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"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.

Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,

uansett hvor du befinner deg"

06 000

Velkommen til en hyggelig handel hos oss

www.spesialbutikken.no

Lilletorget
Tlf. 77 60 19 40
optik@spesialbutikken.no

Jekta Storsenter
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Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.

Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som

Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

NAV Hvaler
avd. Rus og

Psykisk Helse
Storveien 32

1680 SKJÆRHALDEN

Tlf. 69 37 50 00 -
     55 55 33 33

www.nav.no

Forlaget
Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

www.automester.no

Strandgata 44 A
6270 BRATTVÅG
Tlf. 412 87 040

www.ha-plan.com

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS 1740 BORGENHAUGEN  -  Tlf. 69 10 25 00

Bjølstad Camping
Velkommen til Bjølstad camping nær Molde.

Rolig , familiedrevet camping med hytteutleie.
Lekeplass, båtutleie, fisking på molo.

Flotte turer i nærområdet. Nær Atlanterhavsveien.
www.bjolstad.no - tlf. 71 26 56 56 / 472 37 962

Notodden Hotel
service@notoddenhotel.no

35 01 20 88
Fitness - Solarium - Ping-Pong - Biljard
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Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS

Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELEC-
standard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus. 

Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet 
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse. 

For mer informasjon besøk www.dræger.no

HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR 
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine 
biler signaliserer klart og tydelig at 
deres sjåfører kjører uten promille. For 
disse fi rmaene fi nnes det en godkjent 
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en 
moderne alkolås som setter brukeren 
i fokus med sikkerhet, hurtighet og 
brukervennlighet som de viktigste 
kjennetegnene.
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MAs utrettelige arbeid for alkolås gir konkrete resultater. 
Siden 2003 har et av våre hovedarbeidsområder vært å 
informere om og demonstrere alkolås. Vår egen alkolås-bil 
har turnert land og strand rundt, vi har snakket med folk, 
både mannen i gata, politikere og myndighetspersoner, vi 
har gitt ut informasjonsmateriell og vi har holdt seminarer. 

For MA var det innlysende at å installere en sådan innret-
ning i alle biler ville være et meget effektivt tiltak for å 
redusere ulykker forårsaket av fyllekjøring; fra de små 
ubetydelige til dødsulykker og ulykker med alvorlige person-
skader. Men alle var ikke av samme oppfatning, og myndig-
hetene har hele tiden vegret seg for å innføre et påbud.

Likevel har det vært en positiv utvikling. Statens vegvesen 
installerte alkolås i sine biler, Oslo kommune gjorde likedan, 
og flere transportbedrifter og busselskaper har på eget 
initiativ tatt i bruk alkolås. Noen fylkeskommuner begynte 
å stille krav om alkolås i skoleskyss etter hvert som nye 
anbudsrunder startet. Det betydde at mange skolebarn fikk 
en tryggere transport til og fra skolen, men samtidig har det 
ført til en stor forskjellsbehandling på landsbasis. 

Den 2. juni ble imidlertid transport- og kommunikasjons-
komitéens innstilling, hvor den ber regjeringen fremme 
forslag om alkolås i alle kjøretøy som brukes til person-
transport mot vederlag, dvs. busser og taxier, vedtatt 
av Stortinget. Dette (tror vi) er et stort steg i retning av 
allmenn aksept og alminneliggjøring av alkolås. 

Regjeringen har i sin tur bedt Vegdirektoratet om å kart-
legge økonomiske og administrative konsekvenser for inn-
føring av alkolås. Det svaret foreligger mest sannsynlig ikke 
før et stykke ut i 2016, men da forventer vi et konkret for-
slag fra regjeringens side om hvordan alkolås best og  raskest 
mulig kan innfases i offentlig persontransport på hjul.

MA skal ikke ta all æren for den positive utviklingen når 
det gjelder alkolås, men jeg vil gjerne gi honnør til dere 
MA-medlemmer som aktivt har jobbet med dette over lang 
tid rundt om i vårt langstrakte land. Godt jobbet! Og vi 
 fortsetter ufortrødent videre!

Jeg ønsker alle lesere en god og trafikksikker sommer!

 

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

Møtes på 
Skjærholmen

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER	/

MA-HJØRNET

Det er sommer! Ferie. Fritid. Frihet! Mange av oss vil bruke 
ferien til å være på sjøen. Det er virkelig en arena for nytelse. 
Rekreasjon. 

Båtsesongen er kort for de fleste av oss. Og blant det store 
antallet båtbrukere kan det nok hevdes at sjømannskapet 
(det er jo som oftest menn) hos mange ofte ikke holder helt 
mål. Det blir litt som påskefjellet; «alle» skal nyte naturen 
og alt går bra så lenge forholdene er ideelle. Men hvis det 
rufser seg til og marginene blir mindre kan det røyne på for 
oss godværsfolk.

Jeg er selv ute på fjorden så ofte jeg kan. Da kan jeg velge 
mellom en liten seilbåt eller motorbåten, samt førstevalget 
som gjerne er prammen. En herlig opplevelse av frihet og 
nærhet til sjøen. Det er ytterst sjelden jeg misunner de som 
skuer ned på meg fra treetasjes prakt eller fra styreplass i et 
fartsvidunder som raser forbi. Det er også ytterst sjelden jeg 
føler meg utrygg for vær og vind, bølger, skjær og brott.
Tvert imot hender det – altfor ofte – at jeg føler en 
usikker het i forhold til den andre trafikken ute på det store 
blå. Har han sett meg? Legger han om kursen tidsnok på 
sin kryssende kurs? Må det gå så fort og så nær? Og har 
han drukket og er beruset…? Vi har nemlig gått inn i en ny 
småbåtsesong der promillegrensen fortsatt er på 0,8. Det er 
mye. Det er beruselse.

Man får enkelte ganger inntrykk av at sikkerhetstiltak på 
sjøen provoserer, at småbåtliv og alkohol i store kretser er 
nærmest uløselig knyttet sammen og at det er en hevdbundet 
rett å drikke når man er i båten. «Reker og hvitvin», sies det 
i en slags argumentasjon av uuttalt idyll med svaberg, måke-
skrik, småbølger som kruser øen og en snekke som stille glir 
ufarlig hjemover i de siste solstrålene fra midtsommerens 
solnedgang i nordvest. Realiteten er dessverre ofte en annen 
med stort alkoholinntak før turen tilbake skjer om natten i 
en båt med stor motor og stort fartspotensial.

Sjøsikkerhet dreier seg – som på veien – om å unngå ulykker 
som følge av høy fart og rus. Og for å begrense konse-
kvensene av en ulykke er redningsvesten fjordens parallell 
til sikkerhetsbeltet. Det er i år innført et nytt påbud om 
redningsvest i småbåter. Det er sikkert et godt tiltak, men 
det er snakk om et passivt sikkerhetstiltak som i seg selv ikke 
forhindrer en ulykke. Hvor blir det av den aktive handlingen 
for å gjennomføre en reduksjon av promillegrensen fra 0,8 
til 0,2?

Motargumentene holder ikke vann. Jeg møter når som helst 
til en holmgang om denne saken. Det er en passende arena 
for et slikt maritimt spørsmål.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Stort sprang i riktig 
retning for alkolås



ALKOLÅS

Alkolås har stått på dagsordenen i en år-
rekke. En rekke busselskaper har allerede 
innført alkolås og noen fylkeskommu-
ner har stilt krav om alkolås i skoleskyss. 
Et nasjonalt påbud som likebehandler 
trafikk sikkerheten uavhengig av fylkes- og 
kommune grenser har uteblitt, selv om 
Stortinget for to år siden i Nasjonal trans-
portplan (NTP) vedtok alkolås i skolebuss 
som del av sikkerheten i skoleskyss. Alkolås 
har også blitt tatt inn på flere punkter i den 
omfattende tiltaksplanen for trafikksikker-
het og partiene har flagget en tverrpolitisk, 
positiv enighet. Men et nasjonalt vedtak 
har manglet.

Endelig	vedtatt
- Nå er saken endelig vedtatt. Det er meget 
gledelig at det er et samlet Storting som 
støtter dette viktige trafikksikkerhetstilta-
ket, som vi har arbeidet for siden 2003. Vi 
håper at regjeringen nå setter fortgang i 
saken og at busser og taxier får installert 
alkolås så fort som mulig, sier Elisabeth 
Fjellvang Kristoffersen, fungerende general-
sekretær i MA.
 Det var representantene Hans Fredrik 

Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir S. Toskedal 
og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF som leverte 
inn forslaget om alkolås. De påpeker at 
tradisjonelle tiltak mot promillekjøring som 
politikontroll og opplysningsvirksomhet 
ikke er nok alene. Det er behov for flere 
virkemidler. Alkolås er en effektiv metode 
for å fjerne alkoholpåvirkede sjåfører fra 
trafikken. Dette var det altså enstemmighet 
for i Stortinget.

Debatten:
Stortingspresident Olemic Thommessen ledet 
en debatt som viste hvor stor enigheten er 
i denne saken.
 Etter at saksordfører Torill Eidsheim 
(H) hadde innledet med å si at det er ein 
samla komité som står bak dette vedtaket, 
tok både Åse Michaelsen (FrP), Kjell-Idar 
Juvik (A), Hans Fredrik Grøvan (KrF), 
Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Abid Q. Raja 
(V) ordet for å støtte alkolås som trafikk-
sikkerhetsredskap og med støtte til et godt 
forslag og en god saksgang.
 I sitt innlegg understreket statsråd Ketil 
Solvik-Olsen (FrP) at trygge veier er viktig 
for regjeringen.

- Alkolås er en måte å sikre samfunnet mot 
at sånne folk kjører i ruset tilstand. Jeg 
vil derfor gi Vegdirektoratet i oppdrag å 
utrede de økonomiske og administrative 
konsekvensene av forslaget om å innføre 
krav om alkolås i all persontransport 
som foregår mot vederlag, i tråd med de 
føringene som nå er gitt av komiteen. La 
meg likevel si at oppdraget, som det nå 
fore ligger, er betydelig bredere enn det 
arbeidet som Vegdirektoratet har jobbet 
med. Det de har gjort så langt, har vært 
innføring av alkolås i skoleskyss med buss. 
Nå inkluderer en også all persontransport. 
Det betyr også alle drosjer. Det betyr at 
Vegdirektoratet allerede har informert oss 
om at det arbeidet vil ta litt lengre tid enn 
det vi ellers hadde lagt opp til, rett og slett 
fordi det er et mye bredere perspektiv. Jeg 
kan derfor ikke garantere at vi blir ferdige 
høsten 2015 som planlagt, men det skal 
foregå så fort som det lar seg realistisk 
gjennomføre. Det er viktig at vi har kvalitet 
på det arbeidet, sånn at Stortinget får en 
leveranse i tråd med de vedtakene en nå 
fatter.

Enstemmig Storting 
vil ha alkolås
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ALKOLÅS

Prøveprosjekter
I Motorførerens nummer 3 i 2003 ble MA-
kravet presentert: Snart fikk MA Norges 
første alkolåsbil ut på veien. Samtlige av 
MAs distrikter fikk i tur og orden besøk av 
bilen, og målsetningen var både kontakt 
med nøkkelpersoner, demonstrasjon av 
alkolåsen og medieoppslag.
 I de neste par årene økte aktiviteten og 
omfanget av alkolåsinnsatsen fra MAs side. 
MA tok også tidlig initiativ for alkolåsbuss-
er. Allerede i januar 2005 hadde dette gitt 
frukter, og Motorføreren nummer 1 2005 
kunne melde om at alkolåsbusser var satt 
inn i trafikken i Os etter initiativ fra MA. 
Snart ble et prøveprosjekt som var startet 
på Lillehammer.

Mot	målet
Etter denne spede begynnelsen har MA 
siden holdt et konstant påtrykk for å få 
alkolås i skoleskyss og all persontrans-
port, og med et endelig mål om at alle nye 
kjøretøyer skal ha alkolås. 
 På skolebusser har det vært en positiv 
utvikling ved at enkelte fylker har stilt 
krav om alkolås, men MA har hele tiden 
påpekt at dette skaper forskjellsbehan-
dling. MAs meningsmålinger blant kommu-
nene viste også en nærmest unison, positiv 
holdning til alkolås, men samtidig en av-
ventende holdning i forhold til at nasjonalt 
påbud. Nå er det på vei!

I	2003	fikk	MA	den	første	alkolåsen	til	Norge.	Umiddelbart	tok	

organisasjonen	til	orde	for	å	innføre	alkolås.	Den	lange	pro-

sessen	ble	satt	i	gang	med	krav	om	tiltak	som	nå	endelig	

er	vedtatt.	

12 år for alkolås

Vedtaket
Det	enstemmige	vedtaket	ble	gjort	i	henhold	til	

	Transport-	og	kommunikasjons	komiteens	innstilling.	

Komiteens tilråding romertall I.

1. Stortinget ber regjeringa sjå til at det igangsette arbeidet i Vegdirektoratet 
om å kartleggje økonomiske og administrative konsekvensar ved ei eventuell 
nasjonal regulering vedkomande alkolås, blir koordinert godt med norsk del-
taking i det pågåande grunnlagsarbeidet for eit eventuelt EU-direktiv knytt til 
alkolås. Det vert forventa at svaret på det igangsette arbeidet i Vegdirektora-
tet føreligg innan hausten 2015.

2. Stortinget ber regjeringa, når svaret på arbeidet da føreligg, å fremje 
forslag om innføring av alkolås og korleis dette best kan inn fasast i køyretøy 
på veg som driv persontransport mot vederlag.

3. Stortinget ber regjeringa også vurdere behovet for overgangsordningar 
eller statlege insentivordningar for å sikre rask og smidig innfasing av alkolås 

i dei køyretøya som vil bli omfatta av ei regel endring knytt til alkolås.
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ALKOLÅS

- Vi kan se en kraftig nedgang i antallet 
promillekjørere og en endring i alkohol-
vanene til sjåførene om bord i fergene, sier 
Lars Olov Sjöström, trafikksikkerhetssjef 
hos MHF – Motorförernas Helnykterhets-
förening. MHF er MAs svenske søster-
organisasjon som har utviklet alkobommer 
til bruk i blant annet fergehavner.

Bedring	underveis
MHFs evalueringsrapport peker på de vik-
tigste resultatene fra forsøksprosjektet med 
automatisk promillekontroll, de såkalte 
alkobommene. Prosjektet har foregått i 
fergeterminalen i Stockholms Frihavn i 
perioden fra september til desember 2014. I 
løpet av disse månedene ble 9819 personbil-

førere og 2650 lastebilsjåfører kontrollert.
Promillekjøringen i fergehavnen minsket i 
perioden. Andelen alkoholpåvirkede førere 
var aller høyest den første uken. Deretter 
sank andelen, men lå på et fortsatt ganske 
høyt nivå fram til de siste ukene. Da sank 
andelen og sank til null promillemistenkte 
de siste dagene mot slutten av prosjektet.
- Dette indikerer at alkobommer også 
fungerer forebyggende. Bilistene blir på 
forhånd informert om alkobommene og 
avstår i høyere utstrekning fra å drikke 
alkohol på fergene, sier Sjöström.
- Vi kan også konstatere at promillenivåene 
hos de førere som har blitt stoppet i den 
siste delen av forsøksprosjektet generelt 

Alkoholpåvirket	kjøring	har	blitt	kraftig	redusert	etter	at	

den	automatiske	promillekontrollen	med	alkobom	har	blitt	

	installert	i	Stockholms	havn.	Dette	viser	evalueringsrapporten	

MHF	har	publisert	etter	forsøksprosjektet	i	vinter.

Av H-E Hansen

Alkobom reduserer promillekjøringen
AUTOMATISKA	  NYKTERHETSKONTROLLER	  I	  SVERIGES	  HAMNAR	  Resultatbilaga projekt TRV 2013/65389 

	  	  
Tomas	  Jonsson	  och	  Lars	  Olov	  Sjöström	  MHF	  2015	  
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ALKOLÅS

har vært lavere enn blant dem som ble 
stoppet i begynnelsen. Også dette tyder på 
endrete mønstre blant sjåførene når det 
gjelder alkoholvaner om bord på fergene.

Flere	på	fergene
75 personbilførere og 12 lastebilførere ble 
stoppet av alkobommene med mistanke 
om promillekjøring. Altså hadde 0,70 % 
av de kontrollerte førerne en promille på 
over 0,2. Dette kan sammenlignes med 
den beregnete andelen alkoholpåvirkete i 
trafikken, der tallene i Sverige for 2013 er 
anslått til 0,23 % ifølge Trafikverket.
- Resultatet viser med all ønsket tydelig-
het at alkobommer trengs. Andelen av 

promille kjøring er mye høyere i havner 
enn i trafikken for øvrig. Ulykkesrisikoen 
for alkoholpåvirkete førere er omtrent 
100 ganger større enn for dem som kjører 
edrue. Med alkobommer forhindres de fra 
å kjøre videre ut i trafikken der de kan 
forårsake alvorlige ulykker, sier Lars Olov 
Sjöström i MHF.

Permanent	ordning
Et viktig aspekt ved de automatiske 
promille kontrollene er også at de muliggjør 
kontroll av et stort antall sjåfører på meget 
kort tid uten at det begrenser trafikkflyten. 
MHF påpeker i evalueringsrapporten at 
tiden er moden for en permanent ordning 

og et økt omfang i bruk av alkobommer i 
flere av havnene i Sverige.
- De rettslige forholdene er klarlagt og 
ingen lovendringer behøves. Forsøks-
periodene i havnen i Göteborg i 2013 og i 
Stockholm i 2014 viser at så vel teknikken 
som håndheving av reglene og de impliserte 
myndighetenes gjennomføring av kontrol-
lene fungerer godt. En gradvis utbygging 
av alkobommer de nærmeste fem årene 
ville innebære en betydningsfull innsats 
for bedre trafikksikkerhet, sier Lars Olov 
Sjöström.

AUTOMATISKA	  NYKTERHETSKONTROLLER	  I	  SVERIGES	  HAMNAR	  Resultatbilaga projekt TRV 2013/65389 

	  	  
Tomas	  Jonsson	  och	  Lars	  Olov	  Sjöström	  MHF	  2015	  
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- Nå er det også på tide at alkobommer 
og automatisk promillekontroll kommer 
på dagsordenen og blir en realitet også i 
Norge. Hittil har de bare vært del av en 
fremtidig tiltakspakke for trafikksikker-
heten, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, 
fungerende generalsekretær i MA.

Klare	holdninger
Infrastrukturminister Anna Johansson og 
lederen for trafikkomiteen Karin Svensson 
Smith ga uttrykk for sine positive hold-
ninger på Svenska Dagbladets debattsider. 
Her skriver de at alkobommene er her for 
å bli. I et lengre innlegg mener de blant 
annet:
Etter de framgangsrike forsøkene i Stock-
holm og Göteborg vil regjeringen se på 
muligheten for en mer permanent løsning 
for alkobommer i strategisk utvalgte 

havner. Regjeringen kommer derfor til 
å gi Trafikverket i oppdrag å analysere 
hvilke havner som kan væra aktuelle 
for permanent installering av alko-
bommer – være ut fra parametere som 
nytte, effekt og trafikkvolumer.

Foregangsland
Uttalelsen kommer som en direkte oppfølging 
av MHFs prøveprosjekter. I debattinnlegg 
tar de to toppolitikerne utgangspunkt i at 
Sverige lenge har vært et foregangsland 
når det gjelder trafikksikkerhet. Null-
visjonen har preget transportpolitikken i 
snart 20 år. For å komme videre mener de 
at det kreves nye og effektive tiltak. Et slikt 
er tiltak er alkobommer i våre store ferge-
havner, skriver Anna Johansson (S) og Karin 
Svensson Smith (MP) i Svenska Dagbladet.
På tross av at Sverige er et foregangsland 

innen trafikk sikkerhet, er promillekjøring 
fortsatt et stort problem, påpeker Anna 
Johansson og Karin Svensson Smith. Hvert 
år dør rundt 70 personer i alkoholrelaterte 
trafikk ulykker i Sverige. Det er 70 personer 
for mange. Svenske veier må bli sikrere og 
ruskjøringen må reduseres. Derfor behøves 
alkobommene, skriver de videre i innlegget 
som også nevner alkobom som redskap for 
å styrke en kvalitetsbevisst og innovativ 
transportnæring.

Den	svenske	infrastrukturministeren	og	lederen	for	

	trafikkomiteen	i	Riksdagen	vil	ha	en	permanent	løsning	med	

alkobommer.	–	Dette	er	et	stort	fremskritt	for	MHFs	satsning	

på	alkobommer,	sier	Göran	Sydhage,	direktør	for	MHF.

“Alkobom har kommet for å bli”
Svenske toppolitikere:

Anna Johansson, Infrastukturminister
Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet

ALKOLÅS



Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Skvadronvegen 3
4050 SOLA

Tlf. 51 65 26 89

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Philips Norge AS, HHS
Solheimveien 62

1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Rune Lyse
Transport AS
Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER

Tlf. 51 88 07 90

Apotek 1 Bømlo
Sortland

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Nordsiden Renseri
 Ullerålsgaten 4

3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

Orkdal
Trafikkskole AS

Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

1830 ASKIM
Tlf. 920 29 581

Eia
Hageservice AS

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Røyken og Hurum
Trafikkskole AS
 Nordre Sætrevei 46

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 14 00

Buskerud
3617 KONGSBERG

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Sunnlandsveien 2
7430 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Flatanger Taxi
Anne Berg

Vik
7770 FLATANGER

Tlf. 915 94 694

Aust-Agder
 Åsbievein 14, 4848 ARENDAL

Tlf. 37 02 00 02

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Namsos Brillehuset
Sverres gate 19
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Forland
Autosenter A/S

Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Namsos Bil og
MC Trafikkskole AS

Hyllavegen 2
7805 NAMSOS
Tlf. 913 73 504

Midt-Norsk Betong
Verdal AS

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Bilxtra Hitra
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

Porter Transport
Malvikvegen 28
7054 RANHEIM
Tlf. 926 01 999

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Midt-Norge AS
Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Indremisjonshjemmet
 Hollendergaten 15

5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Bjugn
Skavdal, 7160 BJUGN

Tlf. 911 60 911

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Bromsveine 23
3183 HORTEN

Tlf. 33 04 59 87

Åfjord Taxi
Roger Karlsen

7170 ÅFJORD
Tlf. 451 06 050

Mesterhus
SI Bygg AS
 Ånestadvegen 14
4360 VARHAUG
Tlf. 51 79 18 80

Kråkstad
Bilverksted
 Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Røros
Aut. Trafikkskole

Osloveien 14
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Beta Marine
 Bedriftsveien 15
4313 SANDNES
Tlf. 928 66 501

Bil og Mekaniske
Vigra

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Hamarvik
Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Kvina
Turservice

 Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Harsvik Landbruks-
og Anleggsservice
 7194 BRANDSFJORD

Tlf. 952 45 807

Hasselvika
Transport
 Varghaugen 1

7112 HASSELVIKA
Tlf. 908 75 736

Peder Haakestad
& Sønn AS

Elvev. 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Tromstad Kro
Haltdalsvegen 963

7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

Hitrafisk
Nedre Kvennhusvegen 1

7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Larsen
Transport AS

Jonsbakken 15
7110 FEVÅG

Tlf. 913 93 492

Trønderburet AS
Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

www.tronderburet.no

Audhilds
Rens og Vask AS

Jakobslivegen 53
7058 JAKOBSLI
Tlf. 900 45 044

Balkong Partner Ltd
Skrukkelivegen 49 A

2090 HURDAL
Tlf. 918 25 160

Trøndelag
Elsykkel

 7562 HUNDHAMAREN
Tlf. 924 41 991

Kvål VVS AS
 Kvålsvegen 179

7228 KVÅL
Tlf. 957 37 153

Perconsult
Spesialtransport AS

 Midtsandvegen 17
7563 MALVIK

Tlf. 469 04 512

Bakkan Wahl
Val

7165 OKSVOLL
Tlf. 906 06 900

Bilvarehuset
Anker AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Maritimt
Opplæringskontor

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 70 89 20

Sande Hus
og Hytter AS
Postmyrveien 15
7391 RENNEBU
Tlf. 950 93 400

www.sande-hytter.no

Rørlegger
Frits Rikardsen AS

Straum
7194 BRANDSFJORD

Tlf. 917 35 350

Bjørkvik
Maskin AS
 7114 RÅKVÅG
Tlf. 952 40 727

Slørdal
Transport AS

 Slørdal
7257 SNILLFJORD

Tlf. 72 45 67 37

Sokna
Elektro AS

Hanshus, 7288 SOKNEDAL
Tlf. 72 43 32 55

post@soknaelektro.no
www.soknaelektro.no

Broen
Rørservice AS

 7288 SOKNEDAL
Tlf. 911 22 775

Gardermoen
Parcel Xpress DA

Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 27 77

avd Steinkjer
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Erik Nastad A/S
 6670 ØYDEGARD

Tlf. 71 53 32 36

ANONYM
STØTTE
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Balsfjord
kommune

balsfjord.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

sola.kommune.no
spydeberg.kommune.no

verran.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

Vanylven
kommune

vanylven.kommune.no

kristiansand.kommune.no

flesberg.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no sortland.kommune.no

Moss
kommune

moss.kommune.no

Sømna
kommune

somna.kommune.no

Jevnaker
kommune

jevnaker.kommune.no nord-aurdal.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

tysver.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Teknisk Etat
sortland.kommune.no sorreisa.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

baerum.kommune.no

"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.

Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,

uansett hvor du befinner deg"

06 000

Velkommen til en hyggelig handel hos oss

www.spesialbutikken.no

Lilletorget
Tlf. 77 60 19 40
optik@spesialbutikken.no

Jekta Storsenter
Tlf. 77 60 71 80
jekta@spesialbutikken.no

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.

Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som

Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

NAV Hvaler
avd. Rus og

Psykisk Helse
Storveien 32

1680 SKJÆRHALDEN

Tlf. 69 37 50 00 -
     55 55 33 33

www.nav.no

Forlaget
Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

www.automester.no

Strandgata 44 A
6270 BRATTVÅG
Tlf. 412 87 040

www.ha-plan.com

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS 1740 BORGENHAUGEN  -  Tlf. 69 10 25 00

Bjølstad Camping
Velkommen til Bjølstad camping nær Molde.

Rolig , familiedrevet camping med hytteutleie.
Lekeplass, båtutleie, fisking på molo.

Flotte turer i nærområdet. Nær Atlanterhavsveien.
www.bjolstad.no - tlf. 71 26 56 56 / 472 37 962

Notodden Hotel
service@notoddenhotel.no

35 01 20 88
Fitness - Solarium - Ping-Pong - Biljard

MA 3-2015.pmd 12.06.2015, 07:401
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TEMA

Småbåtføreren har drukket. Han føler seg 
påvirket. Han er ikke like kritisk som van-
lig, og han er mer villig til å ta en sjanse. 
Balansen er i ferd med å bli dårligere, han 
begynner å snakke snøvlete og kontrollen 
med bevegelsene er dårligere. Likevel kjører 
han lovlig, med ubegrenset fart og krefter.

Samme	grense
Symptomene på ruspåvirkning er slik Folke-
helseinstituttet skildrer dem når du har en 
promille på 0,8, som er grensen for å kjøre 
småbåt.
 – En promille på 0,8 er uforenlig med 
et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, 

store båter og store krefter. Fritiden i småbåt 
skal ikke være en arena for fare som kan 
ende i alvorlige ulykker. Vi har lenge etterlyst 
at promillegrensen må være den samme på 
sjøen som på veien, med 0,2, sier Elisabeth 
Fjellvang Kristoffersen, fungerende gener-
alsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Han	føler	seg	påvirket,	balansen	er	dårlig,	og	han	tar	sjanser.	

Likevel	kjører	småbåtføreren	lovlig.	Det	er	utrolig	at	promille-

grensen	på	sjøen	ikke	er	satt	ned	til	0,2,	mener	MA.

Av Georg Mathisen

Høy promille på sjøen
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TEMA

Sjøen	og	veien
Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på 
veien har mange likhetspunkter. De tre 
vanligste grunnene til ulykker er rus, fart 
og manglende sikkerhetsutstyr – henholds-
vis redningsvest og sikkerhetsbelter – eller 
kombinasjoner av de tre.
 Rus er hele eller en del av forklaringen 
på omtrent hver fjerde dødsulykke både på 
veien og sjøen. Større trafikk, mer krefter 
og større fartspotensial i kombinasjon med 
ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige 
ulykker for båtføreren selv og alle andre.

Drikker	for	mye
– En promille på 0,8 påvirker alle sanser 
og vurderingsevnen på en måte som er 
like uakseptabelt på sjøen som på veien. 
 Dersom båtføreren ønsker et glass, må det 
skje når man har kommet trygt i havn, 
mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.
Hver eneste sommer viser det seg at mange 
småbåtførere drikker for mye.
– Derfor er det på tide å ta skikkelig 
tak i promillereglene for sjøen, sier 
 Kristoffersen.

Etterlyser	handling
– For et par år siden ble det anbefalt at 
promillegrensen til sjøs burde settes ned. 
Ingenting skjedde. Stortingsbehandlingen 
i fjor har heller ikke gitt noen effekt, sier 
hun.
 Stortinget ba regjeringen om å vurdere 
0,2 som promillegrense for fritidsbåter 
 under 15 meter. Men noen lovendring er 
det ikke blitt.
– Nå må regjeringen ta tak i saken og få 
noe gjort snarest mulig, sier Elisabeth 
 Fjellvang Kristoffersen i MA.

Dette skjer når du drikker:

• Opp mot og omkring 0,5 promille: Du   
 føler deg lett påvirket.

• Mellom 0,5 og 1 promille: Du blir mer   
 kritikkløs og risikovillig.

• Over 1 promille: Balansen blir dårligere,  
 talen snøvlete og kontrollen med bev  
 egelser forverres. Du blir trøtt og sløv   
 og kan bli kvalm.

• Over 1,5 promille: De fleste får     
 problemer med hukommelsen. 
 Hukommelsesproblemene øker med   
 stigende promille.

• Svært høy promille: Bevisstheten blir   
 dårligere, og du kan bli bevisstløs.   
 Pustesenteret i hjernen kan hemmes.   
 Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan   
 være dødelig.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)



TRAFIKK

Ingen steder i landet synker tallet på døds-
ulykker mer enn i Møre og Romsdal.
– Vi tar bort førerretten før ulykken skjer, 
og før den ruspåvirkede kjøringen skjer. 
Alt som kan påvirke kjøreferdigheter, tar vi 
tak i nå. Det forteller Kjellbjørn Johansen, 
fagansvarlig for trafikk ved Molde politi-
stasjon, til NRK.

Seksdoblet
For fem år siden gikk politiet, helsevesenet 

og Statens vegvesen sammen om et pro-
sjekt der de skulle inndra langt flere fører-
kort. Det skjedde etter at 24 mennesker 
hadde omkommet i trafikken i fylket i 2008, 
og 20 i 2009.
 I løpet av to år ble tallet på inndratte 
førerkort seksdoblet. I 2009 tok politiet 
førerkortet fra 150 sjåfører av 100 000 i 
Møre og Romsdal. I 2011 var tallet over 900.

Rus	og	helse
Nesten halvparten av inndragningene 
skyldtes rus. Dårlig helse, dårlige kjøre-
ferdigheter og dårlig vandel gjør det også 
mulig å ta førerkortet.
 Vanedannende legemidler og kognitiv 
svikt, for eksempel som følge av demens, 
er eksempler på det som kan gjøre førerne 
farligere i trafikken. Legene har meldeplikt 
til politiet når en person ikke er skikket til 
å kjøre bil, men praktiseringen var det så 
som så med frem til legene ble kurset om 
førerkortkravene i 2011.

Tok	risikobilistene
De to første årene etter masseinndragning-
ene gikk ulykkestallene mer ned i Møre og 
Romsdal enn i resten av landet. Men det 
er på dødsulykkene forskjellene er størst: 
Tallet på dødsulykker er redusert fra ni til 
tre per 100 000 førere. I samme periode 
gikk tallet i resten av landet ned fra 7,85 
til 5,14.
 Transportøkonomisk institutt, som står 
bak en rapport om utviklingen, understreker 
at dødstallene er så små og variasjonene 
så store at det er vanskelig å spore noen 
systematisk effekt. Men endringen utgjør 
likevel det som på forskerspråk heter en 
«statistisk signifikant forskjell» – det vil si 
at det ikke er noen tvil om at forskjellen er 
reell.
– Det tyder på at det de har gjort i Møre og 
Romsdal, har ført at de har fått vekk noen 
av de førerne som har høyest risiko, sier 
TØI-forsker Fridulv Sagberg til NRK.

Førere	med	rusproblemer	

og	førere	på	vanedannende	

legemidler	mistet	førerkortet	

–	og	dermed	unngikk	Møre	og	

Romsdal	to	av	tre	dødsulykker.

Rus og vanedannende legemidler er to av 
grunnene til at flere mistet førerkortet i 

Møre og Romsdal. (Foto: Shutterstock)

Av Georg Mathisen

Unngikk to av tre dødsulykker
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Skjenkepolitikk	og	kommunenes	

oppgaver	med	alkoholforvalt-

ningen	er	et	meget	aktuelt	tema.

Actis	–	Rusfeltets	samarbeids-

organ	og	IOGT	inviterer	til	

debatt	om	saken	i	Arendal	

13.	august:	

Debatten stiller spørsmålene: Er kommune-
politikerne i lomma til skjenkenæringen – 
eller er rammene for skjenking for strenge? 
Hva må til for å få en mer ansvarlig alko-
holhåndtering og et tryggere uteliv?
 Deltakere i debatten er Johnny Brenna, 
leder for tryggere uteliv-prosjektet i Oslo 
(Salutt), Arne Johannessen, lensmann og 
styreleder i Actis, Dagrunn Eriksen, nest-
leder i KrF og Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder 
av Stortingets helse- og omsorgskomité/ Per 
Sandberg, nestleder i Frp. Stipendiat Kristin 
Buvik i Statens institutt for rusmiddel-
forskning (SIRUS) innleder. Debatten ledes 
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT.
 Alle interesserte inviteres til møtet i 
 Arendal bibliotek kl. 16.00, torsdag 13. 
august 2015. 

MAs	aktive	campingklubb	er	

godt	inne	i	sin	mest		aktive	

sesong.	Terminlisten	for	årets	

treff	ble	behørig	omtalt	i	

	Motorføreren	nummer	1	–	2015.

Mens datoene for høsttreffet allerede da 
var fastsatt til 7. - 9. august, er nå også 
stedet bestemt: Bagatell camping på Fevik.

Dette er mellom Grimstad og Arendal, ytre 
vei.  Det er et fint sted med utsikt over 
sjøen, kan Bjarne Eikeland fortelle.
– Så der er dere velkommen. Jeg minner 
også om krabbetreffet på Eigerøya ved 
 Egersund fra 14. – 16. august, legger han til.

Påmelding til krabbetreffet gjøres til 
 Gunleiv Engedal på tlf. 51674005 eller  
Bjarne Eikeland på tlf. 95766720.

Er kommunepolitikerne i lomma til 
skjenkenæringen – eller er rammene for 

skjenking for strenge?

Paneldebatt:

Begeret er fullt
Bør skjenkepolitikken endres?

MA Campingklubbs treff
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TRAFIKK

- Det er et stort gap mellom dagens standard 
og det veinettet vi bør utvikle på sikt, sier 
fungerende vegdirektør Lars Aksnes. 
Statens vegvesens riksveiutredning omfatter 
åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på 
riksveinettet med et tidsperspektiv fram til 
2050. Rapporten handler om hvordan vei-
nettet bør bygges ut for å tåle den forventete 
økning i trafikken. 
 Det understrekes i rapporten at det er be-
tydelig usikkerhet om kostnader og beregnet 
nytte på investeringer som ligger langt fram 
i tid. Men det er gjort grundig kartlegging 
av standarden og utviklingsbehovet for alle 
de 18 rutene som riksveinettet er delt inn i. 
Beskrivelse av hver rute ligger i utredningen.

Nytten	av	bedre	og	sikrere	vei
Investeringene i veinettet er beregnet til 
å gi betydelige gevinster for trafikantene. 
Samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i 
transportkostnader på et veinett som holder 
god standard. Dette omfatter store beløp i 
 reduserte transportkostnader for nærings-
livet (anslått til 160 mrd. kr) og for distriktene 
(200 mrd kr). Bedre veier vil også gi enorme 
samfunnsmessige besparelser knyttet til 
trafikkulykker. 37 % av ulykkene med drepte 
og hardt skadde skjer på riksveiene (tall for 
2008-2013). Møteulykker og utforkjøringsu-
lykker dominerer. Personskadeulykkene på 
riksveinettet koster samfunnet 7,6 milliarder 
kroner i året. 
 Fra 2018 til 2050 foreslår rapporten at det 

bør bygges 1200 km firefelts vei og om lag like 
mye to/trefelts vei med midtrekkverk.  
 De foreslåtte veiutbyggingene reduserer 
reisetidene med totalt 17 timer på riksveiru-
tene. Besparelsene i reisetid er størst der en 
bru eller tunnel erstatter en ferjebindelse. 

500	km	kollektivfelt
God standard på riksvegnettet vil koste om 
lag 1 000 milliarder kroner. Riksveimidler i 
byområdene skal sikre en kraftig utbygging 
av kollektivfelt og gang – og sykkelareal. Det 
er behov for å femdoble strekningene med 
kollektivfelt langs riksveiene. Dette innebærer 
en utbygging av 440 km kollektivfelt. I dag 
utgjør kollektivfeltene langs riksveiene 90 km. 
Kostnadene er anslått til 40 milliarder kroner. 

Gode riksveier på 30 år 

Veibygging	og	vedlikehold	er	et	evig	tema	for	norsk	politikk	og	debatt.	I	en	ny	riksveiutredning	

fra	Statens	vegvesen	legges	ambisjonene	på	bordet:	Norge	bør	bygge	ut	og	ruste	opp	riksveinettet	

over	hele	landet	til	å	holde	en	god	standard.	Forfallet	skal	fjernes.	Investeringskostnadene	er	

beregnet	til	1000	milliarder	kroner	fram	til	2050.

Av H-E Hansen

En av Vegvesenets anbefalinger er at Norge bør ha 
nærmere 2000 kilometer med firefelts veg i 2050.
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Gang- og sykkelveinettet langs riksveiene er 
i dag 2150 km. Det bør fordobles i et 30-års 
perspektiv, hvorav om lag 20 prosent er opp-
gradering. Det må også satses på omfattende 
oppgradering av holdeplasser og knutepunk-
ter, samt utbygging av innfartsparkering. 

Skredsikring	
Det skisseres mange utfordringer og 
flaskehalser på veinettet ikke minst for 
yrkestrafikken, så som smale og svingete 
veier, høyfjellsovergangene, ferjesam-
band, høydebegrensninger for tungtrans-
porten og tilknytning mellom terminaler og 
hovedtransportårene. Lokal luftforurensning 
og støyplager, samt inngrep i naturmiljø og 
kulturmiljø er også områder som tas opp i 
rapporten.
 Det samme gjelder risiko for skred. Utfor-
dringene med å sikre et forutsigbart veinett 
kan bli større med et våtere klima. Dette kan 
gi seg utslag i flere skred og stengninger. Veg-
vesenet har identifisert 195 skredpunkt med 
høy eller middels stor fare for skred. Det er et 
mål at disse kjente punktene skal være sikret 
i løpet av 30 år.

TRAFIKK
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Riksveiene
Riksveinettet er 10.433 km og har nesten halvparten av trafikken. 
Riksveiene er pulsårene i det nasjonale veitransportsystemet, som 
binder byene og landsdelene sammen og knytter Norge til nabo-
landene.  11 prosent av riksveinettet har mer en 12.000 kjøretøy i 
døgnet. 67 prosent av veinettet har mindre enn 4000 ÅDT. 

Riksveinettet i 2050
• 1 990 km firefelts vei
• 1 440 km er to- og trefelts vei
• 4 250 km er tilrettelagt for gående og syklende
• 550 km er kollektivfelt/sambruksfelt
• Alle holdeplasser og knutepunkter er universelt utformet
• Vedlikeholdsetterslepet er fjernet
• Hele riksveinettet har gul midtlinje
• Skredutsatte strekninger med høy og middels risiko er sikret
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Vel overstått Aksjon Møteplass

Noen hadde fint vær – mens andre måtte nøye 
seg med øsende regn og blåst. Likevel ble 
 aksjonen gjennomført de fleste steder som 
planlagt – dog med mindre deltakelse der været 
var som verst.
 Det ble mange fine samtaler med folk om 
rusfrihet i trafikken denne dagen, det ble fore-
tatt en enkel spørreundersøkelse, og noen steder 
resulterte det i nye medlemmer til MA.

Aksjon	Møteplass	ble	arrang-

ert	lørdag	30.	mai	rundt	om	i	

landet.

Det ble dessverre en våt Aksjon Møteplass på Ramsund i Vestfold, men de som hadde meldt seg til tjeneste, møtte opp med godt mot.

Det var en flott dag for Aksjon Møteplass i Molde, som hadde aksjonen i forbindelse med Bilens Dag.
I Molde ble det demonstrert alkolåsbil, og 
også promillebriller.
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En hedersmann er borte

ORGANISASJON

Motorførerens mangeårige redaktør og tillitsmannen i MA gjennom 
mange år, Kåre Samuelsen, døde 16. mai etter ett års sykeleie, 82 
år gammel.

Et svært aktivt yrkesliv som typograf, journalist og redaktør er over, 
og en uvanlig aktiv innsats som medmenneske og hjelper er slutt.

Etter teknisk skole i Stavanger tok Kåre fagbrev som typograf i 
Stavanger Aftenblad, og jobbet der i 11 år. Skribentvirksomhet ble 
imidlertid hans karriereveg. Som freelancer skrev han reportasjer 
og var bl.a. freelance-engasjert i VG som Stavanger-korrespondent 
i 15 år. Sport og en fast, ukentlig side om bil og transport hadde 
hans signatur.

I 1962 flyttet han til Oslo og fikk et mangeårig ansvar for Motor-
føreren, tidsskriftet til Motorførernes Avholdsforbund (MA), hvor 
han også var tillitsmann i en rekke år.

Senere jobbet Kåre i PR-byrået Publicity som tekstforfatter og 
med hovedansvar for Ford Nytt. Blad utgitt av oljeselskaper, et par 
store yrkesorganisasjoner, næringsmiddelbransjen og landsforbundet 
til amatørkorpsene var han også involvert i. Han deltok i flere 
store aksjoner i Publicity, bl.a. i sekretariatet under TV-aksjonen 
«Flyktning 74», som innbragte 90 millioner.

Kåre var også redaksjonssekretær i Norske Oppslagsverker. Han 
skrev artikler til de bøkene forlaget ga ut, og i 3-4 år drev han et 
PR-byrå sammen med tre andre journalister.

Sammen med en kollega etablerte han forlaget Norlex AS som han 
drev i 23 år. 

I 1980 begynte han som freelancer i bladet «Lastebilen». Et par 
år senere ble Norlex engasjert av Norges Lastebileier-Forbund for å 
jobbe med bladet som han senere ble redaktør av. Han repre-
senterte bladet i inn- og utland og skrev mye av stoffet. Lenge 
var han eneste på heltid i bladets redaksjon. Senere kom sønnen 
Dag-Magnus med.

Kåre var idealist og organisasjonsmenneske. Han hadde mange 
verv, også som styreleder, i lokale foreninger, på regionalt nivå og 
nasjonalt. Både i journalistsammenheng (Norsk Motorjournalist-
forening), i idretten, i boligbyggelagstyrer og i ideelle organisa-
sjoner tok han sin tørn. I MA var han med i en årrekke, bl.a. som 
leder i Oslo-avdelingen.

Han var sterkt engasjert i idrett – både som aktiv og som 
leder. I Stavanger var han bl.a. formann i svømmeklubben og i 
badminton klubben. Han ble valgt inn i badmintonforbundets styre 

mens han bodde i Stavanger, og satt i forbundsstyret i 17 år – de 
siste 9 år som forbundets leder. Han deltok i mange NM både i 
svømming og badminton, hvor han var fast på landslaget i 8 år og 
vant bl.a. Kongepokalen i herresingle. Som aktiv badmintonspiller 
så han behovet for informasjon til medlemmene og startet bladet 
«Racket-Sport», som ble organet for Norges Badminton Forbund, for 
Norges Tennisforbund og i noen år for Norges Bordtennisforbund. 

Kåre var ekstremt dyktig til å selge, både ideer og annonser. Til 
stor glede og nytte for mange organisasjoner. Og han fikk bred 
erfaring med innsamling av midler til idrett og organisasjoner han 
jobbet for. Bl.a. til MA da organisasjonen jobbet for å få redusert 
promillegrensen fra 0,5 til 0,2.  

Kåre Samuelsen var en person som også engasjerte seg i 
organisert hjelpearbeid, bl.a. for barn på Balkan. Han skaffet 
betydelige midler fra mange firmaer til dette arbeidet. Innsatsen 
for å hjelpe barn på Balkan ble så høyt verdsatt at han ble tildelt 
en æresbevisning fra Balkan. At han var æresmedlem i Norges 
Badminton Forbund, og har mottatt MAs Hedersplakett og NLFs 
fortjenstmedalje i gull, viser at Kåre var høyt verdsatt også i disse 
organisasjonene. 

Jeg er takknemlig for  at jeg har kunnet betrakte Kåre som en god 
venn og kollega gjennom mange år. Først i MA fra 1972 og langt 
ut på 1980-tallet, og så i NLF fra 1993 til 2008. 

Jeg har erfart det samme som mange andre. Kåre ønsket å være 
til nytte. Det var viktig for ham. Ingenting gledet ham mer enn å 
være «til nytte». Hvis det var tilfelle, ble han også glad. Han var 
et levende bevis på sannheten i ordene «Den største gleda ein 
kan ha, det er å gjera andre glad». 

Kåre var raus, omtenksom, hjelpsom, sosial, arbeidsom. Et lyst 
humør og en god replikk gjorde at han fikk mange venner. Mange 
positive ord kan brukes om ham. Kåre var en hedersmann og et 
helstøpt menneske. Vi er mange som har mye å takke ham for. 
Han vil bli savnet. Ikke bare av sin kone Gunvor og den nærmeste 
familie. Våre tanker går til dem fordi de har mistet en del av 
familiefundamentet. Savnet av Kåre blir også følbart for de mange 
som hadde gleden av å kjenne og oppleve ham. 

Vi lyser fred over Kåre Samuelsens minne.

Gunnar Apeland
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Medlemsverving, profesjonalisering og en 
tydelig politisk plattform. Det er ett år siden 
Ann-Cathrin Becken brukte lederens tale 
på MA-landsmøtet til å fortelle om de tre 
strategiske valgene hun mener organisa-
sjonen må ta.
Halvveis i perioden, ett år før neste lands-
møte, varsler hun fullt engasjement i hele 
organisasjonen for å finne riktig kurs.

Rusfri	trafikk
Becken selv peker gjerne på hva hun ser som 
MAs aller sterkeste kort:
– Vi er spesialister på alt som vedrører 
rus i trafikken. Alle er enige i at trafikken 

skal være rusfri, og vi har en unik posisjon 
og  gjennomslagskraft, sier hun. Alt fra 
0,2-promille grensen til det ferske påbudet om 
alkolås er gode beviser på saker vi har vunnet 
fram med.
– Rusfri trafikk er et samfunnsoppdrag som 
vi har tatt, men også fått. MA jobber for 
trafikk sikkerhet generelt og rusfri trafikk 
spesielt. Dette har vi kunnskap om, og vi skal 
være profesjonelle i dette arbeidet.

Flere	medlemmer
Det er krevende å drive organisasjon i 2015. 
Folk flest engasjerer seg i saker, men ikke i 
organisasjoner. I stedet for å melde seg inn 

og stå som medlem år etter år, engasjerer de 
seg i en aksjon eller en aktivitet, og engasje-
mentet er tidsbegrenset.
 Men MA skal være mer enn enkelte aks-
joner og aktiviteter. Organisasjonen baserer 
seg på medlemmer og på lokalavdelinger. 
Det er mange reflekterte og engasjerte folk i 
by og bygd. Gjennom MA kan interesserte få 
en stemme og påvirkningsmulighet for lokal 
trafikksikkerhet.
 Ann-Cathrin Becken gikk hardt ut på 
landsmøtet i fjor og satte seg et mål om 
10 000 medlemmer. Vi er ikke helt der enda, 
innrømmer hun.

MA-leder	Ann-Cathrin	Becken	vil	spisse	budskapet.	

–	Vi	er	spesialister	på	rus	i	trafikken,	sier	hun.

Styreleder Ann-Cathrin Becken håper på 
godt resultat av «MA for framtida»-
prosessen foran neste års landsmøte.

Av Georg Mathisen

Tradisjonsrike MA tenker nytt

ORGANISASJON
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Farlig	forgubbing
Becken har stått på selv for å verve med-
lemmer. 
– Det er artig å verve, sier hun. Jeg blir 
kjempe glad når jeg får positiv respons, men 
jeg må også tåle et nei. 
 Støttemedlemmer får hun med seg; ordi-
nære medlemmer er det verre med. Alle vil 
støtte arbeidet for rusfri trafikk. Langt færre 
identifiserer seg med den rusfrie livsstilen 
utenfor trafikken. Lederen er opptatt av hvor 
alvorlig det er at organisasjonen ikke vokser, 
samtidig som medlemsmassen blir stadig eldre. 
– Hver og en har et ansvar for å verve flere 
medlemmer. Jeg tar mitt ansvar. Det er 
viktig at du tar ditt, sier Ann-Cathrin Becken 
direkte til medlemmene.

Vitaliseres
– Historisk har MA vært kjempeviktig, 
sier hun.
Men kommer det alltid til å være slik? For 
å lykkes like godt i årene som kommer, må 
organisasjonen vitaliseres. MA og MA-
Ungdom er gode på holdningsskapende og 
kunnskapsbyggende prosjekter. Det er også 
et mål at lokalavdelingene skal inneha gode 
kunnskaper, både om organisasjonen, om 
trafikksikkerhetsaspekter og om hvordan 
man kan påvirke beslutningsprosesser lokalt 
og regionalt. For:
– MA er viktig. Arbeidet for rusfri trafikk 
er ikke i mål. Vi må få frem kunnskapen og 
erfaringen som bare vi har, og som jeg mener 
det er viktig vi arbeider videre med.

Diskusjon	i	vinter
«MA for framtida» kommer til å føre til 
forslag og en diskusjon som alle avdelingene 
rundt i landet skal være med på foran neste 
års landsmøte. Arbeidet trekker veksler også 
på folk som ikke er medlemmer; som kan 
bidra med tanker og syn utenfra.
– Så har vi dratt inn forskning på frivillighet i 
Norge. Den viser blant annet at det frivillige 
arbeidet i Norge har blitt profesjonalisert.
– Prosjektet skal resultere i en prosess som 
vi skal involvere avdelingene i. Styremøtet i 
september skal legge rammen for prosessen, 
forteller Becken, som regner med at disku-
sjonen rundt i avdelingene skal gå til vinteren 
og frem til april. Konklusjonen skal dras på 
landsmøtet i juni 2016.
 Ann-Cathrin Becken legger ikke skjul på 
at hun er spent på resultatet: – Oppdraget 
vårt for rusfri trafikk er helt avhengige av 
vedtakene vi gjør om fremtidens MA.

ORGANISASJON
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Bakgrunnen for at vi har valgt å 
foreta oss dette nå, er: 
- Vår logo har ikke har fungert.
- Vår hjemmeside var ikke bra.  
- Prosjektene har hatt sine egne 
hjemmesider, dette har vært dyrt og 
har tatt masse tid. 
- Det er viktig å følge med i tiden både 
med farger og tekniske løsninger. 

Vi er svært klar over at det alltid et en 
tilvenningsperiode når en får presen-
tert slike drastiske endringer, og at det 
er delte meninger om en liker det eller 
ikke. Slik vil og må det være. 

Når det gjelder den nye logoen, så har vi 
tatt vare på det viktigste: nemlig navnet.
Så er det rett og slett initialene i MAU 
som er lagt oppå hverandre for å skape 
selve logoen.
Hva en kan se i logoen, er avhengig av 
fantasien og øyet som ser. 
Derfor går vi ikke så mye inn på det her. 

Når det gjelder de grafiske elementene, så 
er de i ulike farger, og det er bevegelige 
elementer avhengig av hva de skal brukes 
til. Men hensikten med at de gjennom sine 
klare farger og med en vridning som gjør 
at de peker oppover, er at MA-Ungdom er i 
framgang. 
Vi ser opp og fram, og er klare for å bestige 
nye høyder og topper.

Ellers så har vi valgt å legge inn et «slagord» 
som vi kommer til å bruke ofte, og det håper 
vi at dere også vil gjøre:

MA-Ungdom – en arena for utfordringer 
og mestring. 

Det å forklare hva en designer har gjort 
og hvorfor er ikke lett, men vi håper at vi 

har greidd å formidle det så greit at dere 
 skjønner hvorfor det er som det er, og at 
flest mulig av dere synes det hele er bra!

Alle MA-Ungdom sine klubber vil etter hvert 
får tilsendt den nye logoen, slik at dere kan 
oppdatere / legge den ut på dere hjemme-
side / Facebook-side.
NB!	Hvis	dere	skal	lage	materiell,	så	er	
det	denne	logoen	som	skal	brukes. 

Når det gjelder MA-Ungdom sin nye hjemme-
side, så vil denne bli oppdatert og bygget ut 
etter hvert som vi ser behovene. 
Det betyr at det er viktig og ta turen innom 
her innimellom – slik at dere ikke går glipp 
av noe. 

Vi i administrasjonen er iallfall svært 
fornøyd både med logo, det grafiske og 
hjemmesidene, og ser veldig fram til å ta det 
i bruk. 

Det	er	med	stolthet	vi	kan	presentere	MA-Ungdom	sin	nye	

logo	og	grafiske	profil!

Dette	er	en	del	av	prosessen	i	MA-Ungdom	«mot	nye	høyder». Av Stig Eid Sandstad

MA-Ungdom	
i	ny	drakt 

Slik var utviklingen da MAUs nye logo ble til.
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”Ung på vei mot Lappen” er for deg mellom 
16 og 18 år som skal begynne eller holder 
på å øvelseskjøre for å ta førerkortet.

”Ung på vei mot Lappen” vil gi deg nyttig 
kunnskap knyttet opp til øvelseskjøringen 
som du skal eller holder på med.  
    
”Ung på vei mot Lappen” ønsker å belønne 
de som har valgt å si NEI til alkohol og andre 
rusmidler i perioden de er medlem i Lappen.  

”Ung på vei mot Lappen” vil gi deg 
muligheten til å være med på spennende 
aktiviteter og opplevelser. 

	Som	medlem	i	“Ung	på	vei	mot	Lappen”	
får	du:
- En praktisk startpakke med speil og 
magnet-L  
- Automatisk med i trekning av kule premier. 
- Tilbud om å delta på arrangementer som 
MA-Ungdom arrangerer. 
- Være med i trekningen av GRATIS fører-
kort (inntil kr. 20.000) når lappen er i boks.   

De som ønsker å være med i ”Ung på vei 
mot Lappen” tegner et medlemskap i MA-   
Ungdom (en egen kategori som heter ”Ung 
på vei mot Lappen” ) 

Prisen på medlemskapet er kr. 100.- pr. år 
(maks. 2 år)  

Vil du være med – gå inn på 
www.ma-ungdom.no og meld deg inn!

«Ung	på	vei 
mot	Lappen»! 

(En NY medlemskategori i MA-Ungdom) 

Til dere MA-Ungdom-klubber som 
iløpet av sommeren skal arrangere 
noe.  Vi vil gjerne at dere tar masse 
bilder og skriver en tekst og sender 
oss. Detter er viktig – slik at vi i 
neste nummer av Motorføreren 

kan få presentert alt det flotte og 
kjekke som skjer i klubbene. Håper 
dere tar denne utfordringen!!! 

Er det ellers ting som dere ønsker 
at skal komme på trykk:

SEND	DET	TIL	OSS!!! 

Benytter samtidig anledning til å 
ønske dere en aktiv og flott 
sommer! 

Send	
bilder	
til	oss!
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– Det er 82 grupper som er vinnere, fastslo 
juryleder Stig Eid Sandstad da årets Death 
Trip skulle avgjøres. 82 kampanjer fra 
medieelever på videregående skoler over 
hele landet hadde nemlig kommet inn til 
konkurransen om å lage den beste kam-
panjen mot ruskjøring.
 – De har lagt ned tusenvis av timer. 
Den påvirkningen og endringen i holdninger 
som vi vet at arbeidet med prosjektet har 
ført til, er utrolig viktig, minner han om.

Appellerer	til	vennene
Men den aller beste kampanjen, den 
 kommer fra Nannestad.
– Vi vil treffe venner, kjærester,  familie 
– alle som er i nærheten av den som 
fyllekjører, sier Cecilie Frostad og Johanne 
Nyen. De to medieelevene ved Nannestad 
videregående skole gikk helt til topps i 
Death Trip med kampanjen sin og slagordet 
«Likegyldighet dreper».
 De begynte med en bil, en ølboks, en 
skuespiller og et skjult kamera. Skuespill-
eren sto parkert utenfor en bensinstasjon 
og ga inntrykk av å være full sjåfør. Av de 
21 som så hva som skjedde, var det bare to 
som grep inn.

Sann	historie
– Vi er for opptatt av å tenke på oss selv. 
Meg og mitt, sier Johanne Nyen og Cecilie 
Frostad. 
 I filmen sin overlater de til Knut 
 Birkeland å kommentere. Han mistet to 
døtre i en stygg ulykke, og vet altfor godt 
hva det kunne betydd hvis bare én eneste 
venn hadde prøvd å stoppe fyllekjøreren.
– Sanne historier er det som går mest inn 
på oss, konstaterer Johanne Nyen.

Cecilie	Frostad	og	Johanne	

Nyen	på	Nannestad	videre-

gående	skole	har	laget	

Norges	beste	kampanje	mot	

fyllekjøring.	De	prøver	å	nå	

	vennene	til	fyllekjørerne.

“Ingen på festen 
stoppet dem fra 

å sette seg
 inn i bilen

- far til døtrene som 
døde i ulykken

Ingen på festen 
stoppet dem fra 

å sette seg
 inn i bilen

- far til døtrene som 
døde i ulykken

Ingen stoppet fyllekjøreren
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Kjøreordning	for	festfolk
Ida Helgedagsrud på Drømtorp videre-
gående skole på Ski lanserer en ny kjøre-
ordning for å få unge trygt hjem fra fest. 
SafeTrip fikk andrepremien i Death Trip-
finalen.
– «Kom deg trygt hjem» skal ikke bare 
være en oppfordring; det skal være en 
kjøreordning, sier Ida Helgedagsrud. Hun 
har planlagt en ordning for å frakte unge 
hjem når de ikke er i stand til å kjøre selv. 
– Og i motsetning til pirattaxi er dette 
seriøst, sier hun.
 Kampanjen vil bruke alt fra Instagram-
aksjon til en egen mobilapp for å markeds-
føre ordningen. Tanken er at først og 
fremst tenåringsforeldre skal rekrutteres 
som sjåfører.

Sang	på	hjernen
Marie Stigen og Eirin Spjelkavik på F21 – 
Fyrstikkalleen skole i Oslo – skrev sin egen 
sang for å overbevise unge om at de ikke 
skal kjøre i fylla, og fikk tredjepremien i 
Death Trip.
– Videoen vår er vist i både Storbritannia og 
Tyskland allerede, forteller de to. Medie-
elevene har animert musikkvideo under 
mottoet «I prefer my friends alive». – Det 
må være på engelsk. Unge på vår alder 
synes at det blir litt kleint på norsk, fastslår 
de, og er opptatt av å skille seg ut:
– Vi har ikke den filmen med «ungdom på 
fest, masse øl, skikkelig full, sjangler ut til 
bilen, blurry, du vet at noe kommer til å 
skje». Det har vi sett før. Det er kjedelig. 
Derfor laget vi heller en catchy sang. Sitter 
du på fest og drikker, så husker du kanskje 
denne sangen og at du ikke skal kjøre, 
mener Marie Stigen og Eirin Spjelkavik.

Håper	på	spredning
Prosjektleder Catharina Frostad i Death 
Trip håper å få spredt tenåringenes egne 
budskap om ruskjøring, blant annet på de 
reklamefrie dagene når tv-kanalene sender 
gratis reklamefilmer for gode formål. – Nå 
må vi jobbe for å skaffe penger til å få 
budskapet ut, sier hun.

Ingen stoppet fyllekjøreren Johanne Nyen (til venstre) og 
Cecilie Frostad på Nannestad 
videregående skole står bak 
«Likegyldighet dreper» – Norges 
beste elevkampanje mot 
ruskjøring.

Ida Helgedagsrud 
prøver å få unge 
trygt hjem, for å 
unngå at de kjører 
selv i påvirket 
tilstand.

Eirin Spjelkavik (til 
venstre) og Marie 
Stigen har skrevet 
landeplage som 
skal minne fulle 
ungdommer på at 
de skal la bilen stå.

3.

2.

1.
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– Det er veldig viktig å være med på dette. 
Jeg måtte rett og slett si ja. Kanskje et slikt 
tiltak kan få opp øynene til flere, sier han.
I film og på plakater i «Likegyldighet 
dreper»-kampanjen sier han som sant var: 

«Ingen på festen stoppet dem fra å sette seg 
inn i bilen.»
 Birkeland lever med tapet og savnet 
hver dag. – Jeg blir jo aldri ferdig med det, 
som han sier.

Selv har han tro på de sterke virkemidlene 
og skremselspropagandaen for å hindre folk 
i å sette seg bak rattet i rus.

Knut	Birkeland	mistet	to	døtre	i	en	trafikkulykke	på	Bygdøy	i	Oslo	for	sju	

år	siden.	Han	stilte	opp	på	vinnerkampanjen	i	Death	Trip.

Knut Birkeland mistet to døtre i en stygg trafikkulykke 
med en full sjåfør i stor fart, og vet altfor godt hva det 
ville betydd om bare én eneste venn hadde prøvd å stoppe 
kjøreturen.

Knut Birkeland mistet to døtre i en stygg trafikkulykke 
med en full sjåfør i stor fart, og vet altfor godt hva det 
ville betydd om bare én eneste venn hadde prøvd å stoppe 
kjøreturen.

Blir aldri ferdig med ulykken
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Han forsker på ungdom i bilulykker i 
et prosjekt som Folkehelseinstituttet, 
Universi tetet i Oslo og Oslo universitets-
sykehus står bak. Her er det mye å se på:

– Halvparten av de drepte bruker ikke 
sikkerhets belte. Trafikanter mellom 16 
og 19 løper ti ganger høyere risiko enn 
middel aldrende menn. Unge bilførere 

kjører fortere. De har større tilbøyelighet 
til ruspåvirket kjøring, kjører uten bilbelte, 
holder liten avstand og følger ikke tegn og 
signaler, ramser han opp.

Ny	forskning	skal	gi	bedre	kunnskap	om	hvorfor	unge	dør	i	bilulykker.	

–	Fra	2001	til	2010	var	26	prosent	av	de	drepte	bilførerne	under	25	år,	mens	de	

under	25	bare	utgjør	8	prosent	av	førerne	totalt,	minner	Jan	Mario	Breen	om.

Jan Mario Breen og forskerkollegene skaffer ny 
kunnskap om ungdom i bilulykker.

Forsker på ulykker
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Knut Birkeland mistet to døtre i en stygg trafikkulykke 
med en full sjåfør i stor fart, og vet altfor godt hva det 
ville betydd om bare én eneste venn hadde prøvd å stoppe 
kjøreturen.

Samferdselsministeren mener det er viktig å nå frem til vennene 
til sjåføren – de som kan hindre sjåføren i å kjøre i fylla. Her foran 
en plakat fra «Vær et forbilde»-kampanjen som elever ved Bjerke 
videregående skole i Oslo står bak.

Etterlyser positivt gruppepress
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Samferdselsministeren delte sin egen ung-
domserfaring da han åpnet finalen i Death 
Trip:
– Jeg var utvekslingsstudent i USA. Hun 
som satt ved siden av meg i korpset, krasjet 
med et tog på en planovergang. Hun hadde 
med seg to venninner. Hun tok en sjanse, 
og det gikk ikke bra, forteller Ketil Solvik-
Olsen.

Nybegynner	igjen
– Aldersgruppen deres er overrepresen-
tert i ulykkesstatistikken, minte han om. 
I et publikum der alle har engasjert seg 
mot ruskjøring, var ikke det noen nyhet, 
naturligvis. – Men nettopp derfor er det 
dere har gjort, svært viktig, fastslo han.
– Det hjelper ikke om du har aldri så mye 
ferdighet og erfaring. Hvis du setter deg i 
bilen med rus, er du nybegynner med en 
gang, sier samferdselsministeren. Selv er 
han avholdsmann, men har prøvd både 
promillebriller og vekter som får musklene 
til å reagere som om han skulle vært påvirket.

Vennene	til	sjåføren
Solvik-Olsen snakker gjerne om midtdelere, 
bedre vedlikehold av veiene, flere kon-
troller av vogntog og hvor viktig det er å 
bruke bilbelte: – 95–96 prosent har det på, 
men nesten halvparten av dem som blir 
drept, har det ikke, minner han om. Men 
han er også opptatt av gruppepress:
– Det er viktig å påvirke de som kjører. 
Men det er vel så viktig å nå frem til ven-
nene til sjåføren. Vi trenger det positive 
gruppepresset, sier samferdselsministeren.
Han har veldig tro på en kampanje der det 
er ungdommen selv som kommuniserer med 
ungdommen: – En konkurranse som Death 
Trip tror jeg gjør det ekstra inspirerende. 
Her er det brukt mye energi og kreativitet 
på å lage et budskap som kan nå norsk 
ungdom, sier Ketil Solvik-Olsen.

Ketil	Solvik-Olsen	mistet	en	

venninne	i	trafikken.	Han	

etter	lyser	det	positive	gruppe-

presset	som	kan	hindre	en	

venn	i	å	kjøre	i	fylla.

Det å delta på minnemarkeringer for trafikkofre 
er den verste delen av jobben til en samferd-
selsminister, fastslo Kjetil Solvik-Olsen på Death 
Trip-finalen.
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Teksten som går igjen i kampanjen, er:

Unge tar et valg når de sitter på med berusede sjåfør-
er. Vis at du tar et bedre valg og send oppfordringen 
videre til dine venner. Post et bilde av deg selv med 
#ikketadensjansen på Instagram.

MA-Ungdom	kjører	igang	med	en	av	de	flotte	kampanjene	fra	Death	

trip,	der	vi	oppfordrer	unge	til	å	vise	at	de	tar	et	standpunkt	om	å	

ikke	sitte	på	med	en		beruset	sjåfør.

#ikketadensjansen

ATLs trafikkskoler tilbyr:
     Førerkortopplæring

     Yrkessjåføropplæring

     Bedriftsopplæring

Finn din ATL-skole 
på: www.atl.no 
eller ta kontakt 
på tlf. 22 62 60 80

MA-UNGDOM

#Ikke ta den
sjansen
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– Jeg vil gjerne stimulere til å bruke bio-
baserte materialer, sier Fatimat Bakare. 
Hun arbeider med å bytte ut plast med 
naturstoffer.
– I tillegg til at det er miljøvennlig, gir 
det også billigere produksjonsprosesser, 
ettersom råvarene allerede er tilgjengelige. 
Dette produktet er allerede nå like holdbart 
som flere vanlige syntetiske kompositt-
materialer, sier hun.

Biobasert
Komposittmaterialer er blandingsmaterialer 
som blant annet brukes i bilen. Bakare er 
med i en gruppe på høyskolen i svenske 

Borås som arbeider med å utvikle nye. Hun 
har bygd videre på tidligere forskning om 
hvordan de kan lages av lin og melkesyre. 
Nå har hun kommet frem til materialer som 
er 90 prosent biobaserte.
– Det tror jeg ikke er gjort noe annet sted 
tidligere. Men det finnes komposittmaterialer 
som til en viss grad er biobaserte, blant 
annet en som Chevrolet bruker i Corvette, 
forteller hun.

Resirkulering
Enkelt forklart lages komposittmaterialene 
ved at biter av tøy impregneres lag for lag 
med en oppløsning som blant annet inne-

hodler melkesyre. Så presses alt sammen 
med høyt trykk og høy temperatur.
Tidligere har problemet vært at melke-
syreoppløsningen har vært for tykk til at 
den har trengt skikkelig inn i tekstilene. 
Fatimat Bakare har prøvd seg frem med å 
blande inn stoffer som skal gjøre dem mer 
tyntflytende. Så er oppløsningene testet på 
forskjellige typer biobaserte tekstiler.
– Nå har jeg tre kombinasjoner av opp-
løsninger og tekstiler som fungerer bra. 
Den varianten jeg er mest fornøyd med, 
består av 90 prosent biobaserte råvarer. 
Det var også den som var mest komplisert  
å få til å fungere, forteller hun.

Lin	og	melkesyre	i	dashbordet?	Ja,	en	svensk	forsker	har	tatt	

doktorgraden	på	biobaserte	råvarer	i	biler	og	fly.

Fatimat Bakare forsker på biobaserte 
materialer blant annet i bilen. 

(Foto: Lena M. Fredriksson)

Av Georg Mathisen

Dashbord av tøy
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Effektiv	og	dynamisk
”Effektiv dynamikk” er BMWs slagord. Da 
det tyske merket skulle definere urban 
mobilitet på en ny måte, konsentrerte man 
seg om mer enn miljøvennlig og smidige 
kjøreegenskaper.  Resultatet ble BMW i3, 
en bil med visjonær design. Og det innova-
tive eDrive-systemet ble utviklet i tråd med 
BMWs EfficientDynamics, som ikke bare 
skal være utslippsfritt, men også nesten 
helt lydløst. Og takket være intelligente 
tjenester fra ConnectedDrive kommer du 
enkelt og komfortabelt frem til målet.

Designfilosofi
BMW vil med sine i-modeller by på inspirer-
ende og fremtidsrettet design. Det gjelder 
både innvendig og utvendig, og de har til 
fulle lykkes også med i3.
 Bildene bør tale for seg selv om det 
utvendige. Modellene har en egen identitet 
som er - utvendig og innvendig - ment å 
vitne om bærekraftige løsninger. Interiøret 
har en helt spesiell utforming med nærmest 
futuristisk utseende i funksjonell og form-

sikker linjeføring med en kombinasjon av 
materialer – blant annet svært holdbare 
naturmaterialer.
 Lang akselavstand gir mer plass til en 
romslig kupé. Og veien inn til det komfort-
able indre går mellom fordørene og de 
bakhengslete bakdørene. Det gir romslig 
og herskapelig adgang. Den store bakluken 
gir god tilgang til bagasjerommet, som kan 
utvides når du legger ned baksetene. 
 Passasjerene i BMW i3 sitter forholdsvis 
høyt og har god oversikt. Batteriet er plas-
sert under gulvet. Bilen har derfor ingen 
midttunnel som tar plass og deler kupeen.

Kjøreegenskaper
I tillegg til den iøynefallende formgivnin-
gen har i3 kjøreegenskaper i beste BMW-
stil. Den elektriske motoren i BMW i3 med 
170 hk og et dreiemoment på 250 Nm er 
først og fremst utviklet for og tilpasset 
bykjøring. Som en typisk elmotor, oppnår 
den maksimalt dreiemoment helt fra 
bilen står stille. Dette gir smidighet og en 

imponerende og nesten lydløs akselerasjon. 
BMW i3 går fra 0 til 60 km/t på under fire 
sekunder og fra 0 til 100 km/t på kun 7,2 
sekunder.
 Litiumionbatteriet har et smart varme- 
og kjølesystem som sikrer at energiproduks-
jonen (og dermed bilens rekkevidde) i mind-
re grad påvirkes av temperatur svingninger 
enn det som er vanlig. Dette øker batteriets 
effekt og battericellenes levetid.
 Rekkevidden oppgis til å være opptil 
160 kilometer. Dette avhenger som på alle 
elbiler av ulike faktorer, fremfor alt kjøres-
til, veiforhold, utetemperatur, varme/
klimaanlegg og forhåndstemperering. Den 
dynamiske rekkeviddeindikatoren viser mål 
som ligger innen rekkevidde på skjermen. 
Avhengig av målet anbefaler rekkevidde-
assistenten at du skifter til kjøremodusen 
ECO PRO for å øke rekkevidden med inntil 
30 %.
 Prisen for BMW i3 starter på 249 900 
kroner.

Mens	noen	bilmerker	

	produserer	sine	el-biler	

ved	å	sette	el-motorer	inn	

i	eksisterende	modeller,	

har	BMW	valgt	å	komme	

inn	i	markedet	med	iøyne-

fallende	el-modeller.	

Det	har	vært	vellykket.	

	Velkommen	til	i3!

Av H-E Hansen

Friske, elektriske BMW i3
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Kjøreegenskapene oppleves også som mye av 
det samme, men selvsagt betyr el-motoren 
en helt annen opplevelse av å gi ”gass” med 
fornøyelsen av den trinnløse – og nærmest 
lydløse – fremdriften.

Trendy
Soul har på sett og vis representert en ny og 
trendy nisje i bilmarkedet. Det høyreiste og 
rettkantede designet gir et romslig og luftig 
interiør, og en meget komfortabel sittestilling. 
Soul er 4,14 meter lang, 1,80 meter bred og 
1,62 meter høy.
  Interiøret gir god plass for passasjerene og 
har en rekke funksjoner for økt komfort både i 
forsetene og i baksetene. Når baksetene foldes 
ned kan bagasjerommet på 354 liter økes helt 
opp til 1367 liter. Soul har en rekke kombinas-

jonsmuligheter hvor du kan velge ulike farger 
på interiøret, samt kontrastfarge på taket.

Høy	kapasitet
Motoren på 81,4 kW gir et godt dreiemoment 
på 285 Nm. Dette yter bilen full rettferdighet 
for en kvikk og god kjøretur. Den lydløse 
akselerasjonen 0-100 går på 11.2 sekunder, og 
toppfart er oppgitt til 145 km/t.
 Soul EV har en høykapasitets lithium-ion 
polymer batteripakke på 27 kWh, og
en rekkevidde som oppgis til inntil 212 km. 
Battericellene har en energitetthet av ypperste 
nivå på 200 Wh/kg. Et innovativt energi-
sparende utstyr - som en varmepumpe og 
et smart ventilasjonssystem som kan gi bare 
føreren varme - skal sikre maksimal kjøre-
lengde uten å miste energi til unødvendig 

oppvarming, ventilasjon og airconditioning.
 Soul EV var først ute med UL Miljøsertifi-
sering for sitt innhold av biobasert plast og 
biobasert organisk karbon. Det er selvsagt 
også benyttet resirkulerte materialer i 
 interiøret.

Full	lading
Det sitter to ladeporter i front, og det følger 
med en 6,6 kW ladekabel. For å lade batteriet 
helt opp vil det ta opp til fem timer i vanlig 
stikkontakt. Med hurtiglader på 50 kW vil 
batteriene kunne lades opp til 80 % på 33 
minutter.
 På vår vei i byen og på landet fikk vi her 
en god leksjon i lading fra både stikkontakten 
hjemme, kommunale ladebokser og de kom-
mersielle aktørenes hurtigladestasjoner. Dette 
lærer du fort. Laderutinene blir fort en del av 
din hverdag som el-bilist. 
 Prisen for Kia Soul Electric starter på 211 
900 kroner for utstyrsnivået Classic. Tar du 
steget opp til Exclusive som i tillegg gir utstyr 
som parkeringssensorer, varmepumpe og 
skinnseter som er ventilerte foran, kommer 
prisen på 241 900 kroner. Tofarget metalliclakk 
får du for 5000 kroner ekstra.

Allsidige Kia Soul som elbil

Den	nye	Kia	Soul	ble	behørig	omtalt	i	Motorføreren	nummer	

4	–	2014.	Velutstyrt,	komfortabel	og	allsidighet	er	noen	av	

	karakteristikkene	vi	ga	den	bensin-	og	dieseldrevne	Soul.	Det	

samme	gjelder	el-bilutgaven	som	nå	er	ute	på	veiene,	siden	det	i	

utgangspunktet	er	den	samme	bilen	med	el-motorisering.

Av H-E Hansen

BILNYTT
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Det har vært jubileumsarrangementer 
mange steder der entusiastene kunne få fullt 
utbytte, både som eiere og tilskuere. Dette 
er en modell som vekker følelser hos mange.

Entusiasme
Selvsagt ble det slått på stortrommen i 
Frankrike der markeringen foregikk i over 
en uke i Paris. I Tuileries-hagen var et 
utstillings areal på nærmere 4 000 m2 viet 
DS-universet. Her kunne besøkende foreta 
en reise i tid og oppleve både fortid, nåtid 
og fremtid. Utstillingen var bygget opp 
rundt temaer som film, bilder, teknologi, 

forarbeide, materialer og design. I tillegg til 
historiske DS-modeller, var også dagens DS-
modeller stilt ut, blant annet konseptbilen 
Numéro 9.
 De historiske DS-modeller kunne også 
ses på bilbanen Montlhéry utenfor Paris 
der klubber for den historiske DS markerte 
sitt jubileum. Og selveste paradegaten 
Champs- Elysées var arena for en kortesje 
på nærmere 700 DS.
 Her hjemme ble de historiske DS-model-
lene samlet på Yongstorget i Oslo. Rundt 50 
historiske DS satte hverandre stevne sammen 
med et knippe av modellene SM, CX og SM.

Særegen
DS ble presentert for første gang på bil-
utstillingen i Paris 5. oktober 1955. Den 
kom som etterfølgeren til Traction Avant. 
etter 18 år med hemmelig utviklingsarbeid. 
Den ble en umiddelbar sensasjon. I løpet av 
det første kvarteret ble det gjort 743 bes-
tillinger. Innen dagen var omme omfattet 
ordreboken 12 000 eksemplarer!
 Bilpressen lovpriste bilen. Ved siden av 
det spesielle, futuristiske designet hadde 
bilen komfort og kjøreegenskaper utenom 
det vanlige. Hjulopphenget som kunne 
heve og senke bilen er legendarisk. Servo-
styring og halvautomatisk gir fulgte også 
med. Bilen ble et symbol for fransk bilin-
dustri. Hjemme ble den franske presidenten 
en av brukerne, og i resten av verden ble 
den ”originale” DS solgt i store antall i de 
20 årene den var i produksjon.

DS feirer 60 år 

I	år	runder	Citroen	DS	60	år.	Den	legendariske	bilen	så	dagens	

lys	i	1955.	Dette	har	virkelig	blitt	feiret.	Jubileet	faller	sammen	

med	at	DS	faktisk	har	blitt	et	eget	bilmerke	som	markedsføres	

	parallelt	med	Citroen.

Av H-E Hansen
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Generasjon T1 og T2, eller ”Bulli” som 
tyskernes klengenavn ble på de karakter-
istiske førsteutgavene, var starten på en 
suksesshistorie som har vart helt frem til i 
dag. Fortsatt er det marked for en bil som 
fungerer like godt som en familiebil som en 
varebil. Den nyeste modellen, T6, er lansert 
i år.

Fra	en	skisse
Det hele begynte i 1947 med en blyantskisse 
av den nederlandske bilimportøren Ben 
Pon. To år senere stod de fire første proto-
typene klare, to varebiler, en kombi og en 
liten buss. Volkswagens fabrikksjef Henrich 
Nordhoff lovte at denne bilen skulle være 
like robust som Bobla. Han slo fast at disse 
kjøretøyene vil ikke bli behandlet med 
silkehansker. De vil bli behandlet grovt og 
hensynsløst.
 Designerne brukte motoren og driv-
akslene fra Bobla, og karosseriet ble 
montert på en ramme. Motoren var på 1,1 
liter, og hadde en effekt på 25 hestekrefter. 
Bussen kunne transportere opptil åtte 
personer, og de to bakre setene kunne ved 

noen enkle bevegelser fjernes, slik at det 
frigjorde et lasterom på 750 liter.
 - Derfor kan dette kjøretøyet brukes 
til alle mulige virksomheter, for haste-
leveranser av gods til ambulansekjøretøy, 
sa lederen for den tekniske utviklingen av 
bilen mellom 1948 og 1952, Alfred Haesner. 
Og slik har det vært siden.

Enorme	antall
Produksjonen startet den 8. mars for 65 år 
siden, og ved utgangen av 1950 var allerede 
8 000 biler bygget. Etterspørselen var 
enorm, spesielt på grunn av den lave prisen 
på 5850 tyske mark. I 1951 kom model-
len som campingbil, og etter hvert skulle 
dette bli en av de viktigste bilene i hippie-
bevegelsen.
 Fire år etter sin lansering rullet 
 Volkswagen Transporter nummer 100 000 
ut av samlebåndet i Wolfsburg, og på dette 
tidspunktet fantes det tretti forskjellige 
modeller av kjøretøyet. 80 slike kjøretøy 
ble produsert på fabrikken i Wolfsburg hver 
eneste dag, og det ble etter hvert klart at 
man måtte ha en egen Transporter-fabrikk.

 I 1956 stod fabrikken i Hannover-Stöcken 
ferdig, og i dag – 65 år etter den første 
– er det produsert nesten 12 millioner av 
 T-serien, som spenner over seks generasjoner 
som har blitt produsert på verdensbasis.
 I dag jobber 19 500 personer med 
varemerket Volkswagen Nyttekjøretøy som 
startet med Transporter for 65 år siden.

Vital 65-åring 

I	Tyskland	er	det	hos	Volkswagen	også	jubileumsfest	for	et	av	

bilhistoriens	store	ikoner:	Transporteren.	Fra	den	første	trans-

porteren	kom	for	65	år	siden	i	1950	og	blant	annet	ble	et	symbol	

for	livsstilen	på	60-tallet,	har	den	kommet	i	en	rekke	generasjoner	

frem	mot	dagens	moderne	utgave	for	mangfoldig	bruk.
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Antallet	elbiler	har	nærmest	eksplodert	her	til	lands.		En	rekke	

elbilmodeller	er	blant	bestselgerne	i	hele	det	norske	markedet.	

På	forsommeren	rullet	elbil	nummer	50.000	ut	på	norske	veier.

BILNYTT

Begivenheten ble markert av Norsk elbil-
forening, i Drammen, med det symbolske 
registreringsskiltet EL60000. 

Honnør	til	politikerne
- Dette er en historisk dag for Norge, som 
leder an utviklingen i verden for en utslipps-
fri biltrafikk. Elbiler er populært blant 
norske bilkunder fordi politikerne gir elbilen 
fordeler. Politikken gjør at elbilen er konkur-
ransedyktig i startfasen vi nå er inne i. All 
honnør til politikerne som har lagt til rette 
for den norske elbilsuksessen, sier Christina 
Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

Elbiler står hittil i år for nesten en fjerde-
del av nybilsalget i Norge. Det er unikt i 
verdenssammenheng og gjør lille Norge til 
et svært viktig marked for internasjonal 
bilindustri. 50.000 elbiler betyr at rundt 2 
% av alle personbiler i Norge er elektriske. 
- Vår rolle som fyrtårn i det internasjonale 
elbilmarkedet er kanskje det viktigste 
klima tiltaket Norge bidrar med på lengre 
sikt, mener Bu. 

Politikernes	ansvar
- Politikerne må ha is i magen og la elbil-
fordelene vare til elbilen er konkurranse-

dyktig på rekkevidde og pris. Utviklingen 
så langt har gått mye raskere enn vi kunne 
håpe på, og vi tror at elbilmarkedet kan 
være konkurransedyktig innen få år. Med 
bedre rekkevidde og godt utbygd ladenett-
verk er det ingen grunn til å velge eksosbil 
lenger. Elbilen er bedre med tanke på miljø, 
støy, energieffektivitet, driftskostnader og 
kjørekomfort, sier Bu.
 Norsk elbilforening representerer 
elbileierne i Norge og har i dag over 20.000 
medlemmer. Elbileierne er svært godt 
fornøyd med sin elbil, til tross for kortere 
rekkevidde og usikkerhet rundt verditap og 
varigheten av elbilfordelene. De oppklarer 
myter rundt elbilen i sin omgangskrets og 
inspirerer i snitt tre nye nordmenn til å 
bytte til elbil, påpeker Elbilforeningen.

Elbil nummer 50 000

Elbil nr. 50.000 - som selvsagt fikk det symbolske skiltet 
EL60000 – er ute på veien. Skiltserien startet på 10.000, 

så nummeret markerer elbil nummer 50.000 i Norge. 
(Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no) 
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MILJØ

Sprekkfritt
Stoffet heter PVB – polyvinylbuteral. Det 
kan brukes for å erstatte det laget av lateks 
som teppeindustrien bruker i dag for å 
feste garnet i teppet på underlaget. PVB 
kutter utslippene med 80 prosent i forhold 
til dagens lateksbelegg.
 PVB er best kjent som et laminat som 
brukes i glass for å sørge for at det ikke 

sprekker. Det er mest vanlig i frontruter. 
Bilindustrien har resirkulert denne typen 
glass en stund, men har ikke klart å gjen-
vinne PVB-laminatet.

Forskning
– Dette er den første teppekolleksjonen 
som er produsert med resirkulert PVB. Å 
bruke mindre SBR-lateks i produksjonen er 

en viktig milepæl for oss, sier Ann Charlott 
Lade, nordisk markedssjef i Interface.
 Ti års forskning ligger bak resirkulerings-
metoden. To tredjedeler av de nye teppene 
er resirkulerte. I løpet av de neste to årene 
regner teppeprodusenten med å lansere 
produkter som er opptil 90 prosent resirku-
lerte eller biobaserte.

Både	gulv	og	biler	skal	belaste	miljøet	mindre.	De	møtes	i	nye	

teppefliser.	–	En	viktig	milepæl	for	oss,	sier	Ton	van	Keken	i	

	Interface.	Den	internasjonale	teppeflisprodusenten	lager	nye	

gulv	av	gamle	frontruter.

Slik ser de gamle frontrutene dine ut som gulv.

Frontruter resirkuleres og blir til gulvtepper
Bak det hele ligger ti års forskning

Frontruter blir til gulv
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I første omgang gikk tankene og forsøkene 
til allerede velkjent og velprøvd teknikk, 
blant annet fra jernbanen. Det handlet 
altså mye om damp. Men det skulle snart 
vise seg at dampmaskinen ikke var like 
velegnet i en privatbil som i toget.
 Dampmaskinen var stor og tung, det 
tok tid å fyre opp en dampkjele, og det 
måtte jo være så som så å kjøre rundt med 
mengder av kokende vann og åpen ild 
under kjelen. 

Elbilpioner	Ferdinand	Porsche
Eldrift var også et tidlig alternativ. Ferdi-
nand Porsche (1875–1951) var for eksempel 
en av de som var opptatt av eldrift. 
 Porsche viste sin første banebrytende 
elbil i Wien allerede et par år før århundre-
skiftet. Den hadde til og med en elmotor i 
hvert hjul, og var således firehjulsdrevet. 
Dessuten var den antakelig verdens første 
hybridbil, ettersom den også var utstyrt 
med en bensinmotor som drev en generator 
som produserte strøm. Om bord i Porsches 
elbil var det dessuten 1,8 tonn blybatterier! 
Om rekkevidden har vi ingen opplysninger. 
 Elmotor i hjulnavet er for øvrig noe det 
fortsatt arbeides med. Det siste eksemplet 
vi så, var en Ford Fiesta med en motor 
i hvert bakhjulsnav. Et av problemene 
med denne løsningen er at det blir mye 
uavfjæret vekt. 

Et	hav	av	elbilprodusenter
Men på denne tiden (rundt århundreskiftet) 
var det ufattelig mange som kastet seg på 
trenden med strømdrift, ikke minst i USA. 
To av disse var Detroit Electric og Ohio 

Electric, som så vidt vi vet begge kom til 
Norge. 
 Detroit Electric var faktisk i produksjon 
fra 1907 og helt til 1939. Med en oppgitt 
rekkevidde på 130 km var man ikke langt 
bak en del av dagens elbiler. For øvrig skal 
visstnok Detroit Electric være i ferd med å 
gjenoppstå, nå med en nykonstruert tose-
ters elektrisk sportsbil. 
 En 1917-modell Ohio Electric fant veien 
til Gjøvik, nærmere bestemt til stortings-
mann Alf Mjøen på Gjøvik Gård. Og der 
befinner den seg den dag i dag – still going 
strong. Bilen ble visstnok kjøpt brukt på 
Hedemarken.

Sveiva	var	problemet
På den tiden var det ikke avgasser, foruren-
sning og miljøhensyn som skapte marked 
for elektriske biler. Nei, den gangen var 
elbilen foretrukket av kvinnelige sjåfører, 
fordi de unngikk den tunge, slitsomme og 
ikke helt ufarlige jobben med å sveive i 
gang bensinmotoren. Dette var visstnok 
også tilfellet og motivasjonen for Mjøens 
på Gjøvik.

Elbilen fikk en skikkelig nedtur etter at en 
lur amerikaner ved navn Charles Kettering 
i 1911 oppfant den elektriske startmotoren. 
Da ble startprosedyren både enklere og 
mindre farlig, og dessuten kunne man med 
bensinmotor kjøre så langt man ønsket, 
bare man hadde med nok drivstoff.
Oppfinnelsen av startmotoren tok mer eller 
mindre livet av elbilalternativet, i alle fall 
på kort sikt. Elbilen gjenvant faktisk ikke 
sin posisjon før hensynet til miljø og global 
oppvarming kom inn i bildet. 

Patent	Motorwagen	ble	forbildet	
Dermed kom det til å bli de prinsippene 
som lå til grunn da Carl Benz (1844–1929) 
bygget og patenterte sin bensindrevne 
«Patent Motorwagen» i 1885–1886. Det var 
en konstruksjon som skulle være dominer-
ende for nesten all bilproduksjon de kom-
mende 100 år. 
 Patent Motorwagen regnes for å være 
verdens første automobil i vår betydning 
av begrepet. Et originalt eksemplar av 
arten finnes faktisk fortsatt, på Deutsche 
Museum i München.

I	tiden	rundt	forrige	århundre-

skifte	var	mange	kloke	hoder	

opptatt	av	å	finne	tekniske	

løsninger	som	kunne	gjøre	

det	mulig	å	konstruere	en	

selvgående	vogn.	Man	ville	nok	

rett	og	slett	kvitte	seg	med	

avhengigheten	av	hesten.

En 1917-modell Ohio Electric fant 
veien til Gjøvik, og der står den ennå. 
(Foto: Rolf Steinar Bergli)

Av Knut Arild Lotterud

En liten reise i bilens og drivstoffenes historie
Fra dampmaskin til bare vanndamp
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Det sammensatte ordet Automobil er for 
øvrig avledet fra gresk, og kan oversettes 
med selvgående.

Norge	–	dieselbilenes	mekka
En viss «innblanding» ble det riktignok da 
Rudolf Diesel (1858–1913) allerede i 1893 
oppfant og patenterte dieselmotoren. 
 Andelen dieselbiler økte i takt med at 
dieselmotoren ble stadig bedre og mer 
velegnet, også for personbiler.
 I Norge gikk salget av dieselbiler rett til 
værs da myndighetene utformet avgifts-
regler som rett og slett premierte diesel-
alternativet. Dette var basert på dieselmo-
torens effektivitet, og det faktum at den 
brukte mindre drivstoff og dermed slapp ut 
mindre drivhusgasser (CO

2
).

 Nå er det erkjente problemet med 
diesel biler at de slipper ut NOx og partikler, 
og bidrar til lokal forurensing. Derfor lurer 
nå restriksjoner i kulissene for alle dem som 
kjører dieselbil.

Gassgenerator	under	krigen
I drivstoffknapphetens tid under andre 
verdenskrig kom drivstoffet fra forbren-
ning av knott – helst av osp – i en såkalt 
vedgassgenerator. Gassen som fungerte 
som drivstoff, ble altså produsert i bilen, så 
lenge det var «knott» å oppdrive.

Gass har til en viss grad også vært et 
miljøvennlig alternativ på 80-, 90- og 
2000-tallet, sammen med forskjellige bio- 
og etanol-baserte drivstoffer. 

Hybridløsninger
De siste årene har det vært mye fokus på 
hybridteknologi og ulike løsninger innen-
for dette området. I prinsippet innebærer 
alle hybridløsninger at det foreligger minst 
to drivkilder, som regel bensinmotor og 
elektromotor.
 Noen av disse er sammenbygd til én 
enhet (som Lexus, Honda, Prius og Toyota), 
mens noen har et ordinært drivverk foran 
(til og med diesel) og elmotor bak (Volvo 
og Peugeot). Noen av disse er basert på 
at bilen selv skal lade og vedlikeholde 
batteriet, mens andre også er beregnet på 
ekstern lading, såkalt ladbar hybrid. 

En	ny	vår	for	elbilen
Som følge av rause fordeler til dem som 
kjører elbil, har Norge blitt elbillandet 
framfor alle andre. Elbilene har kapret be-
tydelige markedsandeler, noe som foruten 
økonomiske fordeler også skyldes at bilene 
er blitt langt mer brukervennlige, både hva 
angår rekkevidde, plass og anvendelighet. 

Hydrogen
Det som nå kan se ut til å være det mest ak-
tuelle, framtidsrettede og miljøvennlige al-
ternativet, er imidlertid hydrogen. De aller 
fleste bilprodusentene har lenge  drevet 
seriøse forsøk med hydrogenløsninger. 
For øyeblikket ser det ut til at Toyota er 
kommet lengst, ettersom de har varslet 
 introduksjon av sin brenselcellebaserte 
 Mirai (som betyr framtid på japansk) i 
Europa allerede inneværende år. 
 Toyota Mirai drives framover av en 
elektromotor på 113 kW (152 hk), og strøm-
men produseres av en hydrogenbrenselcelle 
i bilen. Rekkevidden blir omtrent som 
ved full tank på en moderne bensin- eller 
dieselmotor. Det som kommer ut bak på en 
Mirai, er verken klimagasser eller partikler, 
men rett og slett bare vanndamp.

Ferdinand Porsche var en pioner. Her verdens første 
hybridbil: Lohner-Porsche Mixte Hybrid, som ble produsert 
fra 1900 til 1905.

Toyota Mirai kommer til Europa i høst.

Knottbilene under andre verdenskrig 
 produserte sin egen gass i bilen, med ved 
som drivstoff.

En liten reise i bilens og drivstoffenes historie
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MA Autohjelp – for deg som har medlemskategori  m/autohjelp og kartbok

• NB! Det forutsettes at assistansen er gitt 
av MA Autohjelp og Viking Redningstjeneste.

• Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og 
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

Se mer om MA Autohjelp og våre øvrige medlems-
fordeler på: 
http://ma-norge.no/medlem/member-advantages
og i Håndbok for medlemmer 2015.

Får du trøbbel på veien? 

Forsikringsavtalen med 
Gjensidige  sikrer MAs 
medlemmer gode fordeler
• 14% rabatt fra første skadeforsikring
• 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
• Egenandelsfordel på kr 4.000,- for kasko: MA-med lemmer får redusert   
 egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr 4.000,- for kasko, dersom   
 medlemmet har 3 eller flere skadeforsikringer. Egenandelsfordelen   
 gjelder fra år én, uten kravtil oppsparing.
• Gunstig innboforsikring

Les	mer	på	MAs	og	Gjensidiges	nettsider:
MA: www.ma-norge.no/medlem/medlemsfordeler 
Gjensidige: https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma

MA	Autohjelp

Fra	utlandet:	+47	22	68	50	09

800	30	008
Det	er	kun	disse	numrene	som	gjelder	for	MA	
Autohjelp!	Ha	ditt	medlemsnummer	klart!

ORGANISASJON

1932

1976

1999

2005

2012



ORGANISASJON

Enkelt å bli støttemedlem 
Med SMS-innmelding er det enkelt å bli støttemedlem i MA og å verve andre.
Et støttemedlemskap vil si at du støtter MAs arbeid for en rusfri trafikk, og 
det koster kr 250,- pr. år.

Send «MA støtte» til 2007. Du vil om noen dager motta en faktura på kr 250,-.

Kontingentsatser	for	øvrig	2015:
Ordinært m/ Autohjelp og kartbok:  kr 860
Ordinært u/ Autohjelp og kartbok:  kr 600
Honnør m/ Autohjelp og kartbok:  kr 660
Honnør u/ Autohjelp og kartbok:  kr 400
MA Støttemedlemskap:  kr 250
MA-Ungdom m/ Autohjelp og kartbok: kr 400

Se for øvrig MAs nettsider og Håndbok for medlemmer 2015
Les	mer	på	MAs	og	Gjensidiges	nettsider:
MA: www.ma-norge.no/medlem/medlemsfordeler 
Gjensidige: https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma

Skattefrie 
gaver

Forutsetningen	er	at	gavebeløpet	
må	være	på	minst	500	kroner	for	at	
giver	kan	få	skattefradrag.	Den	øvre	
grense	for	fradrag	er	20	000	kroner. 

For eventuelt over skytende beløp gis ikke skat-
tefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs 
prosjekter og satsning på trafikksikkerhets-

arbeid. For at giveren skal kunne trekke fra 
på skatten, må MA ha navn og adresse, samt 
 giverens fødselsnummer (11 siffer) dersom 
det er en person, eller giverens organisasjons-
nummer dersom det er et foretak.
 Henvendelser og spørsmål om skattefrie 
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,  
telefon 22 47 42 02 eller e-postadressen 
ma@ma-norge.no.

MA	har	et	samarbeid	med	365Privat	MasterCard.	Kredittkortet	
tilbyr	deg	3,65	%	driv	stoffrabatt	hos	alle	bensinstasjoner.	I	tillegg	
får	du	en	ekstra	rabatt	på	30	øre	hos	Esso!

Søk om kortet gjennom MAs nettsider, så støtter du også MAs arbeid for rusfri trafikk:
http://ma-norge.no/medlem/member-advantages/item/365-privat-mastercard 

Der ser du også mer om fordelene ved å ha dette kortet.

MA-lotteriet:

Hovedgevinsten er en Opel Corsa. I 
tillegg er det mange andre fine gevin-
ster som kokkekniver, verktøysett, 
toalettmapper m.m. og pengepremier 
på inntil 20 000 kroner.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort 
bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri 
trafikk og trafikksikkerhet generelt. 

Prisen pr. lodd er 40 kroner. 

Lodd kan bestilles fra MAs kontor på 
telefon 22 47 42 00 eller 
ma@ma-norge.no 

Takk for støtten!

MAs landslotteri 
2014/2015 fortsetter

Rabatt på drivstoff 

Nordic Choice Hotels 
Ny bookingkode for MAs medlemmer:
CH60237052 – Se http://www.ma-norge.no/medlem/member-advantages
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MA-kryssord 3-2015
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Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får 
tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2015:

Øystein Lohne, 
4628 Kristiansand S

Hans Martin Bakke, 
3647 Hvittingfoss

Arvid Sakseide, 
5918 Frekhaug
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Navn:                                        Adresse:
Frist: 31. august 2015

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Midt-Norsk Transport AS
 Sutterøygata 17, 7500 STJØRDAL

Tlf. 74 60 39 01 - E-post: post@mntas.no
midtnorsktra.no

Kuliaveien 101, 4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 35 80 - www.vennesla-transport.no

avd for Rus- og Avhengighetsbehandling
4604 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 80 00

Seland Optikk Sola AS
 Solakrossvegen 26, 4050 SOLA

Tlf. 51 69 58 90
Gardermovegen 42, 2030 NANNESTAD

Tlf. 63 93 00 50

Transportsentralen Lillestrøm A/L
Prost Stabels vei 10

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 56 00

Sivi Sprengningsentreprenør AS
Hesjeberg, 9470 GRATANGEN

Tlf. 959 64 332

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS   -   Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Hitra videregående skole
 7240 HITRA

Tlf. 72 44 20 30
www.hitra.vgs.no

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

 7650 VERDAL  -  Tlf. 74 07 53 05
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Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får 
tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2015:

Øystein Lohne, 
4628 Kristiansand S

Hans Martin Bakke, 
3647 Hvittingfoss

Arvid Sakseide, 
5918 Frekhaug
 
Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Skaret
Varetaxi AS

7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Stjern Stål AS
 Sjøvegen 10
7170 ÅFJORD

Tlf. 72 53 06 00
www.stjern.no

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

avd. Finnsnes
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10
www.bilinord.no

6789 LOEN
Tlf. 57 87 50 00

Trønderfrakt AS
Strandveikaie nr. 53,
Strandveien 98-100
7042  TRONDHEIM

Tlf. 73 50 35 90

Julseth & Rønsberg
Bygg AS

 7580 SELBU
Tlf. 920 43 187

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Sunn-Trans
 Flatholmv 39

6002 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 00

Duna
Transport AS

 Alhusstrand
7800 NAMSOS
Tlf. 901 83 036

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

www.uniprotect.no

Stasjonsv. 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Salten Dekk
& Bilpleie AS
 Bergverksveien 5

8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Statsveien 637
8314 GIMSØYSAND

Tlf. 480 11 981

Eriksen
Dekk og Felg
 Buksnesveien 563

8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

Tlf. 06 485

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Fyksen
Servicecenter AS

Nygata 6-8
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 20 16

Snekker’n
Brønnøysund AS

Toftosen 10
8909 BRØNNØYSUND

Tlf. 917 80 658

Shell Fresh
Ankenes

Ankenesveien 5
8520 ANKENESSTRAND

Tlf. 76 96 96 96

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Kjøreskolesenteret
 Stormyrveien 39

8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30

Herøy
Entreprenørforretning

 Landarvikveien 65
8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Maskinentreprenør
Lars Kristian Johansen

 Indre Sjåvik
8187 JEKTVIK
Tlf. 993 55 028

Lyngvær Lofoten
Bobilcamping

Lyngvær
8313 KLEPPSTAD

Tlf. 913 81 703

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
 Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

KS Flis og Mur AS
Prestmovegen 97
7514 STJØRDAL
Tlf. 906 07 106

Helnessund
Brygger AS

Helnessund
8285 LEINES

Tlf. 476 78 277

Nordnorsk
Veisikring

 8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 16 704

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Kristian H Stensland
 Konsvikosen

8754 ØRESVIK
Tlf. 992 94 901

8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

Bal-Kroa
Restaurantdrift

Sentrumsveien 69
8540 BALLANGEN

Tlf. 476 84 765

Brødrene
Bakkehaug AS
Fogd Holmboes g 57

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

Dyrlegen i Bardu
Industriveien 1
9360 BARDU

Tlf. 991 66 221

Vr Maskin AS
 Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Søtvedt Optikk
Bankparken 3

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 88 29 99

0401 OSLO
Tlf. 22 02 40 00

Ringebu
Farve & Interiør A/S

 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 04 63

Jahr
Bilservice A/S

 Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Kim Johannesen AS
Nordgaardsmoen 2

2625 FÅBERG
Tlf. 477 55 600

Sigmund Skullerud
Gausdalsvegen 400

2625 FÅBERG
Tlf. 977 37 138

Motorsenteret
Heidal AS
 Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Tom Stenseng
 Gamlevegen 3

2642 KVAM
Tlf. 414 01 285

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Heiene
Transport
Myrvegen 22
6421 MOLDE

Tlf. 958 86 758

Trafikkskolen
Dahlsveen & Olsen AS

 Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 40 23 39

Flisleggeren
Lillehammer AS

Engesvevegen 19
2614 LILLEHAMMER

Tlf. 951 73 654

Tonstad
Bakeri AS
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Aesthetic Iceracing
Norway Svein Tveten

 Kongsvegen 236
2635 TRETTEN
Tlf. 932 73 626

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Hommersåk
Bil AS
 Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Moss
Transportforum AS
Vålerv. 157, 1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Førerkortsenteret
Søren R. Thornæs veg 6

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Gjemnes Taxi
 Gagnat

6637 FLEMMA
Tlf. 911 26 077

Furnes Anlegg og
Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Hadeland
Maskindrift AS

 Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Odd-Arne Bil
Ranvikvegen 932

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Tlf. 454 41 274

Karasjok
Drosjesentral
 9730 KARASJOK
Tlf. 78 46 65 06

7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Verftsg. 3, 6416 MOLDE
Tlf. 24 03 38 50

      Hamar
Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES

Tlf. 24 03 44 00

Bjørøen Service &
Kalesje Spesialisten

Skiensveien 161
3277 STEINSHOLT

Tlf. 918 43 705

Aure
Anleggservice

 Dromnes
6699 KJØRSVIKBUGEN

Tlf. 412 28 343

Lillestøl Hus og
Hytteservice

Bjørkly
6699 KJØRSVIKBUGEN

Tlf. 928 36 455

Øyvind Hovde
Maskin

Myra 3
6363 MITTET

Tlf. 934 25 082

Harald
Tømmerbakk

Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Innlandet
Sikkerhet

 Thorstadvegen 26
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 920 77 237

Leikong
6080 GURSKØY
Tlf. 913 58 710

Hellestad
Bil og Maskin

Brusev 10, 1911  FLATEBY
Tlf. 976 50 223

Kjøp og salg av brukte
anleggsmaskiner

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE

Tlf. 71 21 83 33

avd. Stavanger
Forusbeen 17

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Alloc AS
 Fiboveien 26

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Balsfjord
kommune

balsfjord.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

sola.kommune.no
spydeberg.kommune.no

verran.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

Vanylven
kommune

vanylven.kommune.no

kristiansand.kommune.no

flesberg.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no sortland.kommune.no

Moss
kommune

moss.kommune.no

Sømna
kommune

somna.kommune.no

Jevnaker
kommune

jevnaker.kommune.no nord-aurdal.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

tysver.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Teknisk Etat
sortland.kommune.no sorreisa.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

baerum.kommune.no

"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.

Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,

uansett hvor du befinner deg"

06 000

Velkommen til en hyggelig handel hos oss

www.spesialbutikken.no

Lilletorget
Tlf. 77 60 19 40
optik@spesialbutikken.no

Jekta Storsenter
Tlf. 77 60 71 80
jekta@spesialbutikken.no

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.

Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som

Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

NAV Hvaler
avd. Rus og

Psykisk Helse
Storveien 32

1680 SKJÆRHALDEN

Tlf. 69 37 50 00 -
     55 55 33 33

www.nav.no

Forlaget
Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

www.automester.no

Strandgata 44 A
6270 BRATTVÅG
Tlf. 412 87 040

www.ha-plan.com

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS 1740 BORGENHAUGEN  -  Tlf. 69 10 25 00

Bjølstad Camping
Velkommen til Bjølstad camping nær Molde.

Rolig , familiedrevet camping med hytteutleie.
Lekeplass, båtutleie, fisking på molo.

Flotte turer i nærområdet. Nær Atlanterhavsveien.
www.bjolstad.no - tlf. 71 26 56 56 / 472 37 962

Notodden Hotel
service@notoddenhotel.no

35 01 20 88
Fitness - Solarium - Ping-Pong - Biljard
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Ut på tur – med Norges mest  
kjøpte bilforsikring?
Gjensidige er det forsikringsselskapet som forsikrer flest biler i Norge. 
Kanskje fordi vi kan gi hele 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett 
årsak? Dette gir deg en ekstra trygghet på veien.

Som medlem av MA kan du i tillegg få:
• 14 % rabatt fra første private skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere private skadeforsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner

Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på. 
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo


