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Rusfri trafikk:
Alkolås på
skoleskyss

Organisasjon:
Politiske prosesser
på MA-saker

Death Trip:
Ungdommer mot
trafikkrus

Trafikk:
Pakk bilen din
riktig i ferien

•

kr 39,-

3
2013

Halden
Lastebilsentral A/L
Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 55 50

Coop Mega
Fjellhamar

Haneborgv 91
1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Forhjellen 4, 6411 MOLDE
Tlf. 907 46 588

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Auto Speed AS

Bil i Nord AS

Ringv 13
9018 TROMSØ
Tlf. 77 67 19 00

Botnhågen
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

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

BYGGMAKKER
Fritzøe

Lågav. 1, 3262 LARVIK
Tlf. 33 13 23 00

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Kongsberg
Trafikkskole A/S
Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 55 90

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Elcom AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Gran Handel
og Håndverk

Storg. 28, 2750 GRAN
Tlf. 61 33 15 10

Christensen Teppe
& Tapet Håndverk AS

Bertel O.Steen
Jessheim
Energiveien 11
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 93 00

Kverneland Bil
Trondheim AS
avd Steinkjer

5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Bomvegen 7
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Helge’s Bil AS

Vadsø
videregående skole

Dalemoen 25
2670 OTTA
Tlf. 480 15 300

Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Tollbug 16 A
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

Karl Rasmussens Plass 1
9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Ørsvågvær
Drift AS

Ørsvågvær
8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 18 80

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Mekonomen
Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug
Auto-Teknikk Drøbak
Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Lyngv 6 Fosser
1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

Nedstrand Taxi

S. Thorstensen AS

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Nittedal
Karosseriverksted AS

Sjøbakken 17
8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000
Mobil 934 46 652

Bedriftsv. 11
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN
Tlf. 03 080

Sletta
Bilberging AS

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

Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Haukebø &
Rødseth AS

Gausdal
Fysioterapi

Enenvegen 1 a
6416 MOLDE
Tlf. 71 20 37 00

Krisesenteret i Follo IKS
og Incestsenteret i Follo

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

Jon Tore Sand

Per AS Augestad

Tlf. 64 97 23 00

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

7560 VIKHAMMER
Tlf. 73 97 33 70
post@lukas.vgs.no
www.lukas.vgs.no

8008 BODØ
Tlf. 75 41 15 36

Høreapparatets
Energisenter

Ringv 7, 8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

Transportveien
2640 VINSTRA
Tlf. 61 28 03 50

Evje
Bilopphogging
Syrtveit, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00
Fax. 37 93 05 02

Accepta
Hallingdal AS
Gamlev 6
3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD
Tlf. 56 55 28 70

Blomsterkroken
Østre Strandvei 4
3482 TOFTE
Tlf. 32 79 60 50

Coop Prix Sand
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 12 23

Leinstrand
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Fevik
Bilverksted A/S
Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

SKS Transport
Østreg. 32, 2317 HAMAR
Tlf. 03 650
www.taxi-hedmark.no

Byggmeister

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Båragutt AS

Stakkevollvegen 65
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 70 00

2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Alveland
Bunader

6201 STRANDA
Tlf. 70 26 11 22

XO Trafikkskole
Kirkebakken 13
8530 BJERKVIK
Tlf. 907 26 056

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Tlf. 986 03 000

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Sandv. 5
1389 HEGGEDAL
Tlf. 952 24 240

TINE Meieriet
Tretten

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 85 66

S T Viks
Transport AS

Westrum AS

MECA

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

Porsgrunnsv. 125
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 50

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

Finnmark
Entreprenør AS

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41
1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Visiontech AS

Son Kro AS

Storg 31, 1555 SON
Tlf. 64 95 70 08

Eggjaveien 57
2686 LOM
Tlf. 911 63 710

Råholt Helse
og Bandasje

Bekkedalshøgda 10
2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

Stord
Hamnestell

Feviktoppen
4870 FEVIK
Tlf. 37 04 71 08

Flatanger
Regnskapskontor
7770 FLATANGER
Tlf. 74 22 19 00

Gulv og Tak AS

Solbergv. 5, 4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Byggtapetserer

Rune Knutsen

5402 STORD
Tlf. 53 49 67 66

Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 909 31 292

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Skarnes
Drosjesentral
2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

INNHOLD
REISER

innhold
Utgiver MA –rusfri trafikk og livsstil
redaktør Hans-Erik Hansen
medarbeidere i denne utgaven
Knut Arild Lotterud, Signe O. Haug, Ole E. Veimodet,
Catharina Frostad, Brita H. Eriksen
adresser og telefoner
Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Telefaks: 22 47 42 01
E-post: motorfoereren@ma-norge.no
Telefon, red. dir.: 22 47 42 04
Mobil/-svarer, red.: 92 43 01 16
Annonser
Henvendelse redaktøren: 22 47 42 04
DESIGN OG GRAFISK PROD. Allegro Tønsberg v/ Jan B. Loa
Trykk Senter Grafisk AS, Larvik
ISSN 0027-2213

MAs Forbundskontor Direktør: Terje Tørring
Postadresse Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse Dronningens gate 6, Oslo
Kontortid, mandag–fredag
15.9.–14.5.: 08.00–15.45
15.5.–14.9.: 08.00–15.00
Telefon: 22 47 42 00
Telefaks: 22 47 42 01

Innhold
3
Direktørens hjørne / Leder
5
Alkolås: Alkolås på skoleskyss
6-7
Alkolås: Stortingsbehandling og
MA-innspill til NTP
8-9
Alkolås: Alkolås i skolebuss - veien frem
10 - 11
Politikk: Valget, partiprogrammene
og rusfri trafikk
12 - 13
Tema: MA i høring om Folkehelsemeldingen 14 - 16
Alkolås: Alkolås stoppet busspromille
17
Trafikk: Veirapport fra OFV
18 - 19
Trafikk: Sikker pakking av bilen
20 - 21
Bilnytt: Ford Fiesta
22 - 23
Bilnytt: Nissan Leaf
24 - 25
Bilnytt: Kia Carens
26 - 27
Bilnytt: Skoda Octavia stasjonsvogn
28
Bilnytt: Toyota RAV4
29
Organisasjon: MA-medlemsfordeler og verving 30 - 31
Organisasjon: MA-nytt – Aksjon Møteplass
32
Organisasjon: MAs avdelinger
33
Organisasjon: Death Trip-finalen 2013
34-37
Organisasjon: Gjensidiges MA-medlemsfordeler 38
Organisasjon: Ferietips fra Gjensidige
39
Organisasjon: Kryssord
40
Trafikk: Nei til frontkollisjoner
41

I neste nummer :

E-post: ma@ma-norge.no
Internettportal: www.ma-norge.no

Daglig leder Catharina Frostad
Postadresse Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse Dronningens gate 6, Oslo
Telefon: 22 47 42 00
Telefax: 22 47 42 01
E-post ma-ungdom@ma-norge.no
Hjemmeside www.ma-ungdom.no
FORSIDEBILDE Kia Carens i Imperia, Liguria i Italia.

• Alkolås på nye områder
• Nye elektriske biler
• Vei- og trafikksikkerhetspolitikk
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Ringebu
kommune
www.ringebu.kommune.no

Flesberg
kommune
www.flesberg.kommune.no

Porsanger
kommune

Bindal
kommune

www.porsanger.kommune.no

www.bindal.kommune.no

Herøy
kommune

Vardø
kommune

Flå
kommune

www.heroy.kommune.no

www.flaa.kommune.no

Frogn
kommune

Herøy
kommune

Vikna
kommune

www.frogn.kommune.no

www.heroy-no.kommune.no

www.vikna.kommune.no

Råde
kommune
www.rade.kommune.no

Ulvik Herad

www.balsfjord.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no www.bronnoy.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Birkenes
kommune
www.birkenes.kommune.no

www.hammerfest.kommune.no

www.tynset.kommune.no

Orkdal
kommune

Førde
kommune

www.orkdal.kommune.no

www.forde.kommune.no

Eigersund
kommune

Salangen
kommune

www.eigersund.kommune.no

www.salangen.kommune.no

Mestringsenheten

Balsfjord
kommune

www.ulvik.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.vardo.kommune.no

Tynset
kommune

Hammerfest
kommune

www.ballangen.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk

www.oppegard.kommune.no

www.nes-ak.kommune.no

www.steigen.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

Nordre Land
kommune
www.nordre-land.kommune.no

www.gamvik.kommune.no

www.lier.kommune.no

Hægebostad
kommune

Risør
kommune

helse- og sosialsenteret

www.haegebostad.kommune.no

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Grimstad
kommune
www.grimstad.kommune.no

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

MAhjørnet

leder

Et stort skritt
fremover

Overraskelser
og eget ansvar

Det er god grunn til å glede seg! Alkolås på alle
skolebusser i hele landet skal bli en realitet. Etter
en positiv innstilling fra flertallet i Stortingets
Transport- og kommunikasjonskomité ble dette lagt
inn i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden
2014 – 2023. Vedtaket i Stortinget kom få dager før
sommerferien.

Trafikksikkerhet er et mangslungent felt. I dette samfunnet i samfunnet som vi
kaller trafikk, er alle på en eller annen måte med- og samspillere. Vi er avhengige
av andre, der vi må ha tillit til dem vi møter: At bilene som kommer imot deg
med centimeters avstand holder seg på sin side av midtstreken, at den andre
overholder vikeplikten eller at bilistene tar hensyn når du er syklist eller
fotgjenger.

Det legges opp til et nasjonalt påbud om alkolås på
alle skolebusser. Et godt tiltak og et klart signal om
at trafikksikkerheten til våre barn settes i høysetet
også på dette området. Og resultatet må være at
NTP-vedtaket blir satt i verk og at alkolås så snart
som mulig blir å finne i alle kjøretøyer som brukes i
skoleskyss; det omfatter jo faktisk i tillegg til
bussene også en del drosjer og minibusser.

Bilindustrien har gjort sitt med å gjøre bilene stadig sikrere. I veipolitikken er
målet å bygge sikrere veier. Vi føler oss ganske trygge når vi kjører. Inne i bilen
føler vi at vi har kontrollen, mens samtidig er vi her våre egne lykkes smeder.
Vi tenker i denne omgangen på de kreftene som hele tiden virker på deg, passasjerene og alt du har i bilen mens du kjører. Denne bevegelsesenergien er stor,
men nesten umerkelig, så lenge alt går greit. Men hvis du mister kontrollen, i
verste fall kolliderer, utløses uhyggelige krefter og omgjør selv små gjenstander
til indre fiender på farlige avveier.

Dermed er en milepæl nådd i arbeidet for rusfri
trafikk med alkolås som et effektivt redskap. Dette
er vi i MA veldig glade for. Vi må også i all
ubeskjedenhet være stolte over å ha vært de første
til å få alkolås til landet for 10 år siden. Vi har også
vært i aller fremste rekke som pådriver for å få
innført alkolås. Det er godt å se at all innsatsen –
alkolåskampanjer, alkolåsbiler, påvirkning og møter
med politikere lokalt og sentralt, informasjonsarbeid
overfor brukergrupper, demonstrasjon av alkolås
for trafikanter og samarbeid med andre aktører
innen trafikksikkerhet – nå bærer frukter.

Det samme kan skje i en kraftig nedbremsing. Har du prøvd å hugge bremsene
ordentlig i noen gang? For eksempel trampet pedalen i gulvet når bilen har den
aller siste, lille farten frem mot et veikryss? I hastigheter som er lavere enn selv
gangfart, gir det et kraftig rykk. Du kjenner at du fanges opp av beltet, og en
uforberedt sidepassasjer får seg en støkk. Varene i baksetet raser ned. Og dette
var en kontrollert bråstopp fra nesten umerkelig fart. Hva så i normal trafikk?
Energien mangedobles i annen potens av hastigheten: Dobler du hastigheten
vil energien firedobles. Selv om bilen er bygd for å tåle et sammenstøt og
bilbeltene redder deg og passasjerene, utgjør løse gjenstander og last en indre
fare på sin ukontrollerte ferd før de stoppes av noe eller noen i kupeen.

MAs tillitsvalgte, medlemmer og ansatte har bidratt
stort i disse prosessene. Et positivt resultat har ikke
vært gitt, men med langsiktig og målrettet arbeid
er nå et viktig mål nådd. Det synes jeg vi skal glede
oss over og være stolte over. Men det blir ingen
lang hvile på laurbærene. I kampen mot rus i trafikken
er MAs endelige alkolåsmål å innføre alkolås på alle
nye kjøretøyer.

I denne utgaven av Motorføreren finner du blant annet en artikkel om å pakke
bilen riktig. Da mange av MAs lokalavdelinger gjennomførte Aksjon Møteplass
på forsommeren, var dette et av de viktige temaene de ville informere trafikantene om: Det er ikke bare å slenge saker og ting inn i bilen, verken på den
korte turen eller på bilferien. Det er bare du selv som har ansvaret for denne
risikoen, og at ikke en kraftig fartsreduksjon gir farlige overraskelser bakfra.

God rusfri og trafikksikker sommer.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
Terje Tørring
Direktør
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ALKOLÅS

Alkolås på alle skolebusser!

Alkolås på alle skolebusser i hele landet skal bli en realitet. Nå skal det bli slik MA
har ønsket og arbeidet for så lenge. Midt i juni ble den nye Nasjonale transportplan (NTP) for årene 2014 – 2023 behandlet i Stortinget. Og i beslutningen ligger
det et vedtak om at det skal innføres alkolås på skolebussene over hele landet.

- Dette er en veldig viktig milepæl, sier MAs
styreleder Ann-Cathrin Becken fornøyd.
Alkolås hindrer alkoholpåvirket kjøring
og blir en del av hele sikkerhetspakken for
skoleskyss.

Vedtak
Midt i juni leverte Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité sin innstilling til
NTP for perioden 2014 – 2023. Der ble det
lagt opp til et nasjonalt påbud om alkolås
på alle skolebusser. Et godt tiltak og klart
signal om at trafikksikkerheten til våre
barn settes i høysetet også på dette
området, mener MA.
- Alkolås kommer som et naturlig og
nødvendig tilskudd til sikkerheten på
skoleskyssen, kort tid etter at sitteplasser
og setebelter til alle ble vedtatt, sier MAdirektør Terje Tørring.
Han roser flertallet i Transport- og
kommunikasjonskomiteen som har gått inn
for alkolås.

Lang debatt
NTP sto på Stortingets møteplan en av
de siste dagene før sommerferien. I løpet
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av dagen skulle stortingsrepresentantene
debattere en sak som vekker stor interesse
og angår alle. Under selve debatten var det
nok veier og andre samferdselsspørsmål
som sto mest i fokus. Trafikksikkerheten
fikk imidlertid også sin plass, selv om dette
naturlig nok er et tema der det ikke er
særlig uenighet om målene.
Midlene på veien frem i kampen mot
alkoholpåvirket kjøring er det imidlertid
ikke full enighet om. Alle partiene i Transport- og kommunikasjonskomiteen har
riktignok vist interesse for å gå videre med
alkolås. Men alle var ikke i denne omgangen med på å forplikte seg til innføring
av alkolås på skoleskyss. Likevel var det
et overveldende flertall som stemte for
forslaget!

God omtale
Saken har blitt omtalt i nyhetsmeldinger fra
byrået ANB under tittelen ” Før Stortinget
tar ferie, blir det bestemt å innføre alkolås
i alle landets skolebusser.”. Her vises det til
at det er flertall for forslaget i Stortinget. I
ingressen sies det at “Dermed kan organisasjonen «MA – rusfri trafikk og livsstil»

Av H-E Hansen

notere seg for en viktig seier, 10 år etter at
organisasjonen fikk den første alkolåsen til
landet.”
	De tre regjeringspartienes representanter
Susanne Bratli (Arbeiderpartiet), Janne
Sjelmo Nordås (Senterpartiet) og Hallgeir
Langeland (Sosialistisk Venstreparti) mener
at en pris på rundt 10 000 kroner for en
alkolås ikke må ha noen betydning.
Til ANS sier Susanne Bratli (Ap):
– Det er en beskjeden investering i forhold
til den trygghetsfølelsen som både foreldre
og skoleelever får igjen for disse pengene.
Vi vet at det er en høy pris for å la være å
gjøre dette, sier stortingsrepresentant for
Arbeiderpartiet.
Janne Sjelmo Nordås (Sp) sier:
– Jeg ser dette som en start på et langsiktig
arbeid der det må være et mål at man har
alkolås i alt av norske transportmidler.
Janne Sjelmo Nordås (Sp) forteller om egne
erfaringer med berusete sjåfører:
–	Det er ingen artig opplevelse.

Bredere bruk
Skolebussene som får alkolås brukes også
på andre bussruter.

ALKOLÅS

– Det får en fin bieffekt. Det vil i prinsippet
gi alkolås i alle landets busser. Skolebussene
brukes jo til normal transport i tillegg, sier
Susanne Bratli.
– Dette er et ledd i et strategisk arbeid med
å gjøre skoleveien tryggere. Fra høsten er
det vedtatt at skoletransporten skal foregå
med seteplass og belte. Nå får vi alkolås. I
tillegg øker vi bevilgningene til sykkel- og
gangveier, og ber om at man prioriterer
dette i nærheten av skoler, sier Bratli til
ANB.
MAs Hans-Erik Hansen legger i nyhetssaken til ANB vekt på at alkolås på skolebusser er et viktig steg på veien mot MAs
endelige mål om alkolås på alle kjøretøy.
Stortingsrepresentantene roser MA for
engasjementet for alkolåser:
– Det har vært veldig nyttig for oss politikere,
sier Susanne Bratli til ANB.
Leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, KrF-leder Knut Arilde Hareide,
har lenge vært positiv til alkolås. Han har
vært en pådriver i å få saken frem til vedtaket som nå er gjort. Også Hareide mener
at MAs langsiktige og seriøse arbeid har
vært avgjørende for resultatet.

Lik praksis
Hittil har noen få fylkeskommuner stilt
krav om alkolås på bussene som brukes i
skoleskyss.
- Vi mener at fylkes- og kommunegrenser
ikke må bety forskjell i praksis når det
gjelder trafikksikkerheten, sier Tørring.
- Et nasjonalt påbud om alkolås på
skoleskyss er et viktig signal om at intet
skal være ugjort når det gjelder sikkerheten
til barna. En ulykke er en for mye, og det
er et katastrofepotensial i alkoholpåvirket
kjøring av en buss. Alkolås er et effektivt
middel mot dette. For øvrig er det som
regel de samme bussene som går på andre
bussruter. Dermed vil et krav om alkolås

også være et langt
steg i retning av
alkolås på all persontransport.
Vedtak og realitet
Når formuleringen i
NTP er at ”regjeringen skal vurdere,
ligger det likevel
en langt tydeligere
intensjon. Dette
er parlamentarikerspråket
som betyr at
saken skal være
forankret i departementet og
blir en realitet,
bekrefter
Susanne Bratli
(Arbeiderpartiet),
Janne Sjelmo
Nordås
(Senterpartiet) og Hallgeir Langeland
(Sosialistisk Venstreparti) overfor ANB.
Alkolås på skoleskyss kan innføres ved en
forskrift og behøver ingen lovendringer.
Veien videre mot at alkolås faktisk blir en
del av forskriftene for skoleskyss burde nå
være staket ut.

Faksimile

av ANBs a

rtikkel.

Lang prosess
- Alkolås på skolebusser gjør at vi er hakk i
hæl med Finland og Frankrike, som allerede
har innført dette. Dette er en viktig steg
fremover, der vi på dette området nå legger
oss et hestehode foran svenskene i den
videre bestrebelsen på å være i verdenstopp på trafikksikkerhet. Nye tiltak må til
for å komme stadig nærmere Nullvisjonen,
sier Terje Tørring.

KrF-leder Knut Arild Hareide har ledet
Transport- og kommunikasjonskomiteen
i denne stortingsperioden.
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TEMA

NTP og
alkolåsvedtak
Av H-E Hansen

Alle de politiske partiene på Stortinget er positive til alkolås.
Innstillingen til Nasjonal transportplan (NTP) fra Transport- og
kommunikasjonskomiteen viser at de alle vil ha alkolås, men
holdningen til hvordan og når varierer.
NTP har vært igjennom en lang prosess. I det
opprinnelige utkastet til NTP 2014 – 2023
som ble oversendt Stortinget fra Samferdselsdepartementet var alkolås bare nevnt en
gang. ”I avsnittet om ruspåvirket kjøring
sto det: Regjeringen vil for å forhindre dette
vurdere et alternativ til tap av føreretten
for denne gruppen. Et målrettet tiltak kan
være å innføre alkolås som en integrert del
av program mot ruspåvirket kjøring.”
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Frem mot Stortingsbehandlingen var det en
avsluttende høringsrunde. MAs høringsinnspill omfattet flere punkter, men i denne
siste runden ble det rettet helt konkret
fokus mot nettopp rus i trafikken. Utkastet
til NTP inneholder egne avsnitt om å forhindre ulykker som følge av fart, manglende
beltebruk og rus.
	Etter MAs mening inneholdt ikke
avsnittet om å forhindre ruspåvirket

kjøring den samme grad av forpliktende
og konkrete mål som avsnittene om fart
og beltebruk. NTP satte ingen nye mål, ut
over de som allerede foreligger vedtatt eller
som ligger til vedtak. MA påpekte at NTP
på rusområdet må inneholde tiltak som er
helt nødvendige for at også rusulykkene
skal kunne reduseres og bidra til målene om
nedgang i døds- og ulykkestallene. Alkolås
er en viktig del av dette.
	Derfor forslo MA helt kontrete tillegg
til avsnittet om å ”Forhindre ruspåvirket
kjøring”:
Regjeringen vil i planperioden også arbeide
for at det innføres alkolås på skoleskyss
og persontransport, samt alkolås på annen
yrkestransport. Alkolås på alle nye kjøretøyer
må være et videre mål. Innen disse forskjellige feltene må Norge følge med i den
internasjonale utviklingen.

Positiv innstilling
I den seneste tiden har MA fått mange
positive signaler om alkolås fra transportpolitikerne, spesielt når det gjelder skolebuss. Dette viste seg da stortingskomiteens
innstilling kom. Her var det tatt inn et helt
nytt avsnitt om alkolås. Der kan man lese
at alle partier har forslag som sikter mot
alkolås. Vi gjengir ordrett innstillingen:
Innstilling: Alkolås
Komiteen peker på at kollektivselskapene
selv kan velge å installere alkolås, og bruke
dette i konkurransen med andre selskaper
ved å garantere at de leverer rusfri kjøring.
	Komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti,
viser til at kjøring i ruspåvirket tilstand er en
viktig risikofaktor i veitrafikken her i landet.
Tradisjonelle tiltak mot promillekjøring som
politikontroll og opplysningsvirksomhet er
ikke nok alene. Flertallet mener derfor det er
behov for flere virkemidler slik at omfanget
av promillekjøring reduseres.
Flertallet viser til rapporten «Alkolås
som alternativ til tap av førerrett» som
er en rapport om implementering av en
ordning med alkolås i program mot ruspåvirket kjøring. Formålet med rapporten er
å gi Justis- og beredskapsdepartementet og
Samferdselsdepartementet et godt beg-
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runnet forslag til en ordning med bruk av
alkolåsbetinget førerrett som alternativ
til tap av førerretten. Flertallet viser til at
alkolåsprogrammer for promilledømte er
innført i blant annet Sverige, Finland og en
rekke stater i USA. Erfaringene synes å være
gode. Flertallet imøteser regjeringens videre
oppfølging av hvordan alkolås kan bidra til
bedre trafikksikkerhet.
Flertallet er kjent med at enkelte
fylkeskommuner setter krav om alkolås i
skolebusser og mener at dette er et godt
tiltak som med fordel kan tas i bruk av flere
fylkeskommuner.
Flertallet viser til at det er utført forsøk
med alkolås i offentlig transport, og at
resultater fra forsøksordninger med alkolås
er lovende.
Flertallet mener alkolås på skolebusser er
viktig for å bedre sikkerheten i skoleskyssen.
Flertallet ber regjeringen vurdere å ta
inn bestemmelser om alkolås i skolebusser
i forskriften.
	Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at noen
fylkeskommuner setter krav om alkolås i
skolebusser. Dette kan være et hensiktsmessig tiltak, dersom man oppfyller krav til
rettssikkerhet og personvern.
	Komiteens medlemmer fra Høyre og
Kristelig Folkeparti mener det bør innføres
påbud om alkolås i offentlige transportmidler.
Disse medlemmer fremmer følgende
forslag: Stortinget ber regjeringen legge
fram egen sak om tiltak for økt bruk av
alkolås.

Vedtaket
Stortinget vedtok NTP slik flertallet i komiteen hadde foreslått; en konkret oppfordring til at alkolås skal innføres på skolebussene. Mindretallets forslag om arbeid
med en egen sak om tiltak for økt bruk av
alkolås i for eksempel all offentlig transport,
viste en vilje til også å gå videre på dette
området.
	Det ble en lang NTP-debatt i Stortinget.
Fra klokken 9 om morgenen til 18 på kvelden
ble det holdt 91 hovedinnlegg! I tillegg kom
76 replikker. Blant veiprosjekter og andre
transportspørsmål der den partipolitiske

uenigheten var mer tydelig, tok ikke det
mindre kontroversielle spørsmålet om trafikksikkerhet og alkolås stor plass.
Susanne Bratli fra Arbeiderpartiet var
den eneste som tok opp alkolås og rus i
trafikken i et engasjert innlegg som i sin
helhet var viet trafikksikkerhet:
- Mange av innleggene i debatten så langt
har handlet om penger, prosjekter, finansiering, besparelser, måloppnåelse og nye
mål. For oss i Arbeiderpartiet er trafikksikkerhet et av de aller viktigste områdene å
oppnå målene på – og sette nye, ambisiøse
mål knyttet til trafikksikkerhet. Infrastruktur skal selvfølgelig bidra til at regionene
forstørres, til at næringslivets transportkostnader reduseres, og til at menneskene –
både i storbyene og ellers i landet – kommer
seg til og fra jobb og skole. Men det aller
viktigste er at det skal skje på en trygg og
sikker måte.
	Innenfor jernbane, luftfart og sjøtransport er sikkerhetsnivået veldig høyt allerede,
men i vegtrafikken har vi fortsatt en del å
gjøre før vi er i mål – selv om vi har utrolig
gode resultater å vise til.
	Det som det derimot ikke er tverrpolitisk
enighet om, er hvordan vi skal nå målet.
Det skal jeg komme tilbake til. Vi skal nemlig
videre i riktig retning når det gjelder trafikksikkerhet, og ytterligere redusere antall
drepte og hardt skadde. Da kreves det mye
av oss som er politikere. Det vil kreve at vi
tar modige beslutninger, som ikke nødvendigvis vil oppfattes positivt. Jeg vil vise til at
de politikerne som på slutten av 1960-tallet
vedtok påbud om bilbelte, som ble innført
fra 1971, faktisk var modige politikere. De
fattet et vedtak som var meget omdiskutert,
som det var stor uenighet om, og som ikke
var spesielt populært – men som har vist seg
å være et av de viktigste enkeltvedtakene
som har positiv effekt på trafikksikkerheten.
Det er ingen i dag som mener at det var
feil. Jeg mener at vi vil få flere slike bilbeltesaker som vi skal ta stilling til. Det kan være
alkolås, fartssperrer eller andre former for
ny teknologi som vil gi oss tryggere trafikk.
Spørsmålet er om representantene i denne
salen vil være like modige som våre tidligere
kolleger var på slutten av 1960-tallet.
Jeg mener at vi uansett ikke kan klare

å bygge veger som tar
høyde for at trafikantene får oppføre seg
som de vil. Vi må kunne
forutsette – eller i
det minste sette inn
tiltak som bidrar
til – at trafikantene
stort sett holder
fartsgrensene, bruker
bilbeltet og kjører rusfritt.
Mange ulykker er knyttet til manglende
førerdyktighet, for høy fart eller kjøring i
ruspåvirket tilstand. Det betyr at vi må sette
inn tiltak som gjør at vi får bedre trafikanter. For oss handler dette om tiltak – fra
en går i barnehagen, og helt til en er ferdig
utdannet bilfører.
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ALKOLÅS

MA-veien frem mot alkolås på
skolebussene

Av H-E Hansen

MA har i 10 år hatt alkolås som en av sine aller viktigste saker.
Målet har vært å få alkolås på alle nye biler, som et effektivt
middel mot alkoholpåvirket kjøring. På veien frem mot det
store målet er det imidlertid flere delmål. Av disse har alkolås
på skolebusser vært av dem det har blitt arbeidet mye med.
Nå ser dette målet ut til å være nådd.
10 år for alkolås
For nøyaktig 10 år siden – i 2003 – fikk MA
den første alkolåsen til Norge. Umiddelbart
tok MA til orde for å innføre alkolås. Dette
utspillet skapte ekstra, dagsaktuell interesse da en mye omtalt bussulykke viste seg
å være forårsaket av en alkoholpåvirket
sjåfør.
	Derfor tok MA også til orde for at første
trinn i prosessen for å få alkolås på alle
biler, måtte være at det skulle være krav
om alkolås i alle kjøretøyer som frakter
passasjerer mot betaling. MA ga uttrykk
for at man syntes det var rimelig at det
skulle gjøres politiske vedtak om dette i
”inneværende år”. Dermed var det lagt tydelige føringer om hvor og med hvilken fart
MA ønsket at utviklingen skulle gå. Og bare
1 ½ år etter det ambisiøse utspillet hadde 12
busser i Os fått alkolås etter MA-initiativ.

Rask handling
Det var MAs svenske søsterorganisasjon
MHF som kom på besøk med den første
alkolåsen i 2003. Kort tid etterpå hadde MA
fått Norges første alkolåsbil. Informasjonsmateriell ble produsert og en landsomfattende turné ble satt i gang
for å vise hva alkolås er.

Startskuddet for kampanjen gikk på selveste
markeringen av MAs 75-årsjubileum. Samtlige av MAs distrikter fikk i tur og orden
besøk av bilen, og målsetningen var både
kontakt med nøkkelpersoner, demonstrasjon av alkolåsen og medieoppslag.

Bussinitiativ
I de neste par årene økte aktiviteten og omfanget av alkolåsinnsatsen fra MAs side.
MA tok også tidlig initiativ for alkolåsbusser. Sommeren 2004 var alkolåsbilen på
rundtur i Bergens-distriktet. Her ble det
skapt et samarbeid mellom Gaia Buss AS, Os
kommune og den lokale banken med MA
som en aktiv partner. Allerede i januar 2005
hadde dette gitt frukter, og Motorføreren
nummer 1 i 2005 kunne melde om at ”12
alkolåsbusser etter MA-initiativ” var satt inn
i trafikken i Os.
	Dermed hadde Gaia Buss AS raskt fulgt
etter et prøveprosjekt som var startet på
Lillehammer. Alkolåsprosjektet på Lillehammer ble for øvrig nøye fulgt opp, blant annet med en rapport fra Transportøkonomisk
Institutt.
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Alkolås på skoleskyss
MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL

ALKOLÅS

Større gehør
MA har år etter år hatt kampanjer med
blant annet alkolåsbiler som har kjørt land
og strand rundt for å fremme saken.
Fra den spede begynnelsen begynte
alkolås etter hvert å vinne terreng, spesielt
på skolebusser. På tross av at det ikke har
vært noe nasjonalt påbud, har en håndfull
fylkeskommuner etter hvert innført krav om
alkolås på skolebussene de tegner kontrakt
med.
For å bidra til større fart i utviklingen,
gjennomførte MA en TNS Gallup-undersøkelse i fjor, der kommuner og fylkeskommuner ga uttrykk for svært positiv holdning
til alkolås på skoleskyss. Men de fleste var
avventende. De ventet på et eventuelt nasjonalt krav.

Seminar
Interessen for bruk av alkolås og utviklingen
internasjonalt har de siste par årene vist at
en nærmest ustoppelig snøball
har begynt å rulle. Mange
arbeider med saken. Kompetansen øker.
	I vinter holdt MA et
alkolåsseminar der nettopp
alkolås på skoleskyss ble satt
i fokus. Med gallupundersøkelsen som basis var temaet
”Positiv

holdning – liten vilje?”
Her ble også de politiske partiene invitert
til debatt.
	De sentrale samferdselspolitikerne ga
også uttrykk for sine ulike positive holdninger til alkolås. Men hva med viljen og
handling, utfordret MA dem!
- Hvorfor er vi ikke villige til å ta alle midler i
bruk for å hindre ruspåvirket kjøring, spurte
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken.
Svaret var et tverrpolitisk pågangsmot
for alkolås på skolebuss, der representantene for regjeringspartiene ga konkrete
signaler om å ta saken videre. Få måneder
senere er altså saken vedtatt i Stortinget.
ALKOLÅS

AnnCathrin Becken:
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Trafikksikkerhet i
partiprogrammene

Det nærmer seg stortingsvalg. Valget i september skal avgjøre
den politiske sammensetningen i Stortinget for de neste fire
årene 2013 - 2017. Hvilke partier som får flertall på Stortinget
kan være viktig for muligheten MA har for å få gjennomslag for
sine hjertesaker innen rus og trafikksikkerhet. Her er et kort
utvalg av partiprogrammene på ”vårt” område.

Av Marit Lunde Sandøy
For de fleste velgere er det mange ulike
momenter og politiske hjertesaker som er
avgjørende for hvilket parti som får deres
stemme. Som regel er det heller ikke ett
parti man er helt enig med alle politiske
prioriteringer i. De fleste velger å stemme
på det partiet som ligger nærmest det
verdisynet man selv har, for eksempel når
det gjelder økonomisk politikk, nærings
utvikling, helse, miljø og skole.
For MA-medlemmer vil det være interessant
å se hvilken ruspolitikk et parti står for
og hvilke trafikksikkerhetspolitiske tiltak
partiet mener skal prioriteres.
	I anledning stortingsvalget til høsten,
har MA gjort et forsøk på å sammenligne
nettopp trafikksikkerhetspolitiske tiltak i
de ulike partienes programmer for perioden
2013 -2017. Vi har studert konkret hva
partiprogrammene sier om trafikksikkerhet
generelt, hvilke prioriteringer partiene setter høyest når det gjelder trafikksikkerhet,
samt om alkolås er nevnt/ anerkjent som et
viktig tiltak.
Partienes programmer er ikke bygget opp
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over samme ”lest”, og det varierer derfor
hvilken overskrift trafikksikkerhet står
under.

Kristelig Folkeparti

Trafikksikkerhet i Kristelig
Folkepartis program for 2013
-2017 framkommer i et eget
punkt om samferdsel. Blant mange tiltak
partiet vil gjennomføre, skriver de blant
annet at KRF vil:
• satse offensivt på trafikksikkerhet for å
få ned tallet på ulykker i trafikken. Særlig
må vi satse på tiltak for å hindre ulykker
med barn og unge i trafikken gjennom å
styrke trafikkopplæringen med økt vekt
legging på etikk og holdninger i trafikken.
• skjerpe kontrollene med dårlige skodde
utenlandske trailere på grenseovergangene,
og gå inn for bruk av kameraovervåking på
alle grenseoverganger.
• støtte innsatsen til frivillige organisa
sjoner, lag og foreningers arbeid med å
gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak.
• innføre alkolås i alle skolebusser, busser,

offentlige kjøretøyer og yrkeskjøretøyer”.

Sosialistisk Venstreparti

I arbeidsprogrammet for perioden 2013 -2017, har SV et eget kapittel om
miljø, som omhandler hovedsatsingsområdene kollektivtrafikk, mangfoldet i norsk
natur og sikring av et oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja. Når det gjelder
veitrafikk uttaler SV at:
• ”Trafikkplanleggingen må ta hensyn til
ulike trafikanter, særlig er fotgjengere,
syklister og MC-førere utsatt. Det er viktig
at planlegging, bygging og vedlikehold
ivaretar sikkerheten til alle grupper i
trafikken på en god måte”.

Arbeiderpartiet

I det politiske programmet til
Arbeiderpartiet for de neste fire
årene, har trafikksikkerhets
arbeidet fått plass under overskriften
”bygge landet videre”. Her framgår at
partiet vil:

tema

•	Den vellykkede satsingen på trafikk
sikkerhet, blant annet ved å bygge møtefrie
veger, gjennomføre rassikringstiltak og
prioritere fartsbegrensing og -kontroll, må
fortsette slik at nedgangen i antallet hardt
skadde og drepte på norske veger fort
setter.
•	Gjennomføre et nasjonalt løft for
investeringer, drift og vedlikehold av veg,
jernbane og sjøveg.
• At veksten i persontrafikken i de største
byområdene skal tas med buss, bane, tog,
sykkel og gange. Vi vil derfor gjennomføre
et nasjonalt løft for kollektivtransporten i
de største byområdene. Dette vil vi gjøre
gjennom gjensidige avtaler mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene.
• Prioritere transportkorridorene og stamveinettet.

Høyre

Fra Høyres partiprogram
for perioden 2013 -2017
siteres:
”Mange smale og dårlig vedlikeholdte veier,
der kjørefeltene ikke er adskilt tross høy
trafikk, bidrar til at mange mister livet og
blir hardt skadet i ulykker. Det er behov
for en sterkere satsing på trafikksikkerhet. Høyre vil gjøre det tryggere å ferdes i
trafikken, og vil prioritere midtrekkverk og
flerfeltsveier som viktige trygghetstiltak.”
Høyres løsninger på dette er:
• Lage tryggere og sikrere veier ved å
bygge fysisk adskilte kjøreretninger og
flerfeltsveier for å oppnå bedre fremkommelighet og færre drepte og skadde i
trafikken
•	Endre veinormalene slik at terskelen for
å bygge fysisk adskilte kjøreretninger og
flerfeltsveier blir lavere
• Opprette en egen belønningsordning for
økt utbygging av gang- og sykkelveier
• Styrke arbeidet med flom- og rassikring,
og sikre at staten tar et medansvar for å
rydde opp når naturkreftene ødelegger
infrastruktur

Fremskrittspartiet  

Fremskrittspartier skriver i sitt
program under kapittelet om
transport og kommunikasjon at:
•	Kommunale veier skal utbygges og priori
teres både ut fra sikkerhetsmessige hensyn
og fremkommelighetshensyn. Særlig må
sikkerheten langs skoleveier og rundt
andre samlingssteder som idrettshaller og
lignende være svært høyt prioriterte opp
gaver.
•	Trafikksikkerhet er viktig. Ved å bygge
nye motorveier øker man kapasiteten på de
aktuelle strekningene og trafikksikkerheten
økes betraktelig. Riksveier som ikke har behov for motorveikapasitet bør i hovedsak

bygges med midtrekkverk.
•	Gang- og sykkelveier gir god trafikk
sikkerhetsgevinst og prioriteres utbygget.
Utbygging av gang- og sykkelveier langs
skoleveier må prioriteres.
For øvrig skriver FRP også under punktet
samferdsel at de vil:
”Redusere bil- og drivstoffavgiftene, og i
langt større grad bruke disse til investeringer, drift og vedlikehold av veibasert
infrastruktur. Staten skal ha hovedansvaret
for en forsvarlig veiutbygging i landet,
uten bruk av bompenger”.

Venstre

Venstre sier i stortingsvalgprogrammet for 2013 -2017:
”De fleste ulykker skyldes
rus, høy fart, trøtthet og dårlige trafikk
ferdigheter. Det er derfor viktig å påvirke
bilisters holdninger slik at kunnskap og
forståelse om risikofylt kjøring øker. For å
få ned tallet på antall drepte og skadede
i trafikken, er det nødvendig å innrette
transportsystemet slik at det fremmer
trafikksikker atferd og samtidig beskytter
mot fatale konsekvenser av farlig kjøring.
Venstre vil ha økt satsing på tiltak som
forhindrer ras, møteulykker, utforkjøringer
og ulykker med påkjørsler av fotgjengere
og syklister.”
	Tiltakene som foreslås er knyttet til
utbygging av ferjefri kyststamvei E39,

bedre vedlikehold, med spesielt fokus på de
mest trafikkerte veiene, samt øke kontroll
aktiviteten og ha mer politi langs veiene.

Senterpartiet

Av det politiske programmet til Senterpartiet for
2013 -2017 kapittel 14,
framgår om trafikksikkerhet:
”Ein samferdslepolitikk for framtida må
byggje på målet om sterk reduksjon i talet
på ulukker. Det krev ei brei tilnærming.
Dei fleste ulukkene skuldast menneskelege
tilhøve. Det er derfor naudsynt at det i
arbeidet med å redusere talet på omkomne
og trafikkskadde er fokus på førebygging
gjennom opplæring og å gjere oss medvitne
som trafikantar. I tillegg må styresmaktene
setje i verk ei rekkje tiltak for å redusere
risikoen for ulukker. Senterpartiet vil:
• Ha meir automatisk trafikkovervaking av
særleg ulukkesutsette vegstrekningar.
• Ha hyppigare fartskontrollar for å motverke høg fart og farleg køyring.
• Ha hyppigare kontrollar av dekk og
utrusting på vogntog på vinterstid.
• Sørgje for fleire fysiske tiltak på vegane,
som gul midtstripe, midtskilje og rumlemerking og punktvis breiare skuldrer i
uoversiktlege parti for å redusere risikoen
for kollisjonar og utforkøyringar.
• Leggje større delar av køyreopplæringa
inn i vidaregåande skule.

MA utfordrer
toppkandidatene
Landets nasjonalforsamling skal velges. Den består av
representanter for fylkene, og MA ønsker at også de
lokale kandidatene skal klargjøre sine synspunkter på
trafikksikkerhet.
Av Odd-Harald Bjørnøy
MAs avdelinger over hele landet bes frem mot valget om å stille spørsmål om trafikksikkerhet til partienes toppkandidater i sitt fylke. Dette vil være en anledning for
MA-medlemmene og avdelingene til å få avklaring og svar, samt å skape bevissthet
om organisasjonens saker hos politikerne som kanskje velges til å styre landet de
neste fire årene.
	Det vil dreie seg om å få klargjort holdninger til alkolås; veien videre i neste
stortingsperiode fra alkolås i skoleskyss til alkolås i all persontransport, tungtransportbiler og biler i offentlig eie. Andre temaer vil være økt trafikkopplæring for alle
barn både i barnehager og skoler, og at alle skoler har gang/sykkelveier eller fortau
minst 4 km ut fra skolen.
Partienes toppkandidater vil også i brevs form kunne bli spurt: Hvilke andre viktige trafikksikkerhetstiltak vil du prioritere og arbeide for i neste stortingsperiode?
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MA i høring om Folkehelsemeldingen
Folkehelsemeldingen ble lagt frem tidligere i våres. På for
sommeren inviterte stortingets Helse- og omsorgskomité til
en høring der MA ble invitert. Her la MA spesiell vekt på trafikkens og rusens plass i den viktige meldingen.
Av H-E Hansen
MA pekte innledningsvis på at rusfri trafikk
og rusfri livsstil er to av områdene som hver
for seg og i et samspill har stor betydning
i folkehelsearbeidet. Dette synes å være i
samsvar med Folkehelsemeldingens intensjoner, uttrykt allerede i innledningen, og
som går igjen gjennom store deler av meldingen. MA har for øvrig et sterkt fokus på
mennesket i trafikken. Dette gjelder alle trafikanter og alle aspekter knyttet til trafikken;
fremkommelighet, miljø, støy, samspillet
mellom trafikantgrupper, og trafikksikkerhet
enten man er bilister eller skolebarn på sykkelstien, sa MA til komiteen. Videre følger MAs
innlegg og innspill.

Trafikkskader og folkehelsen
Allerede i innledningen til Folkehelse
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meldingen slås det fast at ”Regjeringen har
et bredt perspektiv på utviklingen av et mer
helsefremmende samfunn. Det handler om
alt fra barnehagene og skolen, nærmiljø og
fritid som for eksempel idrett og kultur, til
arbeidsplassen og trafikken, til byplanlegging
og møte med næringsinteresser.” I avsnittet
2.1.4 Helsetilstanden i Norge - Skader og
ulykker – (side 30) sies det videre at ”Totalt
døde 2488 personer som følge av skader etter
ulykker, vold og selvmord i 2011. Av disse
døde 168 personer i trafikkulykker. (…) Bruk
av rusmidler er en av de viktigste årsakene til
trafikkulykker”.
MA påpekte at det ved siden av døds
tallene fra trafikken, er et stort antall hardt
skadete og skadete som representerer ytterligere store lidelser og et samfunnsproblem

som det også må settes fokus på. Tallene for
2012 viser at 148 mennesker mistet livet i
trafikkulykker, og at om lag 639 mennesker
ble hardt skadd i trafikken. Det vil gi en stor
helsegevinst å arbeide rusforebyggende både
generelt og spesielt rettet inn mot trafikantgrupper.
Som en ytterligere faktor for folkehelsen
knyttet til trafikkulykker er de ringvirkningene
og ettervirkningene ulykken har for den som
selv er rammet, og i tillegg pårørende og
etterlatte. MAs svenske søsterorganisasjon
MHF har gjort en undersøkelse i forbindelse
med promilleulykker; ”Drabbad av rattfylleri
– Närståendes upplevelser av livsomställning
och stöd.” Her viser det seg at mange får
problemer med arbeidskapasiteten og konsentrasjonen, noen til og med i den grad at
de ikke kan fortsette i jobben og blir trygdet.
Det viser seg også stort behov for støtte og
krisebehandling.

Flere temaer
MA tok også opp annen trafikkrus (medikamenter og narkotika). Videre gikk man inn på
en restriktiv alkoholpolitikk, og satte fokus
på de viktige spørsmålene knyttet til helse
advarsel på alkoholholdige drikker, samt

TEMA

innholdsinformasjon på alkoholholdige drikker
på linje med matvarer. Gode holdninger i
forbindelse med rus og trafikk ble også tatt
opp. Dette var knyttet til blant annet ”sunne
valg”, som Folkehelsemeldingen tar opp.
MA mener imidlertid at alkohol og
ruspåvirket kjøring ikke skal være gjenstand
for valg, og poengterte overfor komiteen at
alkolås er et effektivt middel mot promille
kjøring, samt at det vil ha en positiv effekt
med å ville bevirke et generelt lavere
alkoholkonsum.

Annen rus
I Norge er det nulltoleranse i forhold til å
kjøre i ruspåvirket tilstand, det være seg
under påvirkning av alkohol, medikamenter
eller andre rusmidler. Omfattende medikamentbruk i samfunnet generelt, har vist seg
også å bli trukket inn i trafikken. Folkehelsemeldingen peker på dette (side 47) ”Når det
gjelder bilkjøring og bruk av foreskrevne
legemidler er det funnet en økt sannsynlighet for å bli involvert i en trafikkulykke
de første en til to ukene etter at enkelte
legemidler i reseptgruppe B er hentet ut fra
apoteket. En slik økt risiko er funnet for
angstdempende og søvngivende benzodiazepiner, opiater, metadon og sovemidler. Også
for zopiklon ble det funnet en økt risiko.
Dette er det legemidlet i reseptgruppe B som
de siste årene har vært mest foreskrevet i
Norge.”
	Det har imidlertid vist seg at mange
bruker legemidlene i større doser enn
foreskrevet. Dette utgjør et problem som
vegtrafikkloven fra februar 2012 gir hjemmel for å kontrollere og straffe på linje med
alkoholpåvirket kjøring. Mange er nok ikke
klar over risikoen. MA mener at det her må
gjøres et bredt arbeid for å begrense bruken
og informere om farene ved dette.

Gode holdninger

Sunne valg
Men rusfri trafikk og rusfri livsstil dreier seg
ikke bare om holdninger og den enkeltes
valg, men også hvordan samfunnet legger til
rette muligheten for ”sunne valg”.
	I Folkehelsemeldingen poengteres det
blant annet i avsnittet 3.4 Mulighet for
sunne valg (side 74) at ”Regjeringen har som
mål å gjøre det lettere å velge sunt. Det skal
spesielt legges vekt på tiltak rettet mot barn
og unge. Grunnlaget for gode vaner legges
tidlig i livet, og forhold i barndommen har
stor betydning for helsen senere i livet. (,,,)
Det skal legges til rette for helsevennlige
arenaer, for eksempel ved å skape alkoholog tobakksfrie arenaer for barn og unge…”.
Videre sies det at ”Avgifter og reguleringer

er en viktig del av politikken på tobakksog alkoholområdet. På begge områder
handler det om å begrense tilgjengelighet
og beskytte omgivelsene. Regjeringen vil
opprettholde og videreutvikle den norske
alkoholpolitikken.” MA mener at det fortsatt
må føres en slik politikk som gjennom pris,
skjenkebestemmelser, åpningstider, utsalgssteder, ved å beholde Vinmonopolet
etc, begrenser tilgjengeligheten og dermed
konsumet.
	Dette gjelder også fortsatte (ref 3.4.5
Regulering av markedsføring, side 86)
”begrensninger i adgangen til å markedsføre
helseskadelige produkter”. MA mener at
det norske forbudet mot alkoholreklame
fortsatt må være en viktig del av den

Folkehelsemeldingen favner om alle alders
grupper. I arbeidet både for rusfri trafikk
og rusfri livsstil har MA et bredt perspektiv,
men vi har satt et spesielt fokus på holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom.
MA mener at både rusarbeid og trafikk
sikkerhetsarbeid på mange måter dreier
seg om å skape gode holdninger så tidlig
som mulig. Ungdom er overrepresentert i
trafikkulykker, og ungdommers holdninger
til rusfri trafikk og rusfri livsstil er også en
viktig basis for resten av livet.
MA er stolte av å ha flere ungdoms
prosjekter på dette området; vår ungdoms
organisasjon MA-Ungdoms Death Trip
og prosjektet KastMasken. MA mener at
arbeidet også på dette området er avhengig
av tverrdepartementalt og tverretatlig
innsats og at de friville organisasjonene får
rammebetingelser som gjør at man kan bidra
videre.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 3
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helhetlige alkohol
politikken.
MA vil slutte oss til
forslaget om helse- og
situasjonsadvarsler (f.eks
svangerskap og bilkjøring)
på alkoholholdige drikker.
Farene ved selv mode
rat alkoholinntak er
nok fortsatt ukjente, f.eks
knyttet til viktige folkehelseområder som
hjertesykdommer og kreft. MA mener også
at alkoholholdige drikker må ha merking av
næringsinnholdet. Norge bør sørge for at
forbrukerne også får rett informasjon om
hva som finnes i disse produktene, på linje
med matvarer.

Merking av innhold
Merking av innholdet synes å være i tråd
med Regjeringens intensjoner i Rusm
eldingen, så som i Kapittel 4.1, (side 45), der
det skrives at Regjeringen vil:

– Informere om alkoholens skadevirkninger
og arbeide for at alkoholholdig drikk merkes
med ingrediens- og energiinnhold.
	I EUs matinformasjonsordning er alkoholprodukter utelatt, men vi mener at det
på linje med andre matvarer og drikker må
være av folkehelseinteresse å merke disse
med hva de inneholder, for eksempel sukker.
Vi foreslår derfor dette tatt inn i folkehelsemeldingen, for eksempel i ”Boks 3.27 Et mer
helsefremmende samfunn” (side 87) med
tillegg på to punkter (foreslått tillegg understreket):

Regjeringen vil:
• Gjennomføre EUs nye matinformasjons
forordning, med et innskjerpet krav til merking av næringsinnhold og opprinnelse, dette
gjelder også alkoholholdige drikker.
• Invitere serveringsbransjen til samarbeid
om mulig innføring av merking av energi- og
næringsinnhold for mat- og drikkevarer,
også alkoholholdige drikker.

Helseinformasjon og advarsel
Når det gjelder helseinformasjon og
advarsel om alkoholens skadevirkning på
alkoholholdige drikker (ref merking av
tobakksprodukter) tillater vi oss også å
mene at Rusmeldingens formuleringer peker
i retning av at dette bør innføres. Dette
kan tas inn i Fokehelsemeldingens ”Kapittel
3.4.3. Informasjon og kampanjer” i avsnittet
”Kampanjer på alkoholområdet” (side 87) der
foreslått tillegg er understreket:
	Informasjons- og holdningstiltak for å
forebygge rusmiddelmisbruk er et viktig
supplement til avgifter og begrensninger i
tilgjengelighet både i Norge og andre land.
Formålet er å spre kunnskap og påvirke holdninger. Informasjonstiltakene skal utformes
i tråd med oppdatert kunnskap for å gi best
mulig effekt. Informasjonskampanjene skal
videreføres, og innsatsen skal settes inn der
kunnskapsbehovet er størst. Alkoholholdig
drikke må ha en helseinformasjon/advarsel
om mulige skadevirkninger.

Alkolås
Med referanse til begrens
ninger i tilgjengelighet og
”fri” bruk av alkohol, har
MA i sitt arbeid for rusfri
trafikk i et tiår vært forkjemper for alkolås. Det er en
positiv utvikling, slik vi ser
det, selv om dette har tatt
tid. Men vi ser for eksempel
at stadig flere fylkeskommuner har innført alkolås på
skolebussene sine, på tross
av at et nasjonalt påbud hittil ikke er innført.
Alkolås vil være et effektivt middel mot promille
ulykker. I tillegg til reduksjon
av antallet ulykker vil MA
også i denne sammenhengen
mene at alkolås vil gi et
bidrag til å påvirke i retning
av et generelt mindre konsum av alkohol; og dermed
også gi en folkehelsegevinst.
Alkolås er i år aktuelt
i forbindelse med NTP
(Samferdselsdepartementet)
og et lovforslag om alkolås
for promilledømte (Justis
departementet). Vi tillater
oss også overfor medlem
mene av denne komiteen å
be om støtte i arbeidet for
i første omgang å innføre
alkolås på skolebusser
og persontransport, for
risikogrupper, videre vare
transport og med et endelig
mål om at alle nye biler skal
ha alkolås installert.
Faksimiler fra Stortingets nett-tv
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ALKOLÅS
TEMA

Alkolås varslet om busspromille

ILLUSTRASJONSFOTO

En bussjåfør i Tromsø innrømmer å ha kjørt med promille. Han
ble pågrepet mistenkt for promillekjøring da han var ute på
morgenruten en fredag i mai. Busselskapet har alkolås på sine
busser, og det var et brudd på reglene for bruk at disse som
gjorde at sjåføren fikk kjørt av sted, men likevel ble stoppet
etter kort tid. For trafikkledelsen i busselskapet reagerte
umiddelbar da de ble klar over situasjonen og varslet politiet.
Av H-E Hansen
Dette er et eksempel på at alkolås er et
effektivt middel mot promillekjøring
dersom rutinene følges, mente MA i en
pressemelding om saken.

Starthjelp
Sjåføren fikk nemlig ikke selv start på bussen, fordi alkolåsen ikke tillot ham å kjøre
av sted da han blåste med promille.
Da sjåførene kom på jobb om morgenen var
det ingen av kollegene som der og da så at
han kunne være påvirket. Men da han kom
til bussen og blåste i alkolåsen, lot ikke
alkolåsen ham få starte. Han ba dermed
andre om å blåse for seg. Det opplyses at
en kollega ”hjalp” ham, siden han trodde
problemet var teknisk.
	Nå startet bussen, men da hjelperen

ble klar over at alkolåsen fungerte som den
skulle, hadde den alkoholpåvirkete allerede
kjørt av sted. Han som hadde blåst grønt
varslet busselskapet som umiddelbart gikk
til aksjon for å stoppe bussen som hadde
passasjerer ombord. Bussen ble stoppet
etter kort tid.

Alkolåsen fungerte
- Det må understrekes at alkolåsen virket
slik den skulle og satte en effektiv stopper
for at sjåføren selv kunne starte bussen,
sier Terje Tørring, direktør i MA.
- Busselskapet har reagert på en rask og
effektiv måte for å stoppe sjåføren når det
ble oppdaget at reglene var brutt og at
han var ute i trafikken i alkoholpåvirket
tilstand.

- Vi har klare rutiner for bruken av alkolås,
som vi har på mer enn 120 busser, opplyser
driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen.
- En sjelden gang kan en sjåfør få problemer
med å starte, men vi har instrukser som tydelig sier at man ikke skal blåse for andre,
og at man kontakter trafikkledelsen for å
løse problemet.

Katastrofepotensial
Det er stadig flere busselskaper som får installert alkolås på sine busser. Dette skyldes
blant annet at stadig flere fylkeskommuner
stiller krav om alkolås på skolebussene og
at bussene brukes også i annen rutetrafikk,
slik som i Troms.
- MA går inn for et nasjonalt påbud om
alkolås på skoleskyss og i det hele tatt i alle
busser. Heldigvis er det ikke ofte det skjer
noe, men det ligger et katastrofepotensial i
en bussulykke. En ulykke er en for mye. Når
det gjelder skolebussene må vi for eksempel
vite at alt er gjort for at barna våre får en
tryggest mulig transport, sier Terje Tørring
i MA.
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OFV:

Ny veipolitikk krever mot,
vilje og valg
Det må tenkes nytt, og handles deretter. Norsk
samferdsel trenger en visjon som viser vei for
fremtiden og gir et nytt hovedveikart. Der store,
lange veiprosjekter kan gi trygge og effektive
veitransportkorridorer som binder land og regioner sammen. Det er å investere i framtiden,
og det er blant hovedpunktene i en rapport
fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
Her legge det frem forslag til en ny nasjonal
veipolitikk.

Rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt», ble
presentert av OFV omtrent samtidig med
den nye Nasjonale Transportplanen (NTP) i
våres.

Tenke helhet og lange linjer
- Nå må vi snu oss rundt, kikke ut over egne
grenser og se hva vi kan lære av hvordan
andre har løst tilsvarende oppgaver bedre
enn oss. Vi trenger en tydelig og visjonær
veipolitikk som handler om helhet og lange
linjer. En visjon som forklarer hvorfor vi må
binde landet sammen, og hvorfor vi trenger
hovedveier, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for
Veitrafikken (OFV).
- Vi må ikke sky motorveier, men godta
dem som en integrert del av et moderne
samfunn som ønsker vekst, velferd og
bosetting over hele landet. Det er noe av

Handlingsregelen rasjonerer
veg- og baneinvesteringene

Nasjonal v
eip

2013

olitikk - fra
s

det vi ønsker
å få på plass,
og som vi
konkreti
serer i
rapporten
«Nasjonal
veipolitikk - fra
stykkevis
og delt til over
ordnet og helt».
Femoen understreker at investering i vei
er investering i fremtiden, og at dette perspektivet i lang tid har kommet i skyggen
av diskusjoner om kroner og øre og antall
utbygde kilometer.
- Nå må vi ta et skritt videre og tenke
helhet. I dag fordeles midlene til veiformål
over statsbudsjettet, og kontantprinsippet
legges til grunn. Derfor foregår norsk veiut-

tykkevis og
delt til
overordne
t og helt

OFVs polic
ygruppe
Rammeb
etingelser

Opplysning
srå

9.4.2013

det for Ve

itrafikken

bygging stykkevis
og delt med en rekke mindre
prosjekter spredt ut over hele landet. For
å få et hovedveinett som er til beste for
nasjonen, må vi tørre å prioritere å satse
på korridortankegangen. Veikorridorer som
skaper effektive og trygge akser mellom
nord og sør - øst og vest, sier Femoen.

Alle lønnsomme prosjekt
bør gjennomføres
Samfunnsøkonomisk målkonflikt er det av de
mange temaene i rapporten.
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Mer for pengene
- En samlende og nasjonal veivisjon er viktig
for å sikre rett kurs i arbeidet med å skape
et effektiv, trygt og tidsriktig veinett. Og
for å gjøre visjon til virkelighet, trengs en
helhetlig plan for kostnadseffektiv veiutbygging med god gjennomføringsevne, sier
hun, og mener dagens system viser at vi
ikke vurderer investering i vei som en viktig
investering i fremtiden.
Forslagene i rapporten underbygger
tankegangen om at investering i vei er en
viktig og helt nødvendig investering i fremtiden: En god og moderne infrastruktur bidrar til å styrke landets økonomi og konkurransekraft. For å få til dette, og for å sikre
en rasjonell utbygging som gir mest mulig
vei for pengene, bør en helhetlig finansierVilrid Femoen
ing ligge til grunn for hvert enkelt prosjekt.
Da kan man komme vekk fra dagens system
gjøres i et årlig kapitalregnskap. Det vil gi
med en stykkevis og delt utbygging, og i
et annet bilde av norsk veiutbygging, som
SKATTER
OG AVGIFTER
stedet få prosjektfinansiering
som gir en
på grunn av dagens beregningsmodeller
mer kostnadseffektiv gjennomføringsstrukog lønnsomhetskalkulasjoner, innebærer
tur med god gjennomføringsevne.
FINANSIERING
MÅ SIKRE FORUTSIGBARHET
at nesten alle veiprosjekter blir dømt som
samfunnsøkonomisk
ulønnsomme.
Bevilgningene
til veiformål over
statsbudsjettet
der kontantprinsippet
legges til grunn,
er en vesentlig
- Dette må formaliseres
og tas
inn i de nas- Dette
gir dårlige
veier og
bom
årsak
til styringsat veiene i og
Norge
bygges ut stykkevissom
og delt. Årlige
budsjetter
med fordeling
avflere
knappe
midler
jonale
plandokumentene
fordelt på mange prosjekter over hele landet, bærer preg av visjonsmangel og mangel på prosjekter.
en helhetlig Nå
plan for kostnadseffektiv utbygging med god gjennomføringsevne. Myndighetene er opptatt
av å fåinne
så for
er tiden
mye vei for pengene som mulig, men uten at de ser nærmere på struktur og markedsforhold
på
å beregne
den
tilbudssiden (anleggsbransjen).
reelle og langsiktige nytten
En enkel gjennomgang av periodiseringen av anbudsåpninger for veiprosjekter siden 2007 viser en
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Figur 3.3 Periodisering av anbud i regi av Statens vegvesen fra 2007 – 2011. Antall kontrakter med
anbudsåpning. (Kilde: MEF)
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Opplysningsrådet for biltrafikken
(OFV) ble stiftet i 1948 av bilorganisasjoner, representanter fra
bilbransjen, bensinselskapene og
næringslivet for øvrig. MA ble
også aktivt medlem etter få år.
OFV er en politisk uavhengig
medlemsorganisasjon som
arbeider for å få politikere og
myndigheter til å bygge tryggere
og mer effektive veier i Norge.
OFV mener at bedre veier vil bety
mer effektiv trafikkavvikling med
mindre tidstap for hver enkelt
trafikant, bedre veier vil redusere
både risikoen for og omfanget
av trafikkulykker. Bedre veier vil
også redusere miljøbelastningene
fordi utslippene fra både personog godstransporten reduseres. Å
bygge bedre veier er en inve
stering i bedre levekår for alle.
OFV arbeider også for å endre
avgiftene knyttet til kjøp og bruk
av bil med en sikrere og mindre
miljøbelastende bilpark.
OFV utarbeider egne utredninger,
finansierer forskning, samler og
distribuerer informasjon om veier,
trafikk og bilbruk i samfunnet.
OFV har 79 medlemmer. Medlemmene består av en bredt
sammensatt gruppe av bedrifter
og organisasjoner, herunder 20
landsomfattende organisasjoner.
OFV eies av medlemmene. Virksomheten finansieres av medlemskontingenter og utbytte fra
aksjeselskapet OFV AS.

apr.11

okt.10

jul.10

jan.10

apr.10

jul.09

okt.09

apr.09

jan.09

jul.08

okt.08

jan.08

apr.08

jul.07

okt.07

apr.07

jan.07

0

Dette er OFV

M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 3

19

TRAFIKK

Feriepakking av bilen:

Se deg over skulderen

er
Se deg eorven!
skuld
r

ande
gjenst
d løsene i bilen
in
rene ve
Om fa tung last
og

Av H-E Hansen

Tenk deg det umulige: At du kolliderer. Et kraftig og ødeleggende
sammenstøt der bilen smadres. Men bilbeltet og kollisjonsputene redder deg og dine. I første omgang. For bakfra kan det
komme en katastrofal overraskelse: Løse gjenstander og lasten
du ikke hadde tenkt på å sikre! Farene ved løs last i en kollisjon
blir ekstra aktuell nå som mange av oss skal ut de store
sommerturene.
En drikkeflaske i baksetet, en bok i hattehyllen eller pakken fra møbelsenteret du la
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i bagasjerommet kan gjøre at kupeen blir
åsted for krefter med sønderrivende konse-

kvenser. Hvis du blir truffet direkte av
usikrede gjenstander, kan det gi alvorlige
skader i hodet, nakken og i brystet. Så du
må være føre var og bevisst på hva som
kan være potensielle farer.
	Når bilen bråstopper i en kollisjon eller
en kraftig nedbremsing skal vi som sitter i
bilen heldigvis bli fanget opp av belter og
kollisjonsputer før vi smadres mot frontruten, dashbordet, bakseteryggen eller
andre deler av interiøret.
Men når selve bilen har bråstoppet,
beholder løse gjenstander og last farten sin
til de blir stoppet mot ett eller annet i ku-
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Se deg ov
skulderener
!
Om fa
ren
og tu e ved løse
ng last
gje
inne i nstander
bilen

peen, og det kan være deg og de andre som
blir truffet med enorm kraft. En barneleke
eller en mobiltelefon kan bli uhyggelige
prosjektiler. Selv i normal kjørehastighet vil
en bråstopp gjøre at de får mangedobbel
tyngde.
	Det er kanskje lettere å tenke seg et
fall: Ville du frivillig få noe så lite som en
kaffekopp i hodet fra 2. – 3. etasje? I en
kollisjon i selv så moderat fart som 70 km/t
vil en vannflaske på 1kg i verste fall kunne
treffe deg med et trykk på inntil 191 kg.

Vær bevisst – sikre lasten
Det viser seg at det ikke er mange som er
bevisste på løse gjenstander og sikring
av lasten. De fleste stasjonsvognene i en
ulykkesundersøkelse manglet for eksempel
gitter/nett som sikring mellom bagasjerommet og kupeen.
	Trine Staff, seniorrådgiver innen Trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, har arbeidet mye med forskning innen
dette området. Hun har en rekke gode tips:
- Legg løse, harde gjenstander på et sted
der de ikke får fritt spillerom i en kollisjon.
- Tenk over hvor de kan havne, altså som
oftest fremover i fartsretningen.
- Bruk sidelommene i dørene, hanskerom-

met eller andre smårom i bilen til å sikre de
løse gjenstandene.
- Plasser større gjenstandene så lavt som
mulig, gjerne på gulvet i høyre fotbrønn
fremme.
- Tunge ting bør plasseres innerst og inntil
skilleveggen i bagasjerommet, slik at de
ikke fyker fritt før de treffer med ”rambukkeffekt”. EU-forskriftene sier at baksetene
skal tåle inntil totalt 34 kg last (tilsvarer
700 – 1000 kg i 70 km/t).
- Bruk nett eller gitter som fysisk barriere
mellom bagasjerom og kupe. Last aldri
høyere enn seterygg hvis dette ikke er installert. Bruk også lastestropper for å feste
tung bagasje.
- Og husk at det ikke bare gjelder å sikre
mennesker og last, men også våre kjære
kjæledyr må få skikkelig sikring!

Alvorlige tall
En norsk undersøkelse bekrefter at usikret,
hard og/eller tung bagasje kan utgjøre en
risiko for alvorlig skade og dødsfall, enten
ved en kraftig oppbremsning eller i en alvorlig kollisjon. Undersøkelsen tok utgangspunkt i 190 trafikkulykker i Sør-Øst Norge,
338 biler og 618 personer inngår som del i

denne studien. 327 personer ble skadd og
61 døde.
- I 40 % av bilene ble det funnet potensielt
farlige, usikrede gjenstander.
- 35 % av gjenstandene som var usikret i
kupeen under ulykken veide over 2 kg.
- 32 % av gjenstandene som lå usikret i
bagasjerommet veide over 20 kilo!
- Bilsetet var blitt kraftig forskjøvet av
usikret, tung bagasje hos 45 personer.
- Usikret bagasje (hyppigst tunge kofferter,
dekk og matvarer) som opprinnelig lå i
bagasjerommet forflyttet seg frem i kupeen
i 27 av ulykkene. I de fleste tilfellene var
også baksetene blitt forskjøvet, og det er jo
ofte der barna sitter.
- Funn fra USA viser at risikoen for å
omkomme er 19 ganger høyere hos de som
har sittet i seter som er forskjøvet av tung
bagasje, sammenlignet med de som var
involvert i ulykker uten seteforskyvning.
Kilde: A field evaluation of real-life motor vehicle accidents: presence of unrestrained objects and their association with distribution and severity of patient injuries.
Staff T, Eken T, Hansen TB, Steen PA, Søvik S. Accid Anal
Prev. 2012 Mar;45:529-38. doi: 10.1016/j.aap.2011.09.007.
Epub 2011 Oct 5.
Trine Staff, PhD, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet,
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
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Ford Fiesta:

Nøkkelferdig for enhver
Den nye Ford Fiesta har kommet. Bestselgeren, som for første gang ble lansert i
1976, er solgt i over 15 millioner eksemplarer i Europa. Gjennom en rekke generasjoner har modellen utviklet seg mye, selvsagt. Det har den også gjort siden forrige
utgave, med dristigere utseende og innvendig design, spreke motorer og spennende
nytt utstyr. For eksempel personlige nøkler som skal gi økt trafikksikkerhet.

Fiesta er en småbil som så absolutt har
utseendet med seg. Innvendig er det også
stilfullt og komfortabelt. Og så går småbilen
som et skudd med sine gode kjøreegenkaper.
Dette er godt hjulpet av et godt spekter av
drivstoffgjerrige og spreke motorer.

Historisk grunn
Vi har fått prøve den i meget varierende omgivelser, der den kunne vise sin allsidighet.
Med Roma som ramme har vi kjørt over et
tomt Forum Romanum der folkemengdens
hyldest av Cæsar så vidt har forstummet,
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gjennom bygater duket for mafiaoppgjør
og forbi tørrlagte venetianske kanaler, der
Casanovas gondol gled gjennom for bare
noen år siden.
	Dette er det legendariske Cinecittà;
ramme for blant annet Fellinis store filmverk. Men prøveturen bragte oss også ut
i 2013-virkelighetens italienske landeveier
og autostradaer; ypperlige arenaer for å få
bekreftet Fiestaens allsidighet.
	Bilen er noen millimeter fra å være 4
meter lang og 1,5 meter høy, og veier drøye
1000 kg. 5-seteren har i utgangspunktet et

Av H-E Hansen

bagasjevolum på 290 liter. Slår du ned alle
baksetene utvides dette til hele 974 liter med
god tilgang gjennom bakluken.

Min nøkkel
Den nye Ford Fiesta har blitt den første
europeiske Ford-modellen som utstyres med
Fords MyKey-teknologi, som gjør det mulig å
sette begrensning for bruken. Dette gjelder
nok spesielt for foreldre som kan sette
grenser for sine håpefulles bruk av familiens
bil. MyKey regulerer de yngre sjåførers bilbruk og gir mindre rom for uvettig kjøring.

BILNYTT

MyKey fungerer på den måten at den
gjenkjenner forskjellige nøkler til samme
bil, og tilpasser deretter bilens innstillinger i
henhold til hvordan eieren har programmert
nøkkelen.
Ford MyKey gjør det mulig for eieren å
programmere en nøkkel - vanligvis for yngre
sjåfører - som begrenser bilens toppfart og
for eksempel reduserer maksimum volum på
lydanlegget. Lyden stenges i sin helhet hvis
ikke fører og passasjerer fester sikkerhetsbeltene. Systemet kan også hindre føreren
fra å deaktivere stabilitetsprogrammet og
Active City Stop, som kan bidra til å hindre
sammenstøt i lave hastigheter.
	I tillegg kan programmeringen av nøkkelen gi en varsellyd ved bestemte hastighetspunkter mellom 70 - 140 km/t. Systemet gir
også tidligere varsel ved lavt nivå i drivstofftanken enn på biler uten MyKey.
MyKey ble først lansert av Ford i USA,
og er nå standard på de fleste av Fords nordamerikanske modeller. I Europa tas det sikte
på å lansere MyKey i de øvrige modellseriene frem mot 2015.

Mer sikkerhet
Sikkerhetsutstyret på nye Fiesta omfatter
også Fords Intelligent Protection System
med syv kollisjonsputer. I tillegg er det nye
Ford SYNC med nødhjelpsassistanse tilgjengelig.
	Det stemmeaktiverte kommunikasjonssystemet SYNC skal automatisk kontakte den
lokale redningstjenesten i det landet hvor
bilen er involvert i en ulykke.
Ford Fiesta har også sikkerhetssystemet
Active City Stop - som skal hjelpe selv den
mest årvåkne sjåfør med å ikke kjøre inn
i bilen foran. Målsettingen er å bidra til å
unngå kollisjoner i hastigheter opp til 15
km/t, og å redusere virkningen av et sammenstøt i hastigheter opp til 30 km/t.

Økokraft
Den nye Fiesta kan fås med syv alternative
drivlinjer - både bensin- og dieseldrevne –
som alle har CO2-utslipp på under 100 gram/
km.
	Blant motorene Ford tilbyr i den nye
Fiesta er det er nok den drivstoffeffektive og
spreke 1.0-liters EcoBoost bensinmotor som
vil vekke manges interesse. Motoren er kåret
til «Årets Internasjonal Motor» to år på rad.
	Den lille EcoBoost-motoren vil bli tilgjengelig i så å si hele modellspekteret til
Ford, fra Fiesta, via B-MAX, Focus, C-MAX
og Grand C-MAX til Mondeo-serien, Transit
Connect, Tourneo Connect og Courier. I
Norge velger ca 35 % av Fiesta-kundene
denne motoren, mens tallet er 65 % for BMAX og 51 % for Focus.
På Fiesta blir vi igjen imponert over hvor
spenstige ytelser som kommer fra denne lille
3-sylindrete motoren og hvor drivstofføkonomisk den gjør det. 1.0-liters EcoBoostmotoren kommer i 100- og 125-hestekrefters
versjoner. Forbruket ligger på 0,43 liter/
mil ved kombinert kjøring. CO2-utslippet er
99 gram/km. 1-litersmotoren kommer også
i ”vanlige” versjoner med 65 og 80 HK, der
forbrukstallene er de samme.
	En annen ny motor i Fiesta er dieselmotoren ECOnetic, 1,6-liters Duratorq TDCi,
som oppnår et imponerende CO2-utslipp på
87 gram/km.

Utstyr
Ford Fiesta kommer i tre utstyrsvarianter.
Fra et godt grunnlag på Trend gir Titanium for
eksempel kjørekomputer, mens toppnivået
Titanium X byr på ekstra utstyr som startknapp og sportsseter.
Prisene for Ford Fiesta starter på 180 000
kroner.
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Nissan Leaf:

Storlansering på ”hjemmebane”

Av H-E Hansen

Da Nissan skulle ha internasjonal lansering av den nye LEAFmodellen i år, falt valget på Oslo. Det var helt naturlig. For
ingen steder i verden er denne ladbare elbilen mer populær enn
nettopp her. LEAF er en utmerket bil som har blitt en bestselger,
godt hjulpet av norske elbil-fordeler. Og nå har den blitt oppgradert med ikke minst enda lengre rekkevidde.
Nissan påpeker at det er gjort 100 endringer
fra den forrige utgaven av LEAF. Dette omfatter større bagasjerom, flere utstyrsvalg,
bedre komfort og større plass innvendig.

24

MOTORFØR E R E N | 3 | 2 0 1 3

Seiersgang
Da verdenspressen – sammen med oss
her hjemmefra – fikk prøve den nye LEAF,
gikk turen blant annet ut på motorveien
vestover mot Sandvika og Drammen. Dette

er selveste ”LEAF avenue”, der tettheten av
modellen må være den høyeste i verden.
I rushtiden er kollektivfeltet nærmest en
sammenhengende LEAF-kortesje. Slikt gjør
inntrykk.
	Nissan LEAF har gjort en seiersgang her
til lands. Dette ble elbilen som ser ut som en
”vanlig” bil, og kan måle seg med andre femseter småbiler. Suksessen til LEAF skyldes at
elbilen er en fullverdig, mellomstor 5 seters
bil som byr på komfort og gode kjøreegenskaper. God rekkevidde som tidligere var på
inntil 175 km og nå er økt til 199 km, har
også vært et kjøpsargument.
Samtidig nyter LEAF de mange fordelene

BILNYTT

med avgiftsfrihet, gratis parkering med lading
mange steder, bruk av kollektivfeltet og
fri bompassering. En fullading av batteriet
koster noen få kroner.
	Dette har gjort at Nissan LEAF ikke bare
har vært vinneren i elbilmarkedet, men
den har også blandet seg inn i salgstoppen
blant bensin- og dieselbilene. I 2012 var LEAF
Norges 13. mestselgende bil med nesten
2.298 eksemplarer. I det første kvartalet av
2013 ble LEAF den 6. mest solgte personbilen
i Norge og for mars alene kom den på 4.
plass. Siden salgsstarten i oktober 2011 er
det solgt langt over 4500 LEAF!
På verdensbasis er LEAF solgt i rundt
60 000 eksemplarer og er den mestselgende
elektriske bilen i verden. Modellen har gjort
Nissan veldig synlige innen nullutslippsmobilitet. Men dette er bare starten for
Nissans omfattende program for elektriske
biler. Merket har en langsiktig strategi for
elbil og utvikling av elbilteknologi.

Mange endringer
Nissan LEAF har fått noen mindre endringer
av sitt lett kjennelige ytre, men det er mer
enn 100 mindre og større endringer å finne i

den nye modellen.
	Bilen er gjort mer effektiv og brukervennlig, blant annet ved at ladingen skjer
fortere. Med vanlig lading skal du nå kunne
fylle tomme batterier helt opp på 12 timer.
Som et tilvalg kan bilkjøperne bestille en
6,6 kW lader i bilen, noe som reduserer
ladetiden til fire timer ved 32 ampers kurs
hjemme. Og på en hurtigladestasjon skal en
80 % fylling gå på en liten halvtime. Så får
vi håpe at det begrensete antallet hurtigladestasjoner øker slik alle ønsker seg.
Med fulle batterier skal du nå ha energi
til å kjøre inntil 199 km med drift fra den 109
hestekrefter sterke elmotoren. Og da kan du
nyte elbilens stille fordeler av komfortable
og kraftfulle kjøreegenskaper. Chassiset er
modifisert for enda større kjøreglede.

Større plass
Setene er nye i kupeen som oppleves som
romslig. Og ved å flytte laderen i bilen fra
bagasjerommet til under panseret, har det
vært mulig å øke bagasjerommet med 40
liter til hele 370 liter.
	Den oppgraderte versjonen av LEAF har
en rekke nye funksjoner, inkludert forbed-

ringer av fjernstyringen av oppvarming og
klimaanleggsfunksjonene, bedre integrasjon
av smart-telefon, forbedret stemmegjenkjenningsfunksjon og sanntids informasjon om
de nærmeste ladepunktene. Den støtter nå
ytterligere ni språk inkludert norsk.
LEAF kommer nå i tre versjoner slik Nissan
har for sine fleste modeller; Visia, Acenta
og Tekna. Visia-versjonen har blant annet
radio / CD-spiller med 4 høyttalere, sort
interiør, 16” stålfelger, I-key, tåkelys osv.
Den mer utstyrte Acenta-versjonen har i tillegg blant annet ryggekamera, 16-tommers
aluminumfelger, regnsensor, cruisekontroll,
fjernstyrt lading og oppvarming av bilen. På
toppversjonen Tekna får du ytterligere blant
annet 360 graders “Around View Monitor”,
der sjåføren har et fullstendig overblikk over
bilens utside, 17-tommers aluminumfelger,
LEAF-lykter og skinnseter.

Nordiske forhold
Mens første utgave av LEAF kun ble produsert i Japan, blir den nye bilen også bygd
i Europa og i Nord-Amerika. Bilene som
kommer til Norge blir produsert ved Nissans
produksjonsanlegg i Sunderland i England.
LEAF bygges på samme produksjonslinje som
modellene Qashqai og Qashqai+2. Fabrikken
bygger også Juke og Note.
	Nissan LEAF er utstyrt for å håndtere
nordiske forhold og alle biler som selges
i Norge, Sverige, Finland, Danmark og de
baltiske landene, vil fortsatt ha batterioppvarmingssystem, frontlysvaskere så vel som
oppvarmet ratt og seter både foran og bak
som standard.
Prisene starter på 228 600 kroner for
Visia, 251 400 kroner for Acenta, som forventes å bli bestselgeren, og toppversjonen
Tekna har en pris på 273 900 kroner.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 3
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Kia Carens:

Tvers igjennom ny

Av H-E Hansen

Nå har en helt ny Kia Carens kommet. Og når Kia sier ”helt
ny”, så betyr det at Carens nå kommer i en versjon som er
fornyet så å si tvers igjennom. Den kompakte flerbruksbilen
som ifølge produsenten er designet for den moderne familien,
kommer nå også med 7 seter.
Carens tar på mange måter et godt steg
videre fra forgjengeren. Dette er virkelig
en helt ny bil. Vi fikk vårt første møte med
Carens på varierte veier, fra tett bytrafikk og
svingete småveier til motorveier på kysten
mellom Nice og San Remo. Det var et møte
som viste at Carens føyer seg inn i rekken av
utmerkete modeller som Kia kommer med
for tiden.
	Bilen er funksjonell og skal dekke de
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mest varierte formål. Og med mer sporty
design, fire ulike motorer, 7 seter, praktiske
løsninger og mye utstyr vil tredje generasjon
av Kia Carens bli en spennende ny aktør i
dette markedssegmentet.

Dimensjonene
Mens bilprodusentene de siste årene
nærmest konsekvent har lagt på litt dimensjon
i alle retninger når modellene fornyes, går

Kia nå den andre veien med Carens.
Carens er litt kortere (redusert 20 millimeter til 4,52 meter), litt smalere (15 millimeter mindre til 1,80 meter) og ganske mye
lavere (ned 40 millimeter til 1,61 meter) i
forhold til forrige generasjon. Den reduserte
høyde i forhold til forrige utgave av modellen
skal gi bilen et mer sporty utseende. 		
Akselavstanden er imidlertid økt med 50 millimeter til 2,75 meter. Dette skal bidra til å gi
et romsligere interiør. Økt akselavstand gjør
også at kjøreegenskapene blir mer stabile.

Stor fleksibilitet
I Norge vil Carens leveres med 7 seter som
standard. Dermed åpnes det for stor grad av
fleksibilitet i behov for antall passasjerer og
bagasje. Passasjersetet foran kan legges helt
ned for økt lasteplass. Det er tre individuelle

BILNYTT

bakseter som kan stilles komfortabelt i lengderetning, og de kan også lett foldes ned.
Tredje seterad består av to seter som kan
deles 50/50, og de kan foldes helt ned når de
ikke er i bruk.
Med alle setene på plass er bagasjerommet på sitt minste med 103 liter. Uten de
to bakerste setene øker volumet til gode 492
liter, mens maksimalt lastevolum helt opp
til taket med nedfoldete bakseter blir 1650
liter. Seteryggen på passasjersetet foran kan
også slås ned og gi mulighet for å frakte
ekstra lange ting.

Fargerik
Carens fremstår som velutstyrt og med
mange praktiske løsninger; for eksempel et
vidvinkelspeil som gjør det enkelt å overvåke barna i baksetet mens du kjører, solskjerming på bakvinduene og mange smarte
oppbevaringsrom som skuffer under seter
og store dørlommer.
Setevarme blir tilgjengelig i forseter
og på første bakseterad, og man kan også
velge ventilasjon i forseter, varme i rattet,
elektrisk håndbrekk, smart nøkkel med
start/stopp-knapp og panorama glasstak.
Cruisekontroll blir standard på alle modeller.

Interiøret leveres i beige eller sort stoff eller
skinn.
	Kia Carens kommer med tre utstyrsnivåer. Basisutstyret Classic omfatter slikt
som individuelt justerbare seter på 2.
seterad, oppvarmede seter foran og bak,
multifunksjonsratt og Bluetooth. Ut over
dette byr Comfort (som er det mest solgte
utstyrsnivået) på oppvarmet ratt, 16-tommers aluminiumsfelger, regnsensor, radio
med trykkskjerm og ryggekamera, parkeringssensorer og kjørecomputer.
	Det øverste utstyrsnivået Exclusive gir
i tillegg blant annet navigasjon, skinnseter,
panorama soltak, elektrisk justerbare seter,
oppvarmede og avkjølte seter foran, LED-lys,
nøkkelfritt start/stopp-system, automatisk
parkering og filskiftvarsler. Carens vil bli
tilgjengelig i 7 ulike farger.

Motorvalg
Carens leveres med to dieselmotorer og en
bensinmotor fra 115 til 177 hestekrefter.
	En 1,7-liters dieselmotor kan fås i en
versjon med 155 hk og sekstrinns manuell
girkasse, samt i en versjon med 136 hk
knyttet til en automatgirkasse med seks
trinn. Ved kombinert kjøring er forbruket

henholdsvis 0,47 og 0,61 liter/mil, som tilsvarer 124 og 159 gram CO2 pr km.
	Bensinmotoren er på 1,6-liter og yter
135 hk med et forbruk på 0,64 liter/mil, som
tilsvarer CO2-utslipp på 149 gram/km. Denne
motoren kobles bare sammen med en manuell
girkasse.
	Både manuellgirkassen og automatgirkassen leveres med Kias FlexStee-system
med tre ulike innstillinger; Normal, Sport
og Comfort. Disse gir merkbare endringer
i hvordan bilen oppfører seg slik du måtte
ønske under forskjellige forhold.
	Kia Carens er lettkjørt og komfortabel.
Den er stillegående og tilbys med drivlinjer
som virker godt tilpasset variert bruk.

Sikkerhet
Når det gjelder sikkerheten, påpeker Kia
at den passive sikkerheten er forbedret
gjennom for eksempel det helt nye karosseriet som er produsert med høyfast stål.
Aktive sikkerhetssystemer inkluderer blant
annet filskiftvarsler, smart parkeringsassistanse og ryggekamera.
Prisene for Kia Carens begynner på 279
900 for bensinmotoren, mens dieselutgavene
starter 10 000 kroner høyere.
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Skoda Octavia stasjonsvogn:

Av H-E Hansen

Mer fornuft og
entusiasme

Octavia er Skodas viktigste modell. I år går den gjennom en
fornyelse. I løpet av 2013 kommer flere modellvarianter på
markedet. 5-dørs kombikupe ble introdusert i mars. Deretter
kom stasjonsvognen hakk i hæl. Og nå er det den populære
kombinasjonen med stasjonsvogn og firehjulsdrift som står
for tur, og som vi har fått en første smak av.
Av H-E Hansen
I forrige nummer av Motorføreren omtalte
vi Skoda Octavia som er en bil i mellomklassen. Octavia gjorde et godt inntrykk på
oss som 5-dørs kombikupé. Men det er klart
at det er stasjonsvognen som vil bli mest
etterspurt her til lands.

Samme kvaliteter
De to karosseriversjonene deler også de
grunnleggende egenskapene som tydelig
design, økte dimensjoner (9 centimeter
lengre og 4,5 centimeter bredere enn
forgjengeren) og en god følelse av komfort
og kvalitet. Akselavstanden har økt med
nær 11 centimeter. Større innvendig plass
gjør at benplassen i baksetet på stasjons-
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vognen er meget god, og tillater fortsatt at
bagasjerommet kan romme hele 610 liter.
	Gode og stabile kjøreegenskaper er
også en fellesnevner. Disse blir ytterligere
forsterket ved den firehjulsdrevne varianten
av stasjonsvognen, selv om vi foreløpig bare
har fått testet dette på steder med knapt
tøffere forhold enn mange norske hytteveier.

ene for sikkerhetsnivå av Euro NCAP.
	Den nye Octavia kommer i utstyrsnivåene Active, Ambition og Elegance. Her
tilbys blant annet adaptiv fartsholder,
automatisk dimming av fjernlys og parkeringsassistent. Et system for skiltgjenkjenning
er også tilgjengelig, likeledes panoramatak
og nøkkelløst start/stopp-system.

Sikkerhet

Prisen

Videre byr den nye Octavia på sikkerhetssystemer som skal hjelpe til med å unngå en
ulykke eller begrense skadene for dem som
er i bilen eller andre på veien. Disse omfatter
blant annet Front Assist med nødbremsefunksjon, feltvarsler som holder bilen i rett
kjørefelt, multikollisjonsbrems som
reduserer risikoen
for nye sammenstøt ved kollisjoner, et system
som skal bidra til å
holde bilen i kjørebanen, et system
som skal overvåke
om sjåføren er
sliten, og fotgjengerbeskyttelse.
Skoda Octavia har
fått alle fem stjern-

Prisene for nye Octavia stasjonsvogn starter
på moderate 235 500 kroner. Innstegsmodellen
er utstyrt med en 1,2 TSI bensinmotor med
105 hestekrefter. Octavia 1,6 TDI med 105
hestekrefter koster fra 240 500 kroner.
Med høyeste utstyrsnivå, Elegance,
koster Octavia stasjonsvogn med 1,6 TDI
105 hk 277 000 kroner. Da inngår også BiXenonlys med fjernlysassistent, LED kjørelys,
17” aluminiumsfelger, cruisekontroll og
to soners klimaanlegg i det rikholdige
standardutstyret. Den kraftige og sparsomme dieselmotoren 2,0 TDI 150 hk leveres
med Elegance-utstyr til en pris på 312 000
kroner. DSG automatgirkasse leveres mot
et pristillegg på 17 000 kroner. Pristillegg
for firehjulstrekk er 30 000 kroner. Firehjulstrekk kan leveres på motoralternativene 1,6
TDI 105 hk manuell, 2,0 TDI 150HK manuell
og 1,8 TSI 180hk i kombinasjon med DSG.

BILNYTT

Toyota Rav4:

Moden pioner

Da Toyota RAV4 ble lansert i 1994 var den en helt ny biltype:
En kompakt-SUV. Den kombinerte fordelene ved de store, konvensjonelle SUV-modellene som høyt plassert førerplass, god
bakkeklaring og firehjulstrekk med smidigheten og drivstofføkonomien til mindre biler. Nå kommer modellen i sin fjerde
generasjon.
Av H-E Hansen
Og dermed fortsetter RAV4 suksessen sin
med velbegrunnet selvsikkerhet. RAV4 betyr
«Recreational Activity Vehicle, 4-wheel
drive». Den er riktignok å få med forhjulsdrift også, men majoriteten av de mange
norske kjøperne velger firehjulsdrift.

Større allsidighet
Som de tidligere generasjoner gjennom
18 år, er den nye RAV4 utviklet for å
tilfredsstille kravene til kjernekundene i
kompakt-SUV segmentet: Familier med en
aktiv livsstil og et økende behov for plass og
allsidighet.
Fjerdegenerasjon av RAV4 viser frem
en helt ny silhuett, som skal gi signaler om
allsidighet, rommelighet og robuste kjøreegenskaper. RAV4 har et nytt interiør med
større innvendig plass og høyere kvalitet.
Førermiljøet er designet for å gi utmerket
ergonomi, komfort og bedre utsyn så vel
fremover som bakover.
	RAV4 har vokst fra forrige generasjon.
Den utvendig lengde er 4,57 meter (+20 cm)
og bredden har lagt på seg (+3 cm). Mens
høyden er redusert med 2,5 cm. Akselavstand på 2,66 meter er med på å gi økt
innvendig plass.
Avstanden mellom første og andre
seterad er nå på hele 970 mm og et tynnere
forsete gir økt benplass i baksetet. Baksetet

er mer komfortabelt gjennom en lengre sittepute og bedre støtte, og kan forsatt foldes
ned med forholdet 60:40.
	RAV4 har Toyotas setesystem som lett lar
setene bli slått flatt ned. Dette gir praktiske
og fleksible løsninger for passasjerer og
last. Lengden på lasterommet er økt og gir
et bagasjerom på 547 liter. Rommet under
gulvet er også økt med 49 liter (fra 51 til 100
liter).
	Den sidehengslede bakdøren er erstattet
av en topphengslet variant, som kan utstyres med elektrisk operasjon.

Drivlinjer
Man kan velge i et bredt spekter av effektive
bensin- og dieselmotorer med trekk på to
eller fire hjul, samt muligheten for manuelle
eller automatiske sekstrinns girkasser.
Utvalget består av en 2,0-liters bensinmotor på 151 hk, en ny 124 hk dieselmotor
på 2,0 liter og en mer kraftfull 2,2-liters
dieselmotor med 150 hestekrefter. Den helt
nye 2,0-liters dieselmotoren blir utstyrt med
Toyotas Stop & Start teknologi, noe som
reduserer CO2-utslippet til 127 g/km.

	Det nye systemet for firehjulstrekk
overvåker og kontrollerer kontinuerlig
kraften som går til forhjulene og bakhjulene.
Fordeling av kreftene foran/bak kan varieres
fra 100:0 til 50:50, med forhjulstrekk (100:0)
automatisk innkoblet under normal kjøring
for å redusere drivstofforbruket.
For kjøring under vanskelige forhold
kan føreren låse kraftfordelingen med 50/50
foran og bak.
	RAV4 kommer i tre utstyrsnivåer. Fra
basisnivået Sense kan du velge i en fin liste
av ekstra utstyr opp til Active- og Executivenivåene. Prisen for RAV4 med 2-hjulsdrift
begynner på 301 200 kroner, mens firehjulsdrift fås fra 371 700 kroner.

Firehjulsdriften
RAV4 er lettkjørt. Kjøreegenskapene gir
et inntrykk av allsidighet tilpasset så vel
motorvei som en tur utenfor allfarvei.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 3
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp
og tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å
hente. Du finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp og gode
forsikringstilbud fra Gjensidige. I tillegg finnes alt fra rabatt på verksted
tjenester hos AutoMester til for eksempel billige briller. Detaljene om dette kan du lese i MAs
håndbok, som alle medlemmer av MA og MA-Ungdom får tilsendt i desember hvert år.
Samarbeid gir fordeler, og MAs medlemsfordeler omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

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

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

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

Redningstjeneste)

For mer informasjon,
se medlemshåndbok
for 2013 eller kontakt MA på:
Telefon 22 47 42 00
Telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6,
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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

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

MA-Ungdom
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant unge.
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
www.maungdom.no

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

Ung på vei mot Lappen
Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no

Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE – IKKE KJØR I FYLLA! Bli tilhenger av siden!
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

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

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

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

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
rusf

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

Kontingent for resten av 2013

Vervekupong/innmeldingskupong

Medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 450,Medlemskap uten Autohjelp kr 235,MA-Ungdom med Autohjelp kr 165,-

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

#

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REDNINGSTJENESTE!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

TESTSTASJONER!

Ekstra giv i vervingen!

Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 370,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 160,Se for øvrig Håndboken for 2013

MEDLEMSBLAD!

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

VERKSTEDTJENESTER!

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

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

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

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
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Stor innsats på Aksjon Møteplass
8. juni inviterte MA til sin lands
omfattende og årvisse Aksjon
Møteplass. Rus i trafikken og
andre temaer innen trafikk
sikkerhet er aktuelle da MA
traff trafikanter på aksjons
plassene over hele landet.

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

Landsomfattende
Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen
da MA - rusfri trafikk og livsstil, retter
søkelyset mot trafikksikkerhet. Det er
medlemmene i MAs lokale avdelinger i hele
Norge som stiller opp for å få trafikantene
i hyggelig tale og gi informasjon. I år var
det 16 avdelinger som hadde etablert seg
på hele 25 steder der trafikantene kunne
møte MAs representanter for en hyggelig
og nyttig prat om trafikksikkerhet og
bil. Møteplassene var på torget, bensin
stasjoner, rasteplasser og fergekaier.

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

Flere bilder og mer informasjon om
premiene og verdi finner du på
www.ma-norge.no/medlem/verving
Du kan velge blant følgende vervepremier:
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
• Ståltermos

Viser seg
Aksjon Møteplass viser hva MA står for
generelt som bilorganisasjon og som en
forkjemper for trafikksikkerhet.
	Ved siden av rusfri trafikk og alkolås,
settes det i år fokus på farene som løse
gjenstander utgjør i en kollisjon eller kraftig
nedbremsing. Dette tas opp i en egen
artikkel i denne utgaven av Motorføreren.

som bileiere og trafikanter

■ Medlemmenes interesser

■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås

MA arbeider for:

Aksjon Møteplass 2013 i Molde

MEDLEMSBLAD!

TESTSTASJONER!

REISETJENESTER!

DEKKRABATT!

LEIEBILRABATT!

mange hundre svarskjemaene danner et
spørreskjema om rus og trafikksikkerhet.
godt datagrunnlag for å gjøre seg opp
	I år dreide spørsmålene seg om alkolås
Aksjon Møteplass byr også på en utmerket
tanker om holdninger og kunnskaper blant
og rus i trafikken, samt årets tema om
FORSIKRINGSRABATTER!
REDNINGSTJENESTE!
AUTOHJELP!
VERKSTEDTJENESTER!
anledning til å komme i dialog
rundt et
folk med interesse for trafikk og sikkerhet.
farlig last og gjenstander inne i bilen. De
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
FORSIKRINGSRABATTER!

REDNINGSTJENESTE!

AUTOHJELP!

VERKSTEDTJENESTER!

Spørreundersøkelse

#

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

e-postkontakt?

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

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

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

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

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

#

Vervekupong/innmeldingskupong

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

Avdelinger

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

Leder / kontaktperson

Telefon

OSLO/AKERHUS		
Oslo og Akershus avdeling	Bjørn Harald Nikolaisen
63 84 41 25
				
	ØSTFOLD		
Halden avdeling
Leif Egil Thomasrud
69 18 12 52
	Indre Østfold avdeling
Arne O. Moberg
69 89 35 10
Moss avdeling	Roald W. Olsen
69 26 51 63
Sarpsborg avdeling	Einar Lande
69 14 16 46
HEDMARK		
Hamar avdeling
Per Rostad
62 52 63 37
	Kongsvinger avdeling
Magne I. Teppen
62 96 38 40
Solør avdeling
Ole Johannes Østberg
62 82 51 40
	Trysil avdeling
Ole Arild Bovolden
62 45 32 36
	Nord-Østerdal avdeling	Rein Landfastøyen
90 74 49 84
				
OPPLAND		
Oppland avdeling	Kåre Simenstad
61 23 33 55
	BUSKERUD
	Drammen og omland avdeling	Egil Willy Alfsen

48 11 96 46

	VESTFOLD		
Horten avdeling
Leif Solberg
33 07 32 53
Larvik avdeling	Ingvald Holm
33 11 23 68
Sandefjord avdeling	Kjell A. Lolland
33 46 86 15
	Tønsberg avdeling
Arne Bakke
33 33 27 67
				
	TELEMARK		
Skiensfjorden avdeling	Dag H. Straume
35 52 18 47
	Telemark avdeling	Knut T. Haugen
35 99 63 79
AUST-AGDER		
	Grimstad avdeling
Svein Skaregrøm
Lillesand og Birkenes avdeling	Torleif Kvifte

37 04 17 63
37 27 06 52

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

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

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

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

Avdelinger

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

Leder / kontaktperson

	ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes
HORDALAND		
Hordaland avdeling
Alf T. Seim

Telefon

52 81 62 52
56 36 43 17

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

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

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

70 21 56 25
71 67 23 18
99 53 22 65
71 69 81 13
71 66 32 30
70 02 01 06
71 18 14 13
95 47 62 47
70 05 31 56
70 26 07 08
91 89 50 33

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

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

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

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

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

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

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

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen
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Death Trip:

Ungdoms egne kampanjer

Også i år utfordret MA-Ungdom elever i videregående skole til å skape holdningskampanjer
mot ruskjøring: Av ungdom for ungdom. Prosjektet Death Trip inviterer til en landsomfattende konkurranse om det beste bidraget. Finalen fant sted midt i russetiden, nettopp på
tiden av året da rusfri trafikk og rusfri livsstil er spesielt aktuelt for denne aldersgruppen.
Av H-E Hansen

Stort mangfold
Så mange som 30 skoler fra hele landet
deltok i Death Trip i skoleåret 2012-2013. Og
det har kommet inn over 100 bidrag. Av de
mange flotte arbeidene ble 10 valgt ut til
den store finalen i Filmens hus i Oslo. I løpet
av en hel dags program skulle det kåres
vinnere, selv om alle finalistene egentlig er
”vinnere” ved å ha kommet så langt blant
det store mangfoldet av deltakere. Hver av
finalistene, enten grupper eller enkeltelever,
hadde oppgaven med å presentere finalebidraget sitt for en fagjury, samt en fullsatt
sal av konkurrenter og andre interesserte.
Finaledagen omfattet for øvrig et
program med rusfri trafikk som tema. Oslos
ordfører Fabian Stang hadde takket ja til å
åpne dagen.
- Man må skjønne at alt vi gjør kan ha
betydning for andre. Kjører vi i fylla er det
livsfarlig for andre, sa Stang blant annet i
et innlegg som pekte på en rekke positive
trender i forhold til ungdom, lovbrudd,
inkludering og omtanke.
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Politiinspektør Jan Guttormsen fra Politidirektoratet kom til Death Trip-finalen med
et innlegg om trafikk og rus. Mens Andreas
Karlsson, som har fått livsvarige skader etter en ulykke der han var passasjer med en
ruskjører, fortalte sin dramatiske historie.
Espen «Dansken» Selvig ledet det hele som
dagens konferansier.

Kreativitet
Death Trip skal engasjere elever på videregående til kreativitet i forebyggende arbeid
mot rus i trafikken. På elevenes egne premisser utformes kampanjer som skal illustrere
farene ved alkohol og ruspåvirket trafikkatferd.
	Til dette brukes et bredt spekter av
medier fra plakater og film, til radioreklame
og telefonspill. Oppfinnsomheten er stor.
Her spares det ikke på sterke effekter. Den
harde realiteten med drepte og hardt skadete i trafikken, og farene med ruskjøring,
gis en form som skal kommunisere fra ungdom til jevnaldrende ungdom.

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

Spennende og annerledes
Marianne Kotte-Eriksen fra Nesbru
videregående skole i Asker gikk av med
seieren. Hennes vinnerkampanje var
basert på tre plakater med dødninghoder i mosaikk av knust bilglass, knuste
vinflasker og rødvinssøl.
- En hodeskalle er et symbol på død, og
det er i samsvar med kampanjens budskap. Slagordet spiller på død, ungdomsspråk, ironi og har en klar sammenheng
med budskapet, men også motivet, sier
Marianne Kotte-Eriksen om vinnerkampanjen sin.

MA-UNGDOM

mot ruskjøring
1. PREMIE
Nesbru vgs

DØDSKULT
LA BILEN STÅ NÅR DU HAR DRUKKET. DET ER IKKE VERDT DET.
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Det ironiske budskapet er ”Dødskult”,
”Dødsgøy” og ”Dødslurt”, med underteksten
”La bilen stå når du har drukket. Det er ikke
verd det”. Kampanjen hadde disse mottoene
på plakater, nøkkelringer og iPhone-deksler.
- Kampanjeteksten er kort og presis, i en
hvit grotesk font. Kampanjeplakatene
fungerer sammen som en enhet fordi de har
samme form. Tilleggsproduktene er også
en påminner for målgruppen, fordi både
nøkler og telefon er noe de fleste har med
seg overalt.

Spennende
Juryens begrunnelse for å kåre Marianne
Kotte-Eriksen til vinner var at hennes bidrag
er spennende visuell og verbal, den er
annerledes, vekker nysgjerrighet og bruker
mange forskjellige og flotte effekter. Samtidig
treffer den målgruppen, og det legges også
vekt på at kampanjen kan brukes i arbeidet
som MA og MA-Ungdom driver i kampen mot
rus i trafikken. Ved siden av hederen fikk vinneren en premie på 30 000 kroner.

Andreas Kløfte-Nilsen fra Nes videregående
skole på Årnes på fikk en flott andreplass.
Andreas var med helt frem til mållinjen i
konkurransen. Bidraget hans besto av en
kampanjefilm og plakat med budskapet
”Let’s not take that trip”. Et klart budskap
mot ruspåvirket kjøring, som egner seg godt
for å treffe ungdom, som er altfor overrepresentert i uhyggelige statistikker over drepte
og hardt skadete i trafikken.

2. PREMIE
Nes vgs

Finalebidragene var:
Årstad videregående skole: ”Øl i fart”
Sørumsand vgs: ”Temporary Group”
Bergeland vgs: ”Si ifra!”
Lillestrøm vgs: ”Takk”
Nesbru vgs: ”Dødsfull”
Møglestu vgs: ” you booze.you cruise.you loose”
Sørumsand vgs: ”Promillekjøring suger”
F21 vgs: ”Det er ditt valg”
Nes vgs: ”Let’s not take that trip”
Bilde til venstre:
Andreas Karlsson fikk livslange skader i en rusulykke.
Bilde høyre:
Fabian Stang og Death Trips leder Catharina Frostad.

3. PREMIE
F21
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Tredjeplassen i årets Death Trip-konkurranse
gikk til en gruppe fra F21 videregående skole
i Oslo. Alexander Olsson, Daniel Haugen
Daldosso, Silje Marie Tyrihjell, Ellen Andrea
Grønneberg og Gaute Heggestad Sæbø.
Deres bidrag hadde kampanjentittelen «Det
er ditt valg». Også denne er effektiv i å
treffe målgruppen.

I vurderingene ble det lagt vekt på at
kampanjene vil kunne brukes i arbeidet som
MA og MA-Ungdom driver i kampen mot rus
i trafikken.
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Kundeutbytte fra Gjensidige
Gjensidiges skadeforsikringskunder deler over 2 milliarder kroner
i kundeutbytte i år. Siden 2008 har Gjensidiges kunder mottatt 7
milliarder kroner i utbytte. Mange MA-medlemmer har benyttet seg
av medlemsfordelene de kan få i Gjensidige. De nyter også godt av
forsikringsselskapets spesielle ordning med kundeutbytte.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Gleder blir større
når de deles!

Du har kanskje mottatt utbytte fra Gjensidige, og spurt deg selv hvorfor? Svaret
begynner tidlig på 1800-tallet, da det ble
etablert brannkasser i mange byer og bygder i Norge.

Brannkassene
Brannkassene forsikret boliger og andre
bygninger mot brann. Eierne og kundene
var de samme menneskene. Alle kjente
alle, bygningene var enkle og forholdene
oversiktlige.
	I nyere tid har behovet for forsikring
økt. Vi har biler, båter og fritidshus, og vi
trenger forsikring på reiser. Måten man
driver forsikringsselskap på har også endret
seg, med nye kundebehov og ny teknologi.
De fleste brannkasser har slått seg sammen
til det som i dag er Gjensidige.

Siden 2008
I 2008 vedtok styret i Gjensidige Forsikring for første gang å dele ut utbytte til
kundene. I 2010 ble Gjensidige omdannet
til et aksjeselskap med den kundestyrte
Gjensidigestiftelsen som største eier. Gjennom stiftelsen ble kundenes århundrelange
eierskap i Gjensidige videreført. Kundene
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kan engasjere seg i stiftelsen ved å stemme
på tillitsvalgte, og selv stille til valg til
styrende organer.
Fra 2010 mottar skadeforsikringskundene i Norge kundeutbytte fra Gjensidige,
via Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen eier litt
over 60 prosent av aksjene i Gjensidige, og
mesteparten av utbyttet Gjensidige betaler
til eierne tilfaller dermed kundene.
	Gjensidige er kanskje det eneste selskapet i verden som gir utbytte til kundene på
denne måten. Vi vet i alle fall ikke om noen
andre selskaper som gjør det.
Derimot vet vi om mange selskaper som gir
utbytte til sine eiere. De fleste aksjeselskaper gjør det, når de går med overskudd.

Overskudd
Gjensidige prøver å oppnå overskudd hvert
år. Vi har konkurransedyktige priser, og
prøver å drive effektivt. I et normalt år
venter vi å betale ut mellom 90 og 93 kroner
i erstatninger og andre kostnader for hver
hundrelapp vi får inn i forsikringspremie.
De siste 7 til 10 kronene blir igjen som overskudd (før skatt).
	I fjor betalte vi ut omtrent 85 kroner i
erstatninger og andre kostnader for hver
hundrelapp vi fikk inn i forsikringspremie,
og vi fikk et uvanlig stort overskudd. Det
skyldtes blant annet at været var på vår
side. Det var uvanlig få branner og bilkollisjoner i 2012. Erfaringen tilsier at været
svinger, og at vi vil få år med flere skader
igjen.
	I mellomtiden kan du glede deg over at
det rekordhøye overskuddet gir rekordhøyt
utbytte, og at mesteparten av utbyttet fra
Gjensidige går til kundene.

Godt forberedt til ferien?
ORGANISASJON

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

Godt forberedt til ferien?

Uansett hvilke planer du har, handler ferie mest om å samle gode opplevelser.
Med litt forberedelser er sjansen stor for at reisen blir som du ønsker.
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Gjensidiges ferieråd:

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

Balkan skiller seg klart ut med svært mange
tyveriskader i forhold til hvor ofte bilen kolliderer eller kjører utfor veien.
Antallet har riktignok vist en viss bedring de
siste årene. Men Gjensidige råder til ekstra
forsiktighet.
Selv om det er mye høyere tyverifrekvens i
utlandet enn i Norge så har forholdet forbedret seg i de senere årene, forteller Voll videre.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 3
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Porsanger

Tlf. 51 74 www.vardo.kommune.no
65 90
www.bindal.kommune.no

www.porsanger.kommune.no
Samferdselsavd.
www.mrfylke.no

Flå
kommune
www.flaa.kommune.no

Folkets Hus, 2326 HAMAR

www.birkenes.kommune.no
www.vikna.kommune.no
Bjugn.....................................Tlf. 911 60 911

www.balsfjord.kommune.no

MA-kryssord 3-2013
Brønnøy
kommune

l

slurk

savn

Signe Voreland,
GrimstadVennesla
kommune

Vi gratulerer!

www.grimstad.kommune.no
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Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 742 Sentrum, 0106 Oslo
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Frist: 31. august 2013
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www.rennesoy.kommune.no www.bronnoy.kommune.no

prep.

Orkdal
AKERSHUS

Balsfjord
kommune

Ulvik Herad

dra

75 13 22 22

Birkenes
kommune

Vikna
kommune
SØR-TRØNDELAG

www.ulvik.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.tynset.kommune.no

2050 JESSHEIM.................Tlf. 63 92 96 00

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

www.heroy-no.kommune.no

www.rade.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Tlf. 02 222

NORDLAND

Frogn Tlf. 62 54 09 79 Herøy
kommune
kommune

Råde
kommune

www.hammerfest.kommune.no

www.moller.no

Flesberg
Herøy
kommune
kommune
Hedmark
www.flesberg.kommune.no
www.heroy.kommune.no
Transportarbeiderforening

www.frogn.kommune.no

Tynset
kommune

Hammerfest
kommune

brygg

www.ringebu.kommune.no

BindalTau Auto AS Vardø
kommune
kommune
4120 TAU

Møre og
Romsdal
kommune
fylkeskommune

gi

Ringebu
kommune
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Tente 598 fakler
Den landsdekkende foreningen
Nei til Frontkollisjoner
arrangerte i våres sin trafikk
sikkerhetskonferanse: Sikre og
møtefrie veier. Her gikk også
et fakkeltog med 598 fakler;
en fakkel for hver drepte i
frontkollisjoner i perioden
2006-2012.
Av H-E Hansen

Totalt har 12 949 personer blitt skadd, og
av disse hele 1576 blitt alvorlig skadd i
frontkollisjoner i perioden 2006-2012.

Landsdekkende
Den landsdekkende foreningen Nei til
Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007
i forbindelse med et folkemøte i Kristiansand. Det var nøyaktig ett år etter at familiene Holdal og Steinsland hadde mistet tre
familiemedlemmer i en frontkollisjon på en
usikret E39 ved Helleland i Rogaland.
Arbeidet ble innledet med å innhente
informasjon fra samferdselsmyndighetene,
og med utgangspunkt i at møteulykkene
utgjør så stor andel av bilulykkene, ble det
foreningens hovedoppgave å forhindre
disse.
Foreningen har synliggjort behovene
for midtrekkverk og midtsikring. Videre
har Nei til frontkollisjoner arbeidet for å få
anerkjent begrepet “møtefri vei”, som den
sikreste veien å kjøre på, også av norske
myndigheter.
Foreningen bestemte seg i en tidlig fase
for å hente inn erfaringer fra våre naboland, og etter å ha studert statistikken for
antall frontkollisjoner og utforkjøringer,
vedtok foreningen å foreslå de samme
sikkerhetskravene på norske veier som på
svenske. Man ønsket å få inn i veinormalen
at alle høytrafikerte veier med en trafikk

på over 4000 ÅDT (gjennomsnittlig antall
kjøretøyer i døgnet gjennom et år) skulle
sikres som møtefrie veier med midtrekk
verk. I tillegg til at alle trafikkfarlige vei
strekninger måtte sikres.

Sikre og møtefrie
Hovedtema for konferansen var sikre og
møtefrie veier.
	Ifølge grunnlagsdokument “Null drepte
og null hardt skadde - fra visjon mot virkelighet” som Statens vegvesen har utarbeidet
i forbindelse med fagetatens forslag til ny
Nasjonal transportplan 2014-2023, kan
antallet drepte og hardt skadde hvert år
reduseres med 145 personer ved å sikre
alle våre høytrafikkerte riks- og fylkesveier
med en trafikk på over 4000 ÅDT. Ifølge
Statsbudsjettet for 2010 reduserer møtefrie
veier drepte med i gjennomsnitt 76 % og
hardt skadde med 47 %, påpeker foreningen.
	Grunnlagsdokumentet sier også at 31 %
av alle drepte og hardt skadde skjer i front
kollisjoner. Utfordringene er størst på
riksvegnettet, der hele 46 % av alle drepte
og hardt skadde blir drept eller hardt skadd
i frontkollisjoner. På fylkesveinettet er andelen 27 % og på det kommunale veinettet 
9 %.
- Behovene for møtefrie veier er på rundt
2000 km høytrafikerte veier, som i dag er
usikret og der ulykkene kan reduseres.

Menneskeliv spares fra å bli drept eller
hardt skadd ved bedre sikring enn i dag,
sier daglig leder av Nei til Frontkollisjoner,
Geirr Tangstad-Holdal.

Familiemedlemmer
Blant de 598 faklene tennes det tre fakler for
Tangstad-Holdals lillesøster Anne-Cathrine,
svoger Arnt-Olav og hans niese Andrea som
bare ble fem år. De døde momentant i en
frontkollisjon på E39 i Rogaland den 17. juli
2006.
- Dagen vil jeg aldri glemme og jeg vil
minnes mine tre kjære og dypt savnete
familiemedlemmer, og alle de 598 drepte i
frontkollisjoner, når fakkeltoget går gjennom Oslos gater, avslutter Geirr TangstadHoldal.
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Madla Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130
0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Norsk Scania AS

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5821 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Sæternes
Transport AS

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Telemark
Dekksenter AS
Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Leif Gromstads
Auto A/S

Røros Aut.
Trafikkskole

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Optikeren

avd. Kløfta

Jærmester AS

Bråthen Maskin

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

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

Chr Repstads
Sønner AS
Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Kiwi Kapp

2849 KAPP
Tlf. 61 16 91 80

Norsk
Kristiansund Taxi
Oljelaboratorium AS
Ramsaysgate 18
Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

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

Riis Bilglass

Barstølveien 42
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Kjelsås
Bilverksted AS
Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 87 90

2966 SLIDRE
Tlf. 61 34 38 28

IP Huse AS
Mek. Verksted
6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

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

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

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

Øvre Telemark
Trafikkskule

Steglet Auto

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234
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2658 ESPEDALEN
Tlf. 61 29 73 20

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS
6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Hønefoss
Videregående skole
Oslov. 17
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 00

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Tvedestrand
Bilverksted

Furnesvegen 12
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

Fjærkleivene 55
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Moe Transport og
Konsulent Tjenester
6801 FØRDE
Tlf. 57 72 38 50

Kupedalen 15
5723 BOLSTADØYRI
Tlf. 900 89 107

Haugens
Bilservice AS

Bodø
videregående skole

Cato Rekanes
Transport

Svene
Tre og Metall

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Hørte
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 977 00 000

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Sandsværv. 221
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

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

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Bamble Taxi

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

Nettbuss Trøndelag AS

Optimera AS
Monter Vest

Lofoten
Sparebank

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Øyanvegen 271
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 32 60
Opplæring på:

Modul AS

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

HAMAR

Tlf. 62 52 63 66

Tlf. 32 21 15 00
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Blomsgate 5
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 32 08

Nord
Lakkering AS

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Ruten Fjellstue

Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Arendal fengsel
Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Hernesveien 23
8003 BODØ
Tlf. 75 52 29 19

Orkdal
Trafikkskole AS

Voss Olje

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Bodø
Trafikkskole

Haugaland
Transportskole AS

v/Ivar Riste

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Huitfeldtsgate 19
0253 OSLO
Tlf. 22 43 98 00

Ramlo
Sandtak AS

Slidre Elektriske

Kåre Ekrene
Trafikkskole

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Oslolappen
aut. trafikkskole

13.06.2013, 09:38

BIL - MC - MOPED

LØTEN

Tlf. 62 59 14 77

Trafikalt
grunnkurs

Taxisjåfør

Gunnar Aasen
7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Aarhaugs
Bilverksted AS
7288 SOKNEDAL
Tlf. 72 43 32 60

ATS
Gjøvik/Toten AS

Atlantic Regnskap
og Økonomi AS
Tonningsg 19
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Kranveien 62 A
4950 RISØR
Tlf. 417 99 417

Damstedet 4
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

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

Din lokale teststasjon
Førde Bilservice AS

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

Samferdselsavdelinga

Fylkeshuset, 6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 61 00 - www.sfj.no

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

Tlf. 56 33 62 40

Faks 56 33 53 19

avd. Stavanger
Forusbeen 17
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

Forlaget Last og Buss A/S

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

Stjørdal Taxi A/S
Innherredsv. 63 B
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00
Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

www.bilia.no
AKERSHUS
Bilia Personbil as, Bilia Follo

Myrfaret 1, 1406 SKI.....................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Personbil as, Bilia Kjeller

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

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

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

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Hamar

Vangsv. 185, 2321 HAMAR............Tlf. 62 53 88 10

OSLO
Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

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

AUST-AGDER
Josephsen Bilbergning,
Arendal................................Tlf. 37 00 60 00
HEDMARK
Koppang..............................Tlf. 62 46 28 00
ROGALAND
Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88
SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000
Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373
TELEMARK
Krgerø..................................Tlf. 35 98 65 00
VEST-AGDER
Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

A13_0093/Foto: Thomas Ekström

Gleder blir større når de deles.
I år har vi gleden av å dele over 2 milliarder av overskuddet med kundene våre.
De beste øyeblikkene kan være de du deler med
andre. I disse dager gleder vi oss over at kundene våre
mottar et rekordstort kundeutbytte. Dette skjer når
Gjensidige-stiftelsen, vår største eier, gir sitt aksje-

utbytte på over to milliarder kroner til Gjensidiges
kunder. For mer informasjon om tidenes største
kundeutbytte ring 03100, se gjensidige.no/kundeutbytte eller kom innom et av våre kontorer.

