.
I år sende vi ut opprop om eit gang- og
sykkelvegprosjekt i Kviteseid, og om at vi vil
ha E-134 som stamveg til Vestlandet. I den
saka har vi jo svært mange med oss. Avdelinga har også gjort flittig bruk av alkolåsbilen
i dei åra det har vore aktuelt, og responsen
frå dei som fekk besøk har vore positiv.
På jubileumsårsmøtet fekk vi denne
gongen besøk av generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen, som orienterte om
dei mest aktuelle sakene som MA arbeider
med. Ho styrkte oss i trua på at det er verd å
arbeide vidare, og vi har håp om at initiativet
til sentral medlemsverving vi slå positivt ut
også i vårt distrikt.

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Bjørn & Øyvind Tveter AS
Hegdalveien 105 Masfjorden
3261 LARVIK
Tlf. 33 11 34 80 kommune
odda.kommune.no

masfjorden.kommune.no

Sømna
kommune

sorreisa.kommune.no

Forlaget
Last og Buss A/S

Toten Økonomitjenester AS
Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30
sauda.kommune.no
spydeberg.kommune.no

Hitra
kommune

Brønnøy
kommune

somna.kommune.no
En kommune midt i landet!

steigen.kommune.no

Waldemar
Thranesg 98 B
Moss
0175 OSLO
kommune
Tlf. 23
23 47 50
www.lastogbuss.no
moss.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

Ringebu

kommune
NAV
Hvaler

afjord.kommune.no

ringebu.kommune.no
avd. Rus og

Stathelle - Kragerø AS

Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN

Risør 6
Krabberødveien
3960 STATHELLE
kommune
Tlf. 03 Havn
619
- Risør
risor.kommune.no

Psykisk Helse

Nes

Tlf. 69 37 50 00 kommune
55
55 33 33
Kommunalteknikk
www.nav.no
nes.kommune.no
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Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

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

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

Farsund
Båt og Motor AS
Lundevågveien 10
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 18 70

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

Namsos Bil og MC
Trafikkskole AS
Hyllavegen 2
7805 NAMSOS
Tlf. 913 73 504

5401 STORD
Tlf. 480 88 887

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Prost Stabels vei 10
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 56 00

Peder Haakestad
& Sønn AS

J. L. Transport AS

Skagen
Trafikkskole AS

Elvev 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Gjelstadveien 40
3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

ANONYM
STØTTE

Nadderudveien 6 D
1357 BEKKESTUA
Tlf. 977 65 222

Parkv 2, 4340 BRYNE
Tlf. 51 48 25 10

Auto-Skade
Terje Schie AS

Norstrand
Bilservice DA

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Rekas Transport
og Bemanning AS
Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Gotaasalleen 13
2050 JESSHEIM
Tlf. 405 56 555

Autorisert bilverksted

Fristad Bilservice
1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

avd. Larvik

Tlf. 55 55 98 00

Trekanten
Trafikkskole

Lågavegen 2
3262 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

Abel Meyers gate 21
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 11 60

Philips Norge AS, HHS

Lindesnes
Trafikkskole

Alvøveien 118
5179 GODVIK
Tlf. 911 50 057

Gecom AS
Kongeveien 79
3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

Solheimveien 62
1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Tove Britt Olsen
Kleveåsen 23
4515 MANDAL
Tlf. 38 25 62 08

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Seland Optikk
Sola AS

Team
Trafikkskole ANS

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Solakrossvegen 26
4050 SOLA
Tlf. 51 69 58 90

Peder Thomassens gate 2
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 10 00
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7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Heimdal

Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Beta Marine

Classic
Auto Service

Myrvegen 22
6421 MOLDE
Tlf. 958 86 758

3722 SKIEN
Tlf. 03 619

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Transport Nord AS
Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Studio Hair

Midt-Norge AS

Numedal
Betong AS

Bryne Bil &
Mc Skole A/S

Skien DA

Heiene
Transport

Team Verksted
Øst AS

Lystad Transport

Haralds vei 15
1470 LØRENSKOG
Tlf. 23 37 89 40

Øyaveien 25
6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50
Service - EU-kontroll
hommersaakbil.automester.no

Bedriftsveien 15
4313 SANDNES
Tlf. 928 66 501

Kannikgata 22
4008 STAVANGER
Tlf. 51 22 34 88

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 53 81

Tom Erik Lystad

Elcom AS

Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Transportsentralen
Lillestrøm A/L

Østre Rosten 8
7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Hommersåk Bil AS

Invia AS

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Gamle Ringeriksv. 1
1369 STABEKK
Tlf. 67 12 39 63

Namsos Brillehuset

3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Sverres gate 19
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Kjelsås
Bilverksted AS

Porsgrunn AS
3916 PORSGRUNN
Tlf. 03 619

Forland
Autosenter A/S
Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Møller Bil Hamar

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES
Tlf. 24 03 44 00

avd. Kragerø

Lillestrøm

Frydensborgveien 4
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 15 90

Optimera
Byggsystemer AS
Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

AutoXL as

Flatanger Taxi

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Anne Berg

Vik, 7770 FLATANGER
Tlf. 915 94 694

Møllers gate 1 A
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06
www.solheimtrafikk.no

Fyksen
Servicecenter AS

Skjelvik
Bilverksted A/S

Optimera AS
Monter Vest

Vika 1, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Tom’s Bil- og
Båtelektro

Røros Aut.
Trafikkskole

Bromsv. 5
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 14 91

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Botne Bil AS

ESSO Rauland
Servicenter

Nygata 6-8
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 20 16

Jærmester AS
Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Bilvarehuset
Anker AS

Barstadveien 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Mo
Taxisentral AS

Ole Tobias Olsens gate 17
8622 MO I RANA
Tlf. 07 550

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

10.04.2015, 12:35

3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

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

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49
www.uniprotect.no

Grenland

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Asbjørn Goberg A/S
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 50

0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80

Skipnes
Byggservice AS

HS News Systems AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Kråkstad
Bilverksted

Olavs g 39
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 86 72 20

Granhøi
Alderspensjonat
2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Sigdal
Kjøkken AS

Spar Nesna

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Auto-Rep AS
Lillesandsveien 3
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 05 32

Bromsveine 23
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

Transportoppdrag
Bergen AS
1401 SKI
Tlf. 64 91 57 00

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

Sjøenden
Camping

Tvemo
Transport DA
Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06

Raymonds
Transport AS

Skavdal, 7160 BJUGN
Tlf. 911 60 911

Svanvikv. 182
3739 SKIEN
Tlf. 928 24 062

Sjøsenteret
Risør AS

Rune Lyse
Transport AS

Tuft
Transport AS

Mosserødhjemmet

B. Stensaker
Transport AS

Nordsiden Renseri

TransportFormidlingen SA
Sanderv. 2, 1400 SKI
Tlf. 06 485

Cederborg
Transport

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 17 76 05

Eikveien 114
3123 TØNSBERG
Tlf. 33 36 87 57

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Apotek 1 Bømlo
Sortland
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Glen Dimplex
Nordic AS
Tlf. 74 82 91 00

Ramlo
Sandtak AS
Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Øran Øst
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

Comfort
Fagernes Rør AS
Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Øvre Telemark
Trafikkskule
Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Kuliaveien 101, 4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 35 80

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Strandg 6
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 20 22

Solsiden 1
4950 RISØR
Tlf. 37 14 39 50

Plutosv 24
3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Ullerålsgaten 4
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Rue
Transport AS

Åkrene
Isolering A/S

Korsbakken
Auto AS

Element og
Spesialtransport AS

Alloc AS

Evje
Bilopphogging

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Fiboveien 26
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00

1901 FETSUND
Tlf. 958 66 250

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Syrtveit, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Midt-Norsk Transport AS
Sutterøygata 17, 7500 STJØRDAL
Tlf. 74 60 39 01

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Hurum Eiendomsselskap KF
Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE
Tlf. 975 51 585

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

Brøttumsvegen 7
2372 BRØTTUM
Tlf. 62 36 03 10

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

7501 STJØRDAL

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Nordre Ringsaker
Taxi AS

Arendal
Båt & Billakkering

Kokslien
Maskinservice

Kaptein Drejers gate 35
6600 SUNNDALSØRA
Tlf. 71 69 29 99

Bil-Service
Personbiler AS

Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER
Tlf. 51 88 07 90

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Odd Magne Tjelde

Rana
Industriterminal A/S

Bjugn

ANONYM
STØTTE

Hundervegen 1
2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77

Sentrum
Trafikkskole

7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30
www.aglo.no

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Quality Hotel &
Resort Hafjell

Strandv. 20, 2380
BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 15 60

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29

Maritimt
Opplæringskontor

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no

Vabakkjen 10, 5411 STORD
Tlf. 53 40 32 00

A: Langbakken 9, 1430 ÅS

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Barstølv. 3, 4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00 - www.frydenbo-bil.no

FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00
e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Det lønner seg
å samle alt på ett sted

A13_0366/02.15

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/ma for mer informasjon.

