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NÅ MED PANORAMA-GLASSTAK 
UTEN TILLEGG I PRISEN

www.citroen.no

Citroën C4 Aircross er kjent som en elegant SUV med et høyt standard utstyrsnivå. Nå blir utstyrsnivået enda høyere. 
Den nye Nordic-Edition-modellen gir deg nemlig glasstak uten tillegg i prisen. Er du på jakt etter en kompakt og 
komfortabel SUV til en overkommelig pris? Citroën C4 Aircross leveres både som 4WD og 2WD! Stikk innom nærmeste 
Citroën-forhandler og prøv nye Citroën C4 Aircross Nordic-Edition.

CITROËN C4 AIRCROSS NORDIC-EDITION
FRA KR 286.800,-
CITROËN C4 AIRCROSS fRA KR 266.800,-*

CRéATIVE TEChNOLOGIE

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 4,6-5,8 l/100 km. CO2: 119-133 g/km. NOx = 28-166 mg/km. 5 års Norgesgaranti (2 års fabrikk- og 3 års Norgesgaranti, 100.000 km). Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr og 
farger kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. *1,6i bensin 2WD.
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MA har i årevis arbeidet med å få redusert ruspå-
virket kjøring i Norge. dette gjelder ikke minst det 
holdningsskapende arbeidet. For det er som tenkende 
mennesker vi ferdes i trafikken. Holdningene vi har, og 
holdningene vi gir uttrykk for, når det gjelder spesielt 
rus og fart, er avgjørende for sikkerheten på veiene.

derfor var det ”med vantro” at vi fotballinteresserte 
kunne lese om supporterlederen for den dobbelte 
seriemesteren, som på en av landets største nettsider 
omtalte en fengselsstraff for promillekjøring med 1,53 
som en slags deilig feire, og at det ikke var noe å 
skjemmes over siden ”det bor en fyllekjører i oss alle”.

vi trodde at vi skulle slippe den type uttalelser. Og 
mange reagerte som oss, og nye uttalelser viste en 
angrende fotballsupporter. Men vi tror dessverre ikke at 
holdningene det ble gitt uttrykk for er helt unike. det 
står tydeligvis en del forebyggende arbeid igjen.

For hvilke signaler gir slike holdninger fra en rollemod-
ell? Profilerte personer i sportsmiljøer bør ikke bagatel-
lisere problemene som alkohol eller annen rusbruk kan 
føre med seg. Seiersrus kan bli en del av statistikken 
som viser at mer enn hver fjerde dødsulykke har rus 
som medvirkende årsak. idrettsledere bør jobbe med 
å skape begeistring og engasjement for en flott sport 
og flotte klubber, uten bruk av alkohol. For det er vin-
nergleden som gir seiersrusen…

det er fortsatt langt igjen til at alkoholen i hovedsak er 
borte fra idrettsmiljøet. dette har vært tema i mange 
år og vi har registrert at store deler av idrettsmiljøet 
har tatt tak i problemet. Mange unge får dessverre 
sin første kontakt med alkoholen nettopp gjennom 
idretten. dette er ikke noe idretten selv ønsker. ikke vi 
som står på sidelinja heller. 

idretten tar et grundig oppgjør med dopingproblemet. 
det skulle bare mangle. MA oppfordrer til at dette 
engasjementet også rettes med fornyet kraft mot bruk 
av alle rusmidler.

Terje Tørring 
Direktør

Om prosesser 
og å bli hørt

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

i 2003 tok MA til orde for alkolås. den gangen var det en ukjent innretning vi 

presenterte sammen med MHF, vår søsterorganisasjonen i Sverige. Alkolås var 

umiddelbart noe vi ville jobbe for, så vi satte oss et mål om å få innført dette 

effektive middelet mot promillekjøring. vi visste at det ville skape debatt og at det 

ville kreve stor innsats fra mange. derfor la vi oss på samme linje som våre svenske 

venner: 10 år virket som en ambisiøs, men ikke urealistisk tidshorisont for at alle 

nye biler skulle ha alkolås installert.

Tiden har gått, og selv om målsettingen er den samme har vi under veis måttet 

korrigere tidshorisonten. det skyldes både at teknologien har vært under utvikling, 

og at dette er en meget omfattende prosess som omfatter mangt og mye.

Men kursen er satt og vi er på riktig vei. For i mangel av påbud er det mange 

bedrifter, myndigheter og organisasjoner, samt enkelte privatbilister, som frivillig 

har sett nytten av alkolås. Og nettopp idet vi runder et desennium i arbeidet, 

passerer vi også en viktig milepæl: det første norske regelverket som innfører en 

bruk av alkolås: Alle som har arbeidet for alkolås må kunne se på det som en seier 

at det nå ligger an til at alkolås innføres som en del av kriminalomsorgens reaksjon 

overfor dem som blir dømt for alvorlige promilleforseelser. 

Alkolås kommer altså stadig tydeligere på agendaen, både her hjemme og inter-

nasjonalt. vi har sagt det tidligere: det er etter hvert vanskelig å tenke seg en 

utvikling der bruksområdene ikke vil gripe om seg. Neste steg må være alkolås på 

skolebusser, som du kan lese mer om i bladet.

det siste halvåret har vært høysesong for offentlige høringer. MA har vært med 

på skriftlige tilbakemeldinger på viktige saker innen vårt felt, og vi har møtt flere 

stortingskomiteer i åpne høringer. der har vi fremmet våre synspunkter. Og vi 

føler at vi blir hørt. Selv om man ofte føler at demokratiet og byråkratiet arbeider 

langsomt, er det åpent for innspill. Og politikerne virker oppriktig interessert i å få 

argumenter til debatten. Så sakte, men sikkert, kan vi se resultater av bestrebel-

sene. i denne utgaven av Motorføreren kan du lese om noen av dem.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Seiersrusens dagen 
derpå
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Utfordringer og optimisme
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken:

- Jeg brenner veldig for alle trafikantene. Fordi vi alle 
er ute i trafikken store deler av dagen - og livet. Og MA 
skal være en viktig aktør i å gjøre trafikken så trygg som 
mulig, sier Ann-Cathrin Becken. MAs nye sentralstyreleder 
har store vyer og klare tanker når hun nå er godt i gang 
med arbeidet.

Av H-E Hansen
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- Jeg er virkelig opptatt av hva som skal til 
for å få til en trygg trafikk, sier Ann-Cathrin 
med overbevisning.

Enstemmig
det var på MAs landsmøte i Stjørdal i sommer 
at Ann-Cathrin becken ble valgt. Hun ble 
klappet inn i topptillitsvervet av et samlet 
landsmøte. Og fra første stund har man fått 
føle at dette er en dame som har stort enga-
sjement, bestemte meninger og klare mål.
 Og til dem som fortsatt lurer: Ja, det 
stemmer så absolutt at Ann-Cathrin becken 
er den første kvinnen som sitter i førerplass 
bak rattet av den 84-årige bilorganisasjonen. 
Men hun er så visst ikke noe ubeskrevet blad 
i MA-sammenheng. Hun satt blant annet i 
sentralstyret i 1996-98. 

Alltid optimistisk
MAs nye styreleder har lange dager i en 
krevende lederjobb. Likevel har hun sagt ja 
til vervet. For dette er en organisasjon hun 
kjenner godt fra tidligere og som hun mener 
har en viktig oppgave. Engasjementet i rus-
problematikk har hun hatt fra hun var veldig 
ung. Ann-Cathrin becken er aktiv, effektiv og 
har lang og mangfoldig organisasjons erfaring.
- Jeg er nok modig også. Hiver meg utpå. 
det er jo MA-vervet et eksempel på, sier hun 
muntert.
- Ja, og så er jeg optimistisk. Alltid 
opti mistisk. Jeg tror alt ordner seg.

Bilinteresse
Ann-Cathrin liker å kjøre bil. det har damen 
som skal lede en av landets tre bilorganisa-
sjoner alltid gjort.
- Helt fra jeg var lita jente hadde vi bilferier 
sammen; mamma, pappa og to søstere. Jeg er 
fortsatt veldig glad i å kjøre bil. disse ferie-
turene og hyggen med bilturer har smittet 
over på meg. Jeg har stor bilinteresse. 
 veien til MA gikk likevel via avholds-
bevegelsen. der var Ann-Cathrin tidlig aktiv.
- det skjedde lokalt hjemme på Torp, sier hun 
med en dialekt som lar det skinne igjen-
nom at hun er fra Østfold. Nærmere bestemt 
Fredrikstad. 
- både min far og bestefar var avholdsfolk 
og var med i dNT, som det var naturlig at 
jeg også ble en del av.  Og så ble jeg bitt av 
basillen på en måte; i organisasjonsarbeidet 
og på dette på feltet. dette var i 1979. Jeg 
var bare 13.
- Hovedfokus den gangen, som jeg syntes var 
spennende, var å være en del av et ungdoms-
miljø som var helt rusfritt, og som kunne 
dyrke frem styrken i oss selv. det å få frem 
selvtillit, mestring og være den du er, synes 
jeg de var helt suverene på. Her var et trygt 
miljø, der du kunne utvikle deg, og der du 
fikk oppgaver og ansvar. Så var det opp til 
deg selv å gjøre det beste ut av det. Jeg fikk 
være med i et veldig flott lokallag, Torp dNTU 
med masse aktiviteter. Og etter hvert fikk 
jeg oppgaver på fylkesnivå og sentralt. det 
var slik jeg i 1985 ble ansatt som organisa-

sjonssekretær i dNTU (det Norske Total 
Avholdsselskaps Ungdom, som er Juvente i 
dag).

MA-bekjentskapet
Men fikk du også MA-interessen gjennom 
familien?
- Nei, egentlig ikke. Avholdstilknytningen min 
var i dNT og dNTU. Forholdet til MA kom etter 
hvert gjennom dette arbeidet.. Slik ble jeg 
kjent med MA. 
Jeg traff Petter, Terje, geir, Olav og andre 
tillitsvalgte i forskjellige sammenhenger, 
blant annet på Avholdsfolkets Landsråd. det 
var utrolig mange flotte og hyggelige folk. de 
var gode representanter for organisasjonen 
og saken. MA ble min bilorganisasjon. Etter 
hvert ble jeg spurt om å sitte i styret sist på 
90-tallet.
 Så fulgte noen år da Ann-Cathrin var aktiv 
i både dNT og MA samtidig. 
- Jeg holdt kontakt med i MA i alle år. det var 
inspirerende.

Fra Fredrikstad
Ann-Cathrin kommer fra Torp ved Fredrikstad, 
og der bor hun fortsatt.
- Men det har jeg ikke alltid gjort, forteller 
hun.
da hun jobbet i dNTU bodde hun på Skarnes 
i Hedmark. 
- Og så bodde jeg i Trondheim i fire år fra 
1987 til 1991. da var jeg mamma, student og 
jobbet. 
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Studiene var bedriftsøkonomi og ledelse. Job-
ben var ulike prosjekter for dNT, iOgT og iOgT 
juniorforbund. Jeg var også forbundsleder 
i dNTb (det Norske Total Avholdsselskaps 
barneforbund) i denne tiden, sier Ann- 
Cathrin. 
Her var det åpenbart en ung dame som hadde 
sterk samfunnsinteresse, ambisjoner og klare 
mål. det må ha vært hektiske år i Trondheim 
med en mangslungen tilværelse. For det var i 
Trondheim at hun også fikk sine to sønner.
- de er voksne nå. 22 og 26 år gamle. Så kan 
man gjøre matematikken selv og skjønne at 
jeg var tidlig ute, ler 46-åringen.

Krevende tid
Etter årene i Trondheim flyttet Ann-Cathrin 
tilbake til Østfold, nærmere bestemt Halden, 
i 1991. i denne perioden deltok hun også i 
partipolitikken, og stilte blant annet opp som 
 Arbeiderpartiets ordførerkandidat i østfold-
byen ved svenskegrensen.
 Selv når hun var i det mest aktive av 
lokalpolitisk innsats hadde hun et hjerte for 
MA. Ann-Cathrin satte fortsatt av den tiden 
som krevdes for å fylle en sentral rolle som 
tillitsvalgt. Men etter mange år med hektisk 
innsats på så mange områder, bestemte hun 
seg nå for å ta en pause fra organisasjon-
slivet.
- Jeg hadde holdt på siden jeg var 13 år. Nå 
var det tid for mer utdanning: Personal  -
admi nistrasjon og ledelse.
 Så gikk veien til lederjobber i NAv Østfold. 
(Hobøl og Sarpsborg) dette var i den perioden 

da NAv var i sterk endring. Ann-Cathrin ble 
med på denne oppbyggingsprosessen.

Veldig spennende
i årene med pause fra organisasjonsverdenen 
fikk hun stadig spørsmål om hun ikke ville 
komme tilbake.
- Men jeg takket nei.
- Men så kom spørsmålet fra MA i sommer: 
ville jeg stille som lederkandidat? Og da følte 
jeg at tiden var inne for å være aktivt med i 
organisasjonsarbeidet igjen.
- grunnen til at jeg svarte positivt er at jeg 
fortsatt synes MA er en veldig spennende 
organisasjon. Jeg synes at MA har markert seg 
ved å arbeide på en annen måte enn de andre 
har gjort. det synes jeg har vært interessant. 
- Jeg synes MA kobler sammen viktige om-
råder som vi ser det er store utfordringer på. 
Å koble rusfri trafikk til en rusfri livsstil er en 
selvfølgelighet for meg, men det er det ikke 
sikkert at det er for alle. det er viktig å være 
rollemodell på dette.

Et avholdsstandspunkt
- Jeg er selv avholdsmenneske. Så den er grei. 
det er min livsstil. Men jeg synes MA har vært 
utrolig modig med å løse noe opp på avholds-
standpunktet. Jeg forstår at det har vært 
en vanskelig sak. det forstår man ut fra en 
personlig og individuell situasjon. Hver enkelt 
må få ha sitt forhold til totalt avhold.  Men 
som organisasjon synes jeg at MA har gjort 
noe riktig. MA har sett at rusfri trafikk faktisk 
er det største målet. Organisasjonen har en 

visjon om rusfrihet i trafikken, og når man 
skaper bevissthet om dette tror jeg det smitter 
over på resten av livet. det viser at det er 
noen andre valg man skal ta i livet sitt.
 Trygg og rusfri trafikk angår oss alle. Ann-
Cathrin peker på at vi alle er i trafikken store 
deler av døgnet, på en eller annen måte.
- En trygg trafikk – og trygghet i trafikken – 
er jo alle interessert i, sier Ann-Cathrin med 
overbevisning.
- Og det er noe av det jeg mener MA skal se 
på: Helheten i trafikken. At vi er den myke 
trafikanten, at vi er sjåføren og at vi skal 
ferdes sammen i trafikken. Og da er det ikke 
tvil om at vi alle ønsker en rusfri trafikk for å 
ha det så sikkert som mulig. 
- da jeg sendte barna mine på skolen er det 
klart at jo tryggere det var i trafikken jo bedre 
trygghet følte jeg. det samme gjelder når jeg 
etter hvert blir bestemor. Eller når jeg selv 
er på motorsykkelen og er spesielt oppmerk-
som for de andre trafikantene. For der er jeg 
kjempesårbar!

Rollen som styreleder
Om sin rolle mener Ann-Cathrin at det er 
viktig å reflektere rundt oppgavene: Hvilke ut-
fordringer organisasjonen står overfor, hvilke 
utfordringer det er for henne å være leder og 
om å være lederen som MA har bruk for nå. 
- Jeg tror det kan være spennende for MA å 
ha en ledertype som meg en periode nå, fordi 
jeg har organisasjonens ideologi i meg og har 
hatt noen års pause. dermed tror jeg at jeg 
kan ha friske impulser. Jeg kan se på arbeidet 

MAs nye sentralstyre
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vårt på en ny måte og være med på å stille de 
nødvendige spørsmålene og gi organisasjonen 
de utfordringene som skal til for at vi kommer 
oss videre.
 Hun er vant til å være effektivt målrettet 
i sin daglige lederjobb som Personal – og ad-
ministrasjonssjef i Arbeiderpartiets stortings-
gruppe.
- Rollen som tillitsvalgt kan nok være noe 
annet. Men jeg ønsker å være en tydelig 
styreleder, tydelig på forventninger, mål og 
retning. En slik leder jeg også gjerne selv vil 
ha. En leder som sier hvor skuta skal gå, og 
som samtidig er inkluderende.
- Som styreleder skal jeg ivareta det ”poli-
tiske” i MA. det vil si å følge opp det formelle 
med vedtak fra landsmøter. det er sentral-
styret og Arbeidsutvalget som skal gjennom-
føre de beslutningene som er fattet. Så jeg 
skal gi oppdrag til administrasjonen, som skal 
ivareta gjennomføringen av styrevedtakene.
 Ann-Cathrin mener at MA bør være synlig 
også gjennom styrelederen.
- Jeg synes de tillitsvalgte skal vise de poli-
tiske sidene ved MA. dette må skje sammen 
med den administrative ledelsen. Og nå er det 
de trafikkpolitiske og ruspolitiske sidene jeg 
mener, ikke partipolitiske. 

Hovedstrategier
MAs nye sentralstyre, andre tillitsvalgte 
og administrasjonen har allerede hatt et 
helge seminar der noen premisser er lagt 
for arbeidet i toårsperioden frem til neste 
landsmøte.

- Jeg har presentert tre hovedpunkter, slik 
jeg ser for meg prioriteringene. Overskriftene 
er medlemsverving, profesjonalisering og en 
tydelig politisk plattform.
 Ann-Cathrin understreker at hun fortsatt 
vil sette seg nærmere inn i MA, blant annet 
når det gjelder lokalavdelingene.
- det er utfordrende å være aktive lokalt. 
Noen avdelinger er veldig gode på det. Flott 
og noe vi skal være glade for! Så ser vi sam-
tidig at det andre steder i landet er en utfor-
dring å ha aktivitet. det er for eksempel her 
jeg vurderer nytteverdien av støttemedlems-
kap og muligheten for at dette kan være med 
til å utvikle andre typer lokale eller regionale 
aktiviteter. dette er kanskje ett eksempel på 
noe av den nye tenkningen jeg vil utfordre til, 
sier Ann-Cathrin.
- Jeg synes det er viktig å ha MA på arenaen 
i forhold til tydelighet på rusfri trafikk. Også 
ideologisk. vi har vært aktive på alkolås, som 
jeg synes er flott! Og MA skal være et naturlig 
sted for alle som vil ha en sikker trafikk og en 
rusfri trafikk. 

Medlemspotensial
- MA, i likhet med alle medlemsorganisas-
joner, sliter med nyrekrutteringen. vi må 
se hvilke muligheter som finnes og hvilken 
kompetanse som må til for å møte dette på en 
spennende og ny måte.  Jeg mener vi har et 
potensial til å knytte til oss nye medlemmer. 
Fordi alle jo må være enige i det vi er opptatt 
av; den rusfrie trafikken, sier hun optimistisk.
- For alle må ha en interesse av å ha en rusfri 

trafikk, enten jeg er mamma, lærer, bestemor, 
sjåfør, syklist eller fotgjenger. Alle er i trafik-
ken flere ganger om dagen i en eller annen 
form, og det er klart at jo tryggere trafikken 
er jo bedre er det for hver enkelt. Og hvis MA 
kan være en viktig aktør der, så bør vi klare å 
fange mange. da er hovedutfordringen hvor-
dan vi når frem med budskapet vårt.
Ann-Cathrin peker på at det kan være mange 
gode krefter som kan jobbe sammen med MA 
og hvordan man kan nyttiggjøre seg potensi-
alet som fremover kan ligge i støttemedlem-
mer.
- vi må antakelig tenke nytt, litt utenfor de 
tradisjonelle organisasjonsrammene.

Hestekrefter
ved siden av arbeidet og engasjementet som 
leder av bilorganisasjonen har Ann-Cathrin flere 
interesser som har med hestekrefter å gjøre.
- Jeg kjører motorsykkel, forteller hun. Ann-
Cathrin kjører en bMW R 1200R. Og hele 
familien har sykler. Hun kjører turer med 
samboeren knut. de har vært på virkelig store 
motorsykkelferier sammen til både USA og 
Sør-Afrika. På turene her hjemme hender det 
også at sønnene er med. 
 Og det er ikke bare de over 100 hestene 
i motorsykkelen som står hennes hjerte nær. 
kristoffer skiller seg nok ut fra de andre. Av 
ekte kjøtt og blod, ikke tysk høyteknologi. 
kristoffer er den hestekraften hun rir tur på 
flere ganger i uken.
- Han bor ikke så langt unna meg, så jeg er 
ofte ute i skogen og rir, sier Ann-Cathrin. 

MA-landsmøtet i Stjørdal
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Milliardøkning
Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner 
til samferdselsformål i 2013.  dette er en 
økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 
12,4 % fra 2012.
- Aktiviteten i vei- og jernbanesektoren har 
aldri vært høyere enn for 2010-2013. vi holder 
det vi har lovet. vi er godt i rute mot målet 
om 100 milliarder kroner mer til transport-
sektoren i perioden 2010-2019 enn det som 
ble bevilget i forrige tiårsperiode for Nasjonal 
transportplan. budsjettforslaget betyr at vi 
mer enn oppfyller de samlede økonomiske 
rammene for første fireårsperiode i gjeldende 
Nasjonal transportplan, sa samferdselsminister 
Marit Arnstad.   

Veiformål
Av det totale samferdselsbudsjettet er 17,8 
milliarder kroner satt av til veiformål. dette er 
en økning på med 1,6 milliarder kroner.
- Et rekordhøyt samferdselsbudsjett gir rom for 
sterk vekst i veibevilgningene. dette fører til 
tryggere trafikk, bedre veistandard og kortere 
reisetid for folk og næringsliv, sa samferdsels-
ministeren, som lovet oppstart av om lag 20 
nye, større veiprosjekter.
 8,3 milliarder kroner er foreslått til drift 
og vedlikehold av riksveier og trafikant- og 
kjøretøytilsyn, en økning på 10,9 %. dette 

betyr ifølge samferdselsministeren blant an-
net nytt asfaltdekke på 950 kilometer riksvei 
neste år og gjennomføring av drifts- og 
vedlikeholds tiltak som bidrar til økt framkom-
melighet og enda tryggere trafikk. 
7,9 milliarder kroner er foreslått til invester-
inger på riksveinettet, medregnet midler til 
rassikring.  i tillegg kommer om lag 9,5 mil-
liarder kroner i bompenger og annen ekstern 
finansiering for investeringstiltak innenfor 
ansvarsområdet til Statens vegvesen. Med bud-
sjettforslaget er det lagt opp til anleggsstart 
innen utgangen av 2013 for alle riksveipro-
sjekter som er prioritert i perioden 2010-2013 
og som har fått de nødvendige avklaringer.
 Til rassikring er det foreslått 1370 milli-
oner kroner. 819 millioner kroner går til ras-
sikring på riksveier, mens 551 millioner kroner 
er statlig tilskudd til rassikring på fylkesveier.  

Trafikksikkerhetstiltak
det foreslås avsatt 748,2 mill. kr i statlige 
midler til trafikksikkerhetstiltak i 2013. 
Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak 
for å hindre de alvorligste ulykkene som 
møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker 
med påkjørsel av myke trafikanter. i denne 
sammenheng prioriteres bygging av midtrekk-
verk. Andre prioriterte tiltak er bl.a. forster-
ket midtoppmerking, utbedring av terrenget 

langs veien, veibelysning, kurve- og kryss-
utbedringer samt strakstiltak etter trafikk-
sikkerhetsinspeksjoner. En stor del av midlene 
vil bli benyttet til å videreføre allerede 
igangsatte tiltak.
- blant alle disse gode tiltakene av byg-
nings messig karakter savner vi imidlertid en 
ytterligere satsning på forebyggende arbeid 
og holdningsskapning, sier MA-direktør Terje 
 Tørring, som vil ha en økning av den fore slåtte 
budsjettposten på beskjedne 32,1 mill. kr i 
tilskudd til slike trafikksikkerhetsformål.

Sikring av skoleskyss
- Jeg er opptatt av at skolebarn, uavhengig av 
hvilket fylke de bor i, skal være sikret i skole-
bussen, sa samferdselsminister Marit Arnstad 
i forbindelse med at Statsbudsjettet ble lagt 
frem i høst. Alle skolebarn skal nå få sitteplass 
og setebelter i bussene. det er satt av 20 mill. 
kr. i rammetilskudd til fylkeskommunene i 
denne forbindelsen.
 Samferdselsdepartementet går inn for å 
vedta og innføre en forskrift som pålegger 
kommuner og fylkeskommuner å sørge for at 
alle skoleelever med rett til skoleskyss har 
tilgang på sitteplass med setebelte på skole-
bussen. Forskriften skal vedtas innen 1. januar 
2013 og gjelde fra skolestart høsten 2013. 
- Tiltaket innebærer en betydelig styrking av 
trafikksikkerheten til skoleelevene, sier sam-
ferdselsminister Arnstad.
 MA mener dette er et positivt tiltak, men 
har påpekt at departementet også burde 
ha inkludert alkolås som del av den nasjo-
nale pakken for å gi barn sikker skoleskyss. 
dette omtales i egen artikkel om alkolås på 
skoleskyss.

Da samferdselsminister Marit Arnstad la frem sin del av regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2013 ble det satt fokus både på en 
stor økning i totalbeløpet til samferdselsformål, økt sikkerhet på 
skoleskyss og tiltak for trafikksikkerhet.

Økt budsjett til veiformål
Statsbudsjettet 2013:

TEMA
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Økt budsjett til veiformål
Statsbudsjettet 2013:

TEMA
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Stortingshøring 
om samferdsel

Organisasjonene får knapp tilmålt tid i en slik 
sammenheng. Men det er også mange som vil 
si sitt overfor komiteen med 16 medlemmer. 
MA brukte anledningen til å sette et fokus på 
alkolås i skolebusser og behovet for budsjett-
midler til uforminsket innsats i forebyggende 
arbeid og holdningsskapende prosjekter for 
trafikksikkerhet og rusfri trafikk.
- Som bilorganisasjon er selvsagt MA opptatt 
av veistandard og fremkommelighet for alle, og 
samtidig arbeider vi som trafikksikkerhetsorga-
nisasjon for alles rett til å ferdes trygt i trafik-
ken. MA setter fokus på ”Mennesket i trafikken”, 
spesielt rusfri trafikk og friheten fra å møte en 
beruset bilfører. dette dreier seg om lang-
siktig arbeid med holdninger og forebygging, 
sa MA-direktør Terje Tørring i sin innledning til 
innlegget, som her følger i sin helhet.

Alkolås
MA har i et tiår arbeidet med det endelige 
målet at alle biler skal ha alkolås som et effek-
tivt middel mot at sjåfører skal kunne starte og 
kjøre bilen med ulovlig alkoholpromille. Alkolås 
blir et stadig mer kjent begrep og vinner nye 
bruks områder.
 i fjor ble det under budsjetthøringen stilt 
spørsmål fra komiteen om fremtidig bruk av 

alkolås, for eksempel knyttet til ”verstinge-
grupper”. det foreligger nå et forslag om det 
første regelverket for bruk av alkolås i Norge. 
det kommer nettopp på et slikt felt. Nylig ble 
det levert inn en rapport som anbefaler alkolås 
som mulig alternativ til å miste føreretten for 
bil. MA ser positivt på dette. Men dette er en 
begrenset bruk og lagt til Justisdepartementet 
som en del av kriminalomsorgens håndtering av 
de mest alvorlige promilledommene. Nå ønsker 
vi oss også konkrete initiativer på samferdsels-
området. det burde budsjettet gi muligheter for.

Alkolås på skoleskyss
i fjor fikk vegtrafikkloven et tillegg om sikker-
het på skoleskyss. der fikk departementet an-
ledning til ved forskrift å påby trafikksikkerhets-
tiltak på kjøretøyer som brukes til skoleskyss. 
Statsbudsjettet bebuder nå en slik forskrift, som 
fra neste år skal innføre sitteplasser og setebel-
ter til alle. Til dette er det satt av 20 millioner 
kroner i rammetilskudd til fylkeskommunene.
 Sitteplasser og setebelter til alle er utmer-
ket i arbeidet for sikkerhet på skoleskysse, men 
MA mener at både forskriften og bevilgnin-
gene burde ha omfattet også krav om alkolås. 
Et par fylkeskommunene har allerede et slikt 
krav til skolebussene. Skolebarns sikkerhet på 

skoleskyss må ikke bli en lokal- eller regional-
politisk sak. det må være en lik praksis i hele 
landet. Frankrike og Finland har som kjent 
nasjonale påbud allerede.
 Mens sitteplasser og setebelter er god ”pas-
siv sikkerhet” som virker når en ulykke skjer, 
vil alkolås være et tilskudd til ”aktiv sikkerhet” 
som skal bidra til at en ulykke ikke skal bli 
utløst.
 Et nasjonalt krav om alkolås skal ikke 
mistenkeliggjøre en yrkesgruppe av gode sjåfører 
på skolebussene. Og heldigvis har vi i det 
siste heller ikke hatt noen alvorlige skolebus-
sulykker som kan henføres til alkoholpåvirket 
kjøring. Men en ulykke er en for mye. Alkolås på 
skolebusser og andre kjøretøyer til skoleskyss 
må være med på å vise at intet skal være ugjort 
når det gjelder samfunnets sikring av barna, en 
selvsagt forsikring ikke minst overfor foreldrene.
 Hva kostnader angår, så koster en alkolås 
til buss rundt 10 000 kroner. dette er margi-
nalt for en buss til 1,5 millioner kroner og i 
forhold til regnestykker omkring kostnadene ved 
skoleskyss. Og tall fra en stor bussimportør viser 
at setebelter for en buss med 45 seter koster 
mange ganger en alkolås, og kostnaden for en 
ekstra sitteplass kan være en ekstra buss.

ORgANiSASJON

Etter at statsbudsjettet er lagt frem skal Stortinget behandle  
saken. På veien videre med samferdselsbudsjettet inviterte
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité til høring, der 
det inviteres til å komme med innspill. MA var en av organisa-
sjonene som hadde synspunkter.

Av H-E Hansen
Bilder: Stortingets nett-tv
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Undersøkelse: Positiv holdning, liten vilje?
MA har gjennom TNS gallup nylig gjort en omfattende kvalitativ og 
kvanti tativ undersøkelse blant kommuner og fylkeskommuner om holdnin-
gene til alkolås på skolebusser. denne viser en meget positiv holdning, 
men man stiller seg i stor grad avventende i forhold til et statlig initiativ 
og krav.
 det vil føre for langt å gå nærmere inn på undersøkelsen her, men tal-
lene finnes vedlagt  MA vil invitere komiteen til et bredere anlagt alkolås-
seminar over nyttår, der funnene i undersøkelsen blir presentert nettopp 
under tittelen: ”Positiv holdning, liten vilje?”. vi står selvsagt også til 
disposisjon når det ellers måtte være ønsket for komiteen
 MA foreslår at krav om alkolås tas med i forskriftene for sikkerhetstilt-
ak på skoleskyss og at det i første omgang bevilges et beløp på 20 mill. 
kroner til dette. 

Skoler – gang- og sykkelveier
Sammen med skoleskyss vil MA også at det settes fokus på en trygg 
skolevei ved ytterligere satsning på gang- og sykkelveier. dette bor skje i 
en avstand fra skolene som tilsvarer radius for der skoleskyss settes inn. 
dette bør redusere behov for både skoleskyss og foreldrekjøring, og ved 
siden av trafikksikkerhet vil det bidra til mer aktivitet og til og med gi en 
folkehelsegevinst.

Forebygging og holdninger
På en samferdselssektor med enorme beløp til bygging og investeringer, 
mener MA at det må settes av et større beløp til trafikksikkerhetstiltak – 
forbyggende og holdningsskapende arbeid fra de frivillige organisa sjonene.
 MA foreslår derfor at det ut over budsjettets foreslått 32,1 mill. kr i 
tilskudd til navngitte trafikksikkerhetsformål settes av et beløp på i første 
omgang 10 millioner kroner til trafikksikkerhetsprosjekter blant de frivil-
lige organisasjonene. Samlet sett vil dette (42 mill) utgjøre beskjedne 
0,2 % av totalen for veiformål, og vi tør påstå at den menneskelige og 
samfunnsmessige gevinsten langt vil overstige en slik innsats.
 For eksempel arbeider MA og MA-Ungdom blant annet for tryggere og 
rusfri trafikk blant ungdom, som er en risikogruppe. vi har prosjekter som 
for eksempel det landsomfattende death Trip for videregående skoler, der 
elevene skaper gode holdningskampanjer om rus og trafikk for ungdom. 
komiteen har fått mer informasjon og en death Trip-film i mappene. Slike 
prosjekter har imidlertid ikke en post på samferdselsbudsjettet. Når det 
gjelder death Trip er det Helse- og Omsorgsdepartementet som bidrar til 
økt forståelse for faren med rus og bilkjøring. Og det er så mye ugjort for 
å forhindre ulykker på veien mot Nullvisjonen om ingen døde eller hardt 
skadete. Trafikksikkerhet angår alle, og det er også en rekke departementer 
som arbeider med saker som retter seg mot sikkerhet og rusfrihet på 
veiene. vi finner, senest i forbindelse med helsedeparte mentets rusmeld-
ing, uttrykte ønsker om tverrdepartementalt og tverr etatlig samarbeid. MA 
vil understreke behovet for dette, slik at sakene og innsatsen ikke faller 
mellom flere stoler.



14 MOTORFØREREN  |   4  |   2012

i forbindelse med at MA tok opp alkolås på 
skolebusser under høringen om statsbudsjettet, 
se egen artikkel om dette, ble det gjort et 
utspill om saken i en pressemelding, blant 
annet basert på en undersøkelse MA har gjort 
gjennom TNS gallup. denne viser at alkolås på 
skoleskyss ser ut til å ha havnet i en ansvars-
fraskrivelse mellom kommuner, fylkeskommu-
ner og sentrale myndigheter.
- Flere fylkeskommuner har riktignok allerede 
gått foran med krav om alkolås på sine skole-
busser. Nå må det bli en helhetlig praksis i 
hele Norge. Land som Finland og Frankrike har 

allerede innført nasjonale krav om alkolås på 
skolebusser, uttalte MA-direktør Terje Tørring.

Intet ugjort
MA mener at ingenting må være ugjort for at 
våre barn skal være sikret den tryggest mulige 
skoleskyssen. Alkolås er et enkelt, rimelig og 
effektivt redskap som gjør at et kjøretøy ikke 
kan starte når sjåføren har ulovlig alkohol-
promille.
 Et nasjonalt krav om alkolås er ikke ment 
å mistenkeliggjøre en utmerket yrkesgruppe 
av sjåfører på skolebussene. Og heldigvis har 

vi i det siste heller ikke hatt noen alvorlige 
skolebussulykker som kan henføres til alkohol-
påvirket kjøring. Men en ulykke er en for mye! 
Alkolås på skolebusser og andre kjøretøyer 
til skoleskyss skal være med på å forsikre oss 
alle, ikke minst foreldrene, om at samfunnet 
gjør sitt ytterste for å trygge barna.
- dette burde være en selvfølge, og innføring 
av alkolås på bred front burde starte med dem 
som har ansvaret for skyss av barna våre, sa 
Tørring.

Sikkerheten viktigst
i undersøkelsen blant landets kommuner 
svarer 53 % av kommunene at de kunne tenke 
seg å stille krav om alkolås på bussene når det 
skal inngås kontrakt om skoleskyss. 42 % sier 
avventende at de ikke vet. Nesten samtlige 
som var positive sier at sikkerheten til barna 
er grunnen til at de kan tenke seg å stille krav 
om alkolås. Av de 6 % som svarte nei til ønske 
om alkolås, var begrunnelsen at det er fylkes-
kommunen som har ansvaret for skoleskyssen, 
og at de har full tillit til dem. 
 Flesteparten av kommunene (61 %) svarer 
at det er fylkeskommunen som i hovedsak leg-
ger premissene for kravene i anbudsprosessen 

Visste du at fylkesgrensene skiller på trafikksikkerheten for barns 
skoleskyss? Fra neste år stilles nasjonale krav om sitteplasser og 
setebelter til alle.
- Men hvorfor er ikke krav om alkolås en naturlig del av sikkerhets-
pakken. Nå finnes dette i noen få fylker. Men barns sikkerhet på 
skoleskyss må ikke bli en lokal- eller regionalpolitisk sak, sa MA i 
et utspill i media i november.

Ulik trafikksikkerhet for skolebarna
MA-utspill:

ALkOLÅS

Av H-E Hansen
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om skoleskyss. En mindre andel av kommu-
nene (16 %) sier at det er et samarbeid mel-
lom kommune og fylkeskommune, mens 17 % 
ikke vet på dette spørsmålet. dette kan tyde 
på at det er uklart hvem som faktisk bestem-
mer.

”Likt for alle”
i samtaler med fylkeskommunene viser under-
søkelsen at alle respondentene har en positiv 
grunnholdning til alkolås som sikker hetstiltak, 
og at alt som gjør hverdagen sikrere for skole-
barn er positivt. de fylkeskommunene som 
allerede har tatt i bruk alkolås melder om suk-
sess og gode tilbakemeldinger. Under søkelsen 
avdekker at grunnen til at ikke flere fylker har 
tatt det i bruk synes å være manglende infor-
masjon og kunnskap.  Respondentene melder 
at det er et omfattende felt med mange 
krav, som er krevende å sette seg inn i og ha 
oversikt over.
Andre barrierer er bekymringer for stor kost-
nad og behovet, og en viss uttrykt ansvars-
fraskrivelse; - ”dette er et nasjonalt ansvar, 
ikke vårt. det må være likt for alle skolebarn».

Sentralt pådriv
Forslaget til statsbudsjett for 2013 inneholder 
20 millioner kroner til fylkeskommunene for å 
gjennomføre de nye forskriftene om sitteplass 
og setebelte til alle på skolebussene.
- MA ønsker å fremme krav om alkolås som til-
legg både til forskriftene og budsjettet. vi ser 
ingen annen løsning enn et slikt sentralt 
påtrykk. En alkolås koster rundt 10 000 kroner 
på en buss til 1,5 millioner, og burde på alle 
måter være en overkommelig inve stering i 
et aktivt sikkerhetstiltak, som innsats for 
at ulykker ikke skal kunne forekomme på 
skoleskyssen, påpekte Terje Tørring.

Saken i media
MAs utspill ble fanget opp av media. det var 
NRk som på sine nettsider NRk.no var først 
ute med en artikkel under tittelen ”Meiner 
staten bør kreve alkolås på alle skulebussar”.

 

NRk knyttet saken også 
opp mot erfaringer fra 
Sverige som viser at 
alkolås stopper mange 
sjåfører fra å starte 
bussen. i fjor ble 24 
sjåfører i Storstock-
holms Lokaltrafik (SL) i 
Sverige stoppet da de 
blåste for å starte bus-
sen. i år innførte SL 
krav om alkolås i alle 
bussene sine.
- dette viser at det 
er et reelt behov for 
slik lås også i Norge, 
sa MAs redaktør 
Hans-Erik Hansen 
til NRk.no.
 NRks nettsider 
viste også til MAs tidlige 
krav allerede fra 2008 etter at en sjåfør på 
en skolebuss i innherred ble stoppet med 
pro mille. Nå viser erfaringer fra andre land at 
låsen fungerer, og norske kommuner er posi-
tive, skrev NRk.no.
 
Ikke aktuelt
NRk hadde fått kommentarer fra statssekretær 
i Samferdselsdepartementet, Lars Erik bartnes. 
i sin kommentar til MAs utspill sa han at det 
ikke er aktuelt å innføre krav om alkolås i alle 
norske busser.
– Jeg skal ikke avvise det på sikt, men vi 
har ikke innført et slikt krav så langt, kom-

menterte 
bartnes, som sa at 
Samferdselsdepartementet oppfordrer fylkene 
til å få alkolås på skolebussene, slik enkelte 
har gjort.
 bartnes sa til NRk.no at departementet 
har valgt å prioritere andre sikkerhetstiltak, 
som man mener har enda større effekt. dette 
gjelder altså at alle barn på skolebusser skal 
ha sitteplasser og setebelter.

Ulik trafikksikkerhet for skolebarna

ALkOLÅS
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Av H-E Hansen

MA i stortingshøring om 
rusmeldingen

- MA er spesielt fornøyd med at trafikk og rus 
har fått en så synlig plass, sa MA-direktør Terje 
Tørring i forbindelse med stortingsmeldingen 
som han karakteriserer som viktig for alle sider 
ved rusmiddelpolitikken. 
- vi er glad for at dette er et viktig perspektiv 
som reflekteres også i stortingsmeldingen. Her 
pekes det tydelig på trafikken som en rusfri 
sone.

MAs innlegg
- MA – rusfri trafikk og livsstil vil takke komi-
teen for muligheten til å delta i denne høringen 
om den nye rusmeldingen, innledet Tørring, som 
møtte sammen med redaktør H-E Hansen. MAs 

innlegg var en utdyping av et notat som var 
sendt i forkant av høringen.
 Tørring påpekte at denne Stortingsmeldin-
gen er viktig. det er et omfattende dokument 
som tar for seg alle sider ved rusmiddelpolitik-
ken. MA er spesielt fornøyd med at trafikk og rus 
har fått en så synlig plass, der dette i forskjel-
lige sammenhenger trekkes frem som et viktig 
felt. Rus hos dem som fører motorkjøretøyer har 
en rekke negative og tragiske konsekvenser.

Rusfri trafikk og livsstil
MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet under 
navnet Motorførernes Avholdsforbund i 1928. 
den medlemsbaserte bilorganisasjonen ble 

etablert fordi en gruppe grunnleggere tidlig 
så at alkoholpåvirket kjøring allerede i bilens 
barndom var et økende problem. Organisasjonen 
ble stiftet også med basis i tidens sterke avhold-
sbevegelse.
 MA arbeider for trafikksikkerhet, spesielt 
rettet mot å forhindre ruspåvirket kjøring. vi 
endret for noen år siden navnet til ”MA – rusfri 
trafikk og livsstil”, der det tydeliggjøres et 
bredt engasjement for en rusfri trafikk og en 
holdning om rusfri livsstil, samt sammenhengen 
mellom disse. vi er glad for at dette er et viktig 
 perspektiv som reflekteres også i stortingsmeld-
ingen. Her pekes det tydelig på trafikken som en 
rusfri sone.

Rusfri trafikk
Rus er medvirkende årsak i minst hver fjerde 
dødsulykke i trafikken. Man har ikke sikre data 
for antallet hardt skadete som følge av ruspå-
virket kjøring, men det er neppe grunn til å tro 
at denne andelen er noe mindre. de menneskeli-
ge og samfunnsmessige konsekvensene er store. 

ORgANiSASJON

Stortingets Helse- og omsorgskomité holdt 16. oktober åpen høring 
i forbindelse med den nye rusmeldingen - “Se meg. En helhetlig 
rus middelpolitikk”. MA hadde fått avsatt tid til å komme med syns-
punkter sammen med en rekke andre organisasjoner innen rusfeltet.
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ORgANiSASJON

det er i Norge nulltoleranse i forhold til å 
kjøre i ruspåvirket tilstand, det være seg under 
påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. En 
promillegrense på 0,2 må i realiteten anses som 
nettopp nulltoleranse. det kan for eksempel 
nevnes at allerede ved 0,2 vil selv erfarne 
yrkessjåfører vise tendenser til å bli påvirket i 
sine kjøreferdigheter.
 Selv om alkohol fortsatt er et hovedprob-
lem i forbindelse med ruspåvirket kjøring, har 
også annen rus som narkotika og medikamenter 
vært et økende problem. 1. februar i år innførte 
Norge, som første land i verden, en lovgivning 
som behandler påvirkning av disse rusmidlene 
på samme måte som alkohol; politiet har 
myndighet til å teste sjåfører, grensene for 
overtredelse er de samme og straffereaksjonene 
ligger på de samme nivåene.
 Man må anse at det i hovedsak er bred ak-
sept og etterlevelse av promillegrensen. i Norge 
er det sosialt uakseptabelt å kjøre i ruspåvirket 
tilstand. Likevel anslås det at det hver dag 
kjøres ca. 126 000 turer der sjåføren er påvirket 
av alkohol, narkotika eller legemidler (totalt 
antall kjøreturer estimert til 7 millioner/dag). Og 
en ny undersøkelse fra gjensidige viser at en av 
tre innrømmet at de på et eller annet tidspunkt 
kan ha promillekjørt, og bare halvparten var 
sikre på at promillegrensen er 0,2. Alvorlige 
ulykker og risikoatferd er imidlertid i stor grad 
knyttet til visse grupper som for eksempel unge 
og gjengangere.
 MA vil peke på at mens den generelle rus-
middelbruken vil gjøre seg utslag i omfanget av 
ruspåvirket kjøring, er det også virkninger andre 
veien: En lav promillegrense som håndheves 
strengt med kontroller og sanksjoner, bevirker 
også et samlet lavere alkoholforbruk.

Passiv drikking og frihet fra…
Rus i trafikken er en fare både for den som drik-
ker og for dem sjåføren ferdes sammen med på 
veien. i meldingen poengteres det i sammen-
draget over hva regjeringen vil at alkoholbruk 
ikke er en privatsak. dette representerer en form 
for passiv drikking som medfører skader og prob-
lemer den som drikker påfører andre: Rusmeldin-
gen lister opp trafikkulykker sammen med vold, 
fosterskader, pårørende, barn av rusavhengige 
foreldre, trusler og sjikane, ordensforstyrrelser, 
sosiale og samfunnsmessige omkostninger).
Stortingsmeldingen viser også til Menneskeret-
tighetserklæringen av 1789 at ”Frihet er retten 
til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker”, 
nettopp i tråd med vårt mål om at man skal ha 
”Frihet fra å møte ruspåvirkete sjåfører i trafikken”.

Ungdom, forebygging og holdninger
Når en ungdom fyller 18-år nås blant annet to 
milepæler: i Norge er det 18-års aldersgrense 
for kjøp av alkohol (under 22 %), og på samme 
tidspunkt kan ungdommen få bilsertifikat. Selv 
om dette for mange nok ikke markerer debu-
ten i forholdet til å drikke alkohol, er dette 
tidspunktet de begynner å kjøre bil. Og ungdom 
er overrepresentert i de tragiske statistikkene for 
trafikkulykker. Når det gjelder ulykker i gruppen 
bilførere i alderen 20 – 29 år, viser tall at tre av 
fire tilfeller er rusmiddelrelatert.
 det er viktig med forebyggende og hold-
ningsskapende arbeid mot mange grupper av 
trafikanter og befolkningsgrupper, men MA mener 
at arbeidet rettet mot ungdom må gis enda større 
plass. Helsesektoren, herunder rusmiddelområdet, 
er et godt eksempel på et felt der forebygging gir 
store økonomisk og menneskelig gevinst.

Helhetlig rusmiddelpolitikk
Mye av innsatsen på rusfeltet drives av de 
friville organisasjonene. i rusmeldingen peker 
regjeringen på at det fortsatt må legges til 
rette for dette. MA mener at de frivillige or-
ganisasjonene må gis økonomiske, praktiske og 
samarbeidsmessige rammebetingelser som gjør 
dem i stand til å bidra på best mulig måte.
 MA støtter derfor også det initiativet 
som viser i forhold til tverrdepartementalt og 
tverretatlig arbeid. Rusfri trafikk, rusfri livsstil 
og rusmiddelarbeid er et eksempel der vi selv 
erfarer at viktig innsats ellers kan havne i et 
område der mange er interessert, men ingen 
føler det direkte ansvaret.

Viktige innspill
MA ser på den foreliggende rusmeldingen som 
et viktig steg videre på mange felter innen 
rusmiddelarbeidet.
 Som en av medlemsorganisasjonene i ACTiS 
stiller vi oss bak de innspillene som kommer 
derfra. dette gjelder så vel passiv drikking i 
sin fulle bredde, som forebygging der det blant 
annet foreslås en tenketank med forskere og 
frivillige som skal jobbe med å utvikle gode 
forebyggingsprogrammer, tiltak innen kom-
munalt rusarbeid og det lokale rustilbudet, 
ønsket om å kriminalisere bruk og besittelse av 
dopingpreparater og behovet for og viktigheten 
av - frivilligheten på rusfeltet.
 vi tillater oss i ellers en budsjettid å peke 
på at bevilgninger og komiteens prioriteringer 
i årene fremover gir muligheter til å sette han-
dling bak de gode intensjonene i rusmeldingen.
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- dette er et positivt tiltak, som vil bli det 
første norske regelverket om alkolås som et 
effektivt redskap mot alkoholpåvirket kjøring, 
sier Terje Tørring, direktør i MA, i en kom-
mentar som ble sendt som pressemelding i 
oktober.
- MA har i et tiår arbeidet for innføring av 
alkolås. Fra å være helt ukjent, ser vi nå at 
alkolås blir stadig mer akseptert og tas i bruk. 
veien videre omfatter påbud om alkolås på 
skoleskyss, personbefordring og nyttetrans-

port, før alle biler får det for å forhindre de 
mange alvorlige promilleulykkene. 

De mest alvorlige 
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av 
eksperter fra departementer og direktor-
ater: Hans krogh Harestad, grete Mathisrud, 
Olav Markussen, Anne beate budalen, Hege 
 Lauritsen, Elisabeth Hammer Sæten og Nils 
Moe. Formålet med rapporten er å gi Justis- 
og beredskapsdepartementet og Samferdsels-

departementet et godt begrunnet forslag til 
en ordning med bruk av alkolåsbetinget føre-
rett som alternativ til tap av føreretten. 
 Arbeidsgruppen foreslår å innføre en slik 
bruk av alkolås. i den meget omfattende og 
interessante rapporten “ Alkolås som alterna-
tiv til tap av førerett” foreslår arbeidsgruppen 
at de mest alvorlige promillekjørerne kan få 
alkolås på bilen. det er blant annet snakk om 
dem som fortsetter å kjøre selv om førerkortet 
er inndratt på grunn av kjøring med altfor 
høy promille. Målgruppen for alkolåsordningen 
tilhører altså en høyrisikogruppe når det 
gjelder risiko for å utsette seg selv og andre 
for trafikkulykker der utfallet kan være fatalt.
 Hovedformålet med forslaget om alkolås-
betinget førerett er først og fremst å bedre 
trafikksikkerheten, ikke å imøtekomme den 
enkeltes personlige behov for å beholde 
sertifikatet. Ordningen er altså et tiltak for å 
redusere trusselen mot trafikksikkerheten som 
denne høyrisikogruppen utgjør, samtidig som 
tiltaket kan ha en individualpreventiv effekt 
for den promilledømte gjennom deltagelse i 
program mot ruspåvirket kjøring. Ordningen 
forutsetter deltakelse i program mot ruspå-
virket kjøring i regi av kriminalomsorgen.
– Forslaget er meget interessant og kan bedre 
trafikksikkerheten, sier justis- og beredskaps-
minister grete Faremo i departementets 
presse melding om saken. 

Snart kan promillekjørere velge 
alkolås i stedet for å miste sertifika-
tet. En arbeidsgruppe foreslår overfor 
justisministeren dette som en del av 
soningen for promillekjørerne med 
de mest alvorlige overtredelsene.

Promillekjørere får alkolås

ALkOLÅS

Av H-E Hansen
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Samtykke
den promilledømte kan som alternativ til 
ubetinget fengsel og å miste sertifikatet, 
samtykke til bruk av alkolås. Tidsperioden for 
bruk av alkolås skal ifølge forslaget bestemmes 
av retten, og skal være av samme varighet som 
tap av førerett ville ha blitt. Alkolås skal ikke 
være en lettvint løsning for å unngå å miste 
sertifikatet.
 det vil bli stilt strenge krav til oppfølging 
og kontroll. Promillekjøreren må blant annet 
delta i et program mot ruspåvirket kjøring i regi 
av kriminalomsorgen. det stilles strenge krav til 
jevnlige legeundersøkelser og oppfølging.
 den domfelte må selv sørge for anskaffelse 
og installering av godkjent alkolås, og dekke 
kostnadene forbundet med bruken. det er an-
slått en kostnadspris på ca. kr 1300 pr. måned 
for en alkolåsperiode på to år. godkjenning av 
alkolås, leverandør og verksteder foretas av 
Statens vegvesen.

Oppfølging av alkolås
Alkolåsen er en form for startsperre i bilen. 
Sjåføren gir en liten blåseprøve som analyseres 
umiddelbart. Hvis prøven viser ulovlig promille 
er det ikke mulig å starte og kjøre. For å sikre 
bruken forutsetter programmet at alkolåsen 
må til service og kontroll hver sjette måned. 
 Servicen innebærer kalibrering og kontroll 
av forsøk på manipulasjon og omgåelse av 
alkolåsen. dersom kontrollen ikke gjennom-
føres innen fastsatt frist, skal alkolåsen være 
innstilt slik at kjøretøyet ikke vil kunne starte. 
Førerbeviset vil ikke bli fornyet.
 Alkolåsen registrerer all bruk i en datalogg. 
ved uønskede og mistenkelige hendelser,
vil alkolåsen kreve ekstraservice. ved service 
laster verkstedet ned loggfilen fra alkolåsen, og 
oversender den til leverandøren. Leverandøren 
har ansvaret for å gjøre dataene tilgjengelige 
for politiet.

Gode erfaringer 
Alkolåspprogrammer for promilledømte er 
allerede innført i blant annet Sverige, Finland, 
flere andre europeiske land og ikke minst en 
rekke stater i USA. Erfaringene synes å være 
gode. det svenske alkolåsprogrammet har for 
eksempel vist økende deltakelse, der en av tre 
nå velger en slik løsning. i årets åtte første 
måneder hadde Transportstyrelsen fått inn 
1323 søknader om å få være med fra de totalt 
3985 som hadde fått sertifikatet beslaglagt. 
- En innføring av dette forslaget er et godt tiltak 
som vil bidra til tryggere veier og at de som 
velger programmet får en mer bevisst holdning 
til en rusfri livsstil. Programmet er lagt inn un-
der kriminalomsorgen. Nå imøteser vi også mer 
konkrete planer fra samferdselsmyndig hetene 
med påbud om alkolås på andre kjøretøyer.   
det vil begrense alkoholpåvirket kjøring og 
forhindre mange tragiske ulykker. Mer enn hver 
fjerde dødsulykke har rus som medvirkende 
årsak, sier Tørring.

Promillekjørere får alkolås

ALkOLÅS

Fredag 26. oktober 2012     

BIL 13

www.hunsbedt.no

4x4
STORT UTVALG
08 Hyundai Santa Fe 4x4 2,2 CRDi 5-seter sølv met.

     klima, skinn, alu, krok, el.sete/vindu/speil, ESP+++........ 279.900,-

06 Nissan X-Trail 2,2 DCi 4x4 sort - 74.000 km

     klima, soltak, cruise, comp, krok, alu, rails, rollo, el.vindu/sp219.900,-

04 Subaru Legacy 4x4 stasjonsvogn sølv met. - 94.000 km 

     klima, soltak, automatgir, cruise, krok, rails, rollo, el.vindu/s149.900,-

05 Volvo XC70 163 hk diesel Summum grå met. - 125.000 km

     klima, skinn, alu, soltak, automatgir, xenon, krok, rails, rollo289.900,-

05 Volvo XC70 163 hk diesel Summum sort 

     klima, skinn, soltak, ESP, alu, cruise, comp, PDC, xenon ++ 249.000,-

08 VW Golf 1.9Tdi 4-motion 5-dørs grå met. - 73.000 km

     klima, alu, ESP, el.vindu/speil, cruise, comp., ryggesensor205.000,-

07 VW Passat 2.0 TDi 140 hk 4-motion stv. grå met. - 80.000 km

     klima, alu, PDC, cruise, rails, rollo, ESP, el.vindu(/speil, krok214.900,-

VENTES INN:
2010 Volvo XC60 163 hk diesel AWD «alt utstyr»

2006 Volvo XC70 185 hk diesel AWD 

2007 Honda CRV 2,2 diesel AWD Executive 
kun 40.000 km velutstyrt .

Har mekket og solgt biler i 40 år!
For Osmund Rafoss (65) er bil
både en jobb og en livsstil. I år
feirer den fargerike kvindølen
40-årsjubileum som bilmekani-
ker og bilselger.

Av STANLEY KVINLAUG
s.kvinlaug@avisenagder.no

Tlf. 38 32 03 09

– Jeg liker bil, og jeg trives med

folk og kunder. Det er veldig gi-

vende med bil, og jeg står på for

kundene mine så godt jeg kan,

proklamerer Osmund Rafoss

overfor Agder. 
   Da Gunnar Kasin våren 1972

i den tidligere sementfabrikken

på Åmot etablerte Kvinesdal

Auto og gjorde mazdabiler i flere

modeller og fasonger til alle-

mannseie, var den 25 år gamle

anleggsarbeidersønnen fra Ra-

foss og Magne Hersvik, Kvines-

dals noen år senere brannmes-

ter, de to første ansatte

mekanikerne på bruket. 

   Men før han kom så langt,

hadde Osmund Rafoss rukket å

jobbe tre år som lærling og hjel-

pearbeider for Brødrene Hauge,

Norges den gang største entre-

prenørselskap, i forbindelse

med byggingen av Sira-Kvina

kraftselskaps store damanlegg

på Nesjen. 
   Arbeidet på  verkstedet lengst

nord i Fjotland var hans første

jobb etter skolegang.

   – Etter Nesjen-perioden jobbet

jeg fem år som asfaltarbeider for

Nodest – på strekningen Eger-

sund - Mandal. Det ble ikke så

mye bil i de årene, mest vei, ler

Osmund Rafoss som har ry på

seg for å være på bølgelengde

med bilkundene han kommer i

kontakt med. 

KUMMERLIG: Å ta førerkortet

på midten av 1960-tallet var det

minste problemet for den to år

eldre broren til Liv Stordrange

i trafikkseksjonen til Statens

vegvesen på Flekkefjord trafikk-

stasjon –han lærte som tiåring

nemlig å kjøre traktor på fami-

liens gråtass hjemme på gården

der faren hans, Seval Rafoss,

hadde en forkjærlighet for Opel

– både kadetter og rekorder. 

   – Jeg hadde én kjøretime med

Ingvald Versland i en Simca før

gamle bilsakkyndige Sjøstrand

slo fast at «han kan jo kjøre bil»,

gliser Osmund Rafoss hvis

handyman-egenskaper gjorde at

han selv hogde tømmeret til hu-

set sitt på Skailand i Flekke-

fjord, der han hentet sin fru Be-

ate, og sagde tømmeret på

sagbruket på Nuland i Gyland.

   Hvor mange biler biler han

har hatt i årenes løp, har han

ikke tall på. Selgeren av Mitsu-

bishi og Citroen har rattet

mange forskjellige bilmerker, og

som verksmester på Kvinesdal

Auto og med tre barn født i

årene 1977 til 1983, ble det mange

Mazda stasjonsvogner. 

   – Det første året på Kvinesdal

Auto solgte vi 100 biler! Vi var

uten vannforsyning på Åmot, og

måtte ut i Fara for å klargjøre bi-

lene på Kvina Bilruters anlegg.

Der hadde vi én hageslange og

en kanne med White spirit,

mimrer Osmund Rafoss. 

   
OVERTOK DRIFTEN: Ikke lenge

etter at han var begynt som me-

kaniker på Kvinesdals første bil-

forretning, falt han for en gul, ny

Mazda 616 Coupe. Da hadde han

i forveien solgt en Volvo Ama-

zon til en kar på Moi i Lund. Se-

nere fikk han seg blant annet en

ny, lilla Mazda 929 Coupe til den

nette sum av 25.000 kroner. Dén

doningen vakte oppsikt – særlig

i Flekkefjord...
   – Jeg husker godt at senere

verdensmester i padling Olaf

Søyland spurte om han kunne få

lov til å sitte på, knegger Os-

mund.
   – Og flekkefjæringene lurte på

hvordan i all verden jeg , en

arme bilmekaniker, hadde råd

til en slik bil...
   Selv har Osmund Rafoss solgt

noen tusen biler i årene som er

gått siden han i 1990 var med og

startet opp Åmot Bil etter at Kvi-

na Autoservice innstilte virk-

somheten i næringsbygget som

stod klart høsten 1986. Fra 1983

hadde Kvina Autoservice sin

base i det gamle handelslaget på

Øye og i lokalene til Knut Nilsen

i Faret.
   – Etter å ha jobbet for Gunnar

Kasin i 15 år, fikk jeg tilbud fra

eieren av Kvina Autoservice om

å bli verksmester dér, og takket

ja. Jeg hadde en god tone med

Kasin, og skoftet ikke en time i

de årene jeg jobbet for ham. Men

for meg var det en milepæl å få

gjøre noe annet, forteller han.

   Fire år senere ble han en av

fire eiere, og siden i sommer har

han vært eneeier av bilfirmaet

med ti årsverk.  
   – Bygningen stod her, og vi

fikk forespørsel om å overta. Jeg

ringte importøren for Mitsubis-

hi og Citroen, og det gikk veldig

greit å overta agenturene. Jeg

har ikke angret på det en dag.

Det har vært hektiske, men gi-

vende år – og mye arbeid, vedgår

han.
   – Jeg har hatt andre selgere

ansatt innimellom, men for det

meste har jeg vært alene om job-

ben. 

HEKTA PÅ BIL:  – Dette er et drømmeyrke! fastslår Osmund Rafoss. I år kan 65-åringen se tilbake på 40

år som bilmekaniker og bilselger. Her fotografert foran Åmot Bils bygg på Åmot Næringsområde. Siden i

sommer har Rafoss vært eneeier av bedriften. 

Alkolås for promillekjørere
En arbeidsgruppe foreslår at de
mest alvorlige promillekjørerne
skal få alkolås på bilen.

– Forslaget er meget interessant og

kan bedre trafikksikkerheten, sier

justis- og beredskapsminister Grete

Faremo. 
Forslaget retter seg mot en høy-

risikogruppe av promillekjørere -

de som fortsetter å kjøre selv om

førerkortet er inndratt grunnet pro-

millekjøring. Arbeidsgruppen me-

ner at alkolås sammen med pro-

gram mot ruspåvirket kjøring vil

bli et effektivt tiltak mot promille-

kjøring. 

MÅ BLÅSE: Alkolåsen er en teknisk

anordning som kobles til bilens ten-

ningssystem. Før bilen kan startes,

må føreren blåse i et munnstykke

som kontrollerer utåndingsluften.

Dersom føreren har promille over

0,2 er det ikke mulig å starte bilen. 

Som alternativ til ubetinget feng-

sel og tap av førerett kan den dom-

felte samtykke til bruk av alkolås i

kombinasjon med deltagelse i pro-

gram mot ruspåvirket kjøring i regi

av kriminalomsorgen. Den domfel-

te må selv dekke kostnadene til

montering og drift av alkolås, samt

underlegge seg jevnlige legeunder-

søkelser. 

DEMONSTRASJON: Kjell Fodnestøl i Motorførernes Avholdsforbund (MA)

demonstrerte alkolåsen allerde i 2008. Han må blåse i bilens ferdigmonterte

alkometer før han kan starte bilen. Registreres det alkohol når han blåser

blir det ingen kjøretur. Motorførernes Avholdsforbund har kjempet i

mange år for innføring av alkolås.
FOTO: Svein Løvland (arkivfoto)

BILEN MIN
Navn:Osmund Rafoss

Alder: 65 år 
Bosted: Rafoss i Vesterdalen 

Yrke: Eier og daglig leder av

Åmot Bil AS
Min bil: Opptil flere
Tidligere biler: Utallige,

blant andre en rekke Mazda-

modeller og Mitsubishi-mo-

delle – og en Volvo Amazon

Avisenagder

Fremover

Sogn Avis
Demokraten
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Utgiver: Fædrelandsvennen AS, p.b. 369, 4664 Kristiansand

Sjefredaktør: Eivind Ljøstad

Har du kontroll på alle skilt du møter langs veien? Eller 
hører du til dem som går deg vill i skiltjungelen? Her kan 
du teste dine kunnskaper, rett svar nederst på siden.

SKILTJUNGELEN

Spørsmålet er levert av Nettlappen.no

Teoriprøven til førerprøven er ingen spøk. Spørsmålene er 
mange, fallgruvene det samme. Her kommer to spørsmål 
med svaralternativer. Rett svar nederst på siden.
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Gode kjøretips fra erfarne trafikklærere.
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ODDBJØRN FLAAT, ABC Trafikkskole– Torsdag er piggdekkdagen, fra 1. no-
vember er det nemlig lov til å kjøre med 
piggdekk. Dette er en nyttig påminnelse 
til oss alle om at nå må vinterhjulene på 
enten vi kjører med piggdekk eller med 
dekk uten pigger.– Før du skifter over til vinterhjul, ta en sjekk på om 

dekkene er i god nok stand. Det er bedre å være føre 
vàr med dekkskift, enn å vente til det nesten ikke er 
mønster igjen.– Jeg minner om mønsterdybden: trafikkreglene sier 

at 3 mm mønsterdybde er minste tillatte. Men både 
dekkbransjen og alle andre eksperter anbefaler å skifte 

vinterdekk når mønsteret er 5 mm dypt. Grunnen er at 

dekkene mister mye av sine gode egenskaper når møn-
sterdybden er mindre en 5 mm.– Tenk sikkerhet, skift dekk allerede nå.

Nå må vinterdekkene på

Det var i august at beboere langs RV  420  i  Høvåg,  gamle  E  18, gikk ut høyt på banen og påstod at trafikken hadde økt enormt på  den  bomfrie  veien  etter  at det ble satt opp en ny bom på motorveien  E  18  i  Kviksdalen like ved fylkesgrensen. Også be-boere på Drangsholt ved RV 41 fortalte om stor trafikkøkning gjennom boligfeltet der.
Nye tellingerKravene om tiltak ble så intense at Vegvesenet og Vegkontoret i Aust-Agder iverksatte tellinger for  om  mulig  å  dokumentere det som ble kalt en «voldsom» trafikkøkning. Allerede på dette tidspunkt sa myndighetene at dersom økningen i trafikken var større enn forutsatt, kunne det bli aktuelt med ulike tiltak for å få farten ned i områder med be-byggelse, for eksempel 60 km/t-grense, fartshumper osv.Nå viser det seg at både bebo-erne langs RV 420 i Høvåg og langs RV 41 på Drangsholt har tatt feil. En tre - fire uker lang telleperiode i september kunne ikke fange opp noen økning av trafikkmengden relativt sett. 

Like mange bom-snikere 
som før

Antall bom-snikere på RV 420 holder seg 
uendret. Dermed blir det ikke aktuelt med lavere fart på omkjøringsveien mellom Kristiansand og Grimstad.

1. Du skal kjøre til venstre i rundkjøringen, hvilket 
felt skal du velge før rundkjøringen?
A) Høyre felt.B) Midt i rundkjøringen.C) Venstre felt.D) Feltet med minst trafikk.

2. Hvem kan  bruke kollektivfelt?A) Syklister.B) Lastebiler.C) Vogntog.D) Personbil.

Kan du teorien svar: 1. Alternativ C): Du skal velge 
venstre felt. 2. Alternativ A): Syklister kan bruke kol-
lektivfelt.

Hva betyr skiltet?A) Forkjørsvei slutt etter første kryss.
B) Forkjørsvei slutt 50 meter før skiltet.

C) Forkjørsvei slutt etter trafikklys.D) Forkjørsvei slutt etter skiltet er passert.  

Svar skiltjungelen: Alternativ D): Forkjørsvei slutt 
etter skiltet er passert.

Riktig svar

Sjekk  
møNSter-

dybdeN  
på viNter-

dekkeNe.
  Foto: terje 

andersen
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Med alkolås kan notoriske fylle-kjørere får beholde lappen. Men da må de blåse til grønt for hver biltur.

PromillekjøringJustisminister Grete Faremo (Ap) vil få en 
slutt på kronisk promillekjøring, altså bilfø-
rere som setter seg beruset bak rattet gang på 
gang.

En arbeidsgruppe foreslår at fyllekjørere 
kan få installert en såkalt alkolås i bilen, noe 
som gjør at bilen ikke vil starte om føreren 
har promille.Gulroten er at den domfelte får beholde fø-

rerkortet på strenge og bestemte vilkår i ste-
det for inndragelse.

Skal komme på bedre tankerHvert år anmeldes tusenvis av bilførere etter 
å ha kjørt i fylla. For mange bilførere er det 
heller ikke første gang de anmeldes og døm-
mes.

Med alkolås i bilen og førerkortet i lomme-
boken håper arbeidsgruppen, ledet av Justis- 
og beredskapsdepartementet, at de notoriske 
fyllekjørerne skal komme på bedre tanker.

Dette blir altså et tilbud til nøye utvalgte 
domfelte, og med alkolåsen følger streng opp-
følging der fyllekjøreren dømmes til å følge et 
bestemt program mot kjøring i påvirket til-
stand. Den domfelte må selv bære kostnadene 
som følger med alkolåsen.

Høyrisikogruppe«Målgruppen for alkolåsordningen tilhører 
en høyrisikogruppe når det gjelder risiko for 
å utsette seg selv og andre for trafikkulykker 
der utfallet kan være fatalt. Ordningen er et 
tiltak for å redusere trusselen mot trafikksik-
kerheten som denne risikogruppen utgjør – 
samtidig som tiltaket kan ha en individualpre-
ventiv effekt for den promilledømte gjennom 
deltagelse i program mot ruspåvirket kjø-
ring,» skriver arbeidsgruppen i sin rapport.

– Innføring av alkolås for denne gruppen 
av promilledømte skal ikke være en lettvint 
måte å unngå tap av føreretten. Det er fore-
slått strenge krav til domfelte gjennom hele 
perioden, og det forutsettes en tett og jevnlig 
kontroll. Det skal være en lav terskel for for-
lengelse av perioden med alkolås, og en høy 
terskel for å få tilbake vanlig førerett, sier jus-
tisminister Grete Faremo.

Må betale alkolåsen selvRent praktisk må bilføreren betale for å få 
selve alkolåsen installert i bilen. Når føreren 
setter seg i bilen, må han blåse i et munn-
stykke. Om promillen er over 0,2, starter ikke 
bilen. Apparatet må kalibreres jevnlig, og hvis 
det går en tid uten at apparatet har vært på 
service, vil ikke bilen starte i det hele tatt.

Arbeidsgruppen anslår at kostnadene for 
alkolås vil bli rundt 1300 kroner per måned 
for en alkolåsperiode på to år.

Følges tett oppFøreren må gjennom et meget tett oppføl-
gingsprogram. Hver sjette måned må den domfelte gjen-

nom en legeundersøkelse for å sjekke om 

vedkommende fortsatt er egnet for å følge 
programmet.I tillegg må den domfelte gjennom jevnlige 

samtaler med Kriminalomsorgen, som vil få 
ansvaret for programmet mot ruspåvirket 
kjøring.

Statens vegvesen utsteder et spesielt fører-
kort som vil gjelde for klassene B og BE. Fø-
rerkortet kan ikke brukes til yrkeskjøring der 
det kreves kjøreseddel.Den domfelte må selv betale for alkolåsen 

og sørge for at apparatet til enhver tid er ka-
librert.

Det skal heller ikke mye til for å bli kastet 
ut av programmet og få inndratt førerkortet. 
Hvis den domfelte har gjort mange nok start-
forsøk med promille i blodet, kan det gjøre at 
man mister den alkolåsbetingede førerretten.

Nå går arbeidsgruppens rapport ut på hø-
ring, og det er ikke kjent når forslaget kan bli 
til et politisk vedtak.

Avholdsfolket jublerDirektør Terje Tørring i MA Rusfri trafikk og 
livsstil (tidligere Motorførernes avholdsfor-
bund) gleder seg over at arbeidsgruppen nå 
er ferdig med sitt forslag.–  Vi har vært utålmodige og ventet på dette 

lenge. Nå håper vi det ikke tar lang tid før ord-
ningen er på plass, sier Tørring.Han viser til Sverige, der ordningen har 

vært prøvd en periode. –  Erfaringene viser at alkolås med tilhø-
rende oppfølging fungerer. Ikke alle klarer å 
gjennomføre programmet, men vi har likevel 
tro på ordningen, sier Tørring.Organisasjonen har selv biler med alkolås, 

og Terje Tørring mener selve den tekniske in-
stallasjonen ikke er vanskelig i praktisk bruk.

–  Vi har en Volvo med fabrikkmontert al-
kolås, og apparatet er klart til bruk før jeg har 
satt meg i setet. Ettermonterte alkolåser vil 
muligens trenge litt tid på å starte opp, men 
låsen er ikke mye til bry, sier Tørring.tekst: Harald Wisløff    

KAn bli reAlitet: Med alkolås må føreren blåse 
promillefritt før bilen vil starte. En arbeidsgruppe mener 
notoriske fyllekjørere kan komme på bedre tanker med 
alkolås og tett oppfølging.   Foto: knUt oPeIde/ statens VegVesen

bOM: Den nye bomstasjonen på E 18 i Kviksdalen har ikke ført til at det er en 

støøre andel som velger bomfrie RVV 420 gjennom Høvåg og RV 41 gjennom 

Drangsholt.  Foto: Hans Jacob brekke

    – Da bommen i Kviksdalen på E 18 ble satt i drift, økte trafik-ken på RV  420 på Vallesverd i Høvåg med ca 16 prosent. Det var omtrent som ventet. I sep-tember ble det gjennomført en ny telling over tre - fire uker og tallene vi-ser at økningen fortsatt er på omlag 16 pst, sier plansjef Ola Olsbu i Aust-Agder fyl-keskommune.

tiltak uaktuelt– Det vi imidlertid så var at trafikken hadde økt i mengde, men det gjaldt både på E 18 og RV 420. Det skyldes sesongmes-sige svingninger, trafikken er ikke like stor gjennom alle årets 12 måneder. Forholdet mellom de to tellepunktene er altså det samme og ligger innenfor det som ble anslått i Stortingspro-posisjonen som var grunnla-get for vedtaket om bommen i Kviksdalen, sier Olsbu.   – Og da blir det kanskje ikke noen fartsdempende tiltak på 

gamle E 18?
– Nei, disse tallene i seg selv gir ikke grunnlag for noen tiltak fra vår side. Men vi kommer til å gjennomføre flere tellinger for å følge med, det er viktig. Og så kan det hende at vi vil se på områder der det er veldig dårlig med gang- og sykkelveier, sier plansjefen.

Olsbu kan ikke si noe om Veg-vesenet har gjennomført egne tellinger på RV 41 mellom Bir-keland og Kristiansand for å se om det har vært noen vesentlig trafikkøkning den veien. Men parallelt med tellingen på Val-lesverd i Høvåg, ble trafikken registrert på nytt mellom Bir-keland og Lillesand, RV 402. Heller ikke her er det noen end-ring som tyder på at bilister fra Birkenes og Birkeland dropper svingen om Lillesand for å kun-ne kjøre motorveien fra Skifjell-tunnelen til Kristiansand, - og altså gjennom bommen i Kviks-dalen med en pris på kr 15 per passering uten rabatt.
tekst: Terje Andersenterje.andersen@fvn.no - 90870702

Fyllekjørere  kan få alkolås 
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Bystyret i Narvik skal utsty-
res med lesebrett framfor
kilovis med papir.
Anders Horne
anders.horne@fremover.no

Det er snakk om ekstreme mengder, sier Morten
Quam.

Han forteller om kilovis med sakspapirer.
– Og da er jeg heldig som ikke sitter i plan- og

næringskomiteen. De får enda større mengder
enn meg, sier Qvam – som er gruppeleder for
Rødt og sitter i formannskapet som representant
for byens fjerde største parti.

Han medgir at han ikke helt liker tanken på å
gi slipp på papirmengden.

– Jeg liker å notere på papiret, og det gjør det
oversiktlig for meg. Men kan vi spare penger for
kommunen er det viktigst, mener han.

Stor innsparing
Og innsparingen er stor. Kommunen regner
med å hente inn 200.000 kroner årlig for repre-
sentantene.

– Det bygger vi på erfaringene fra andre kom-
muner, sier Per Jakobsen, IT-sjef i Narvik kom-
mune.

For i forbindelse med hvert eneste kommu-
nale møte sendes det ut kilovis med papirer.

– En ting er jo utgiften til selve papiret. Men
også det som ligger i selve papirhåndteringen og
kopieringen av alt dette papiret tar utrolig mye
tid, sier Jakobsen.

Han har ingen oversikt over hvor mange kilo
med sakspapirer bystyret, formannskapet og de
andre politiske komiteene utstyres med.

– Men jeg vet at det er mye, sier Jakobsen.

Velger Apple
Foreløpig ligger det an til at man velger iPad

som foretrukket lesebrett.
– Vi ser at de kan levere de sikreste løsning-

ene, sier Jakobsen, så mye tyder på at vi velger
iPad, sier han.

Han ser også fra andres erfaringer at det er
helt minimalt med vedlikeholdskostnader på le-
sebrettene.

– Narvik kommune har ligget helt i front i
forhold til google og nettsky. Derfor er det rett
og rimelig at vi også ligger fremme i utvikling-
en her også.

I Tromsø er dette allerede gjennomført. Der
har dog representant Gunnar Pedersen fått med-
hold i å få papirene skriftlig.

– Vi håper at ingen vil gjøre dette i Narvik.
Hvis bare en person vil ha papirene vil det gjøre
hele prosessen langt dyrere, mener Per Jakob-
sen.

Bystyret

SNART PÅ PAD: Morten Qvam vil snart få sitt eget lesebrett - sammen med       

Rødt liker at kom-
munen nå har kurs
ut av Robek. Men vil
sette én grense.
Anders Horne
andersho@fremover.no

–Skolene.
- Vi skal jobbe beinhardt for at

verken Fagernes eller Straums-
nes skoler skal legges ned. Dette
er en jobb som må gjøres veldig
grundig, sier Qvam.

Og sikter til den kommende job-
ben med å lage en ny skolestruk-

tur.
– Vi har ikke fått papirgrunnla-

get og har ikke satt oss ned for å
lete etter hvor vi skal finne inn-
dekning. Men vi skal lete og vi
skal finne. Dette er uakseptabelt,
sier Qvam.

Lukter privatisering
Han har også flere små pekefingre
å reise.

– Men i sum har administrasjo-
nen gjort en veldig god jobb med
dette budsjettet, sier han.

Og skryter voldsomt av jobben
som er gjort for å bevare døgnbe-
mannet brannstasjon.

Han setter spørsmålstegn ved et
par punkter som lukter privatise-

Fornøyd med budsjettet

31. oktober er Halloween.

Send oss ditt Halloweenbilde
på epost til: 
nett@fremover.no eller
MMS med kodeord FOBILDE
til 2005 (kr 3,-). 

Husk navn på den som er
avbildet og fotografen, og 
kontaktinfo. Ti blir trukket ut
og får en søt premie fra oss.

Bill. salg: Aurora kino, Narvik
www.narvikkulturhus.no

I vinens speil
Lørdag 27. oktober
kl 16.00 - Studiosalen

Jungelboken
Lørdag 27. oktober og
søndag 28. oktober
kl 18.00 - Teatersalen

ROVDYR
Fredag 2. november
kl 20.00 - Mørkholla

Narvik Teaterlag
Fredag 9. november og
lørdag 10. november
kl 18.30 - Teatersalen

Festspillene på turné

Nordland Teater

Rana Blad

Releasekonsert!

Avisa 
Nordland

GÅR FOR FULLE HUS!

www.aurorakino.no
Lørdag 27. og søndag 28. oktober

Man - Fre: 17 - 21
Billettbestilling:
www.aurorabillett.no 
Tlf: 820 01 330
Formidler av kultur- og kinobilletter
Man - Fre: 09 - 21
Lør - Søn: 11 - 21

www.aurorabillett.no
Formidler av kultur- og kinobilletter
Man - Fre: 09 - 21
Lør - Søn: 11 - 21

DisneyFairies.com©2012 Disney

To verdener.
Én magisk hemmelighet.

To verdener.
Én magisk hemmelighet.

17:00/Mea  
TINGELING - 
VINGENES HEMMELIGHET (2D)
(norsk tale) 1t 16m Alle Animasjon USA

21:45/Mea  
PARANORMAL ACTIVITY 4
1t 27m 15 år Grøsser USA

18:00/Ankeret PREMIERE
ASTERIX OG OBELIX 
HOS BRITENE (3D, no tale) 
1t 51m 7 år Familiefilm Frankrike

19:00/Mea PREMIERE
JAMES BOND: SKYFALL 
2t 23m 15 år Action UK/USA

20:30/Ankeret PREMIERE
JAMES BOND: SKYFALL 
2t 23m 15 år Action UK/USA
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           40 andre representanter i bystyret. (Fotomanipulasjon: Anders Horne)

t – med ett stort unntak
ring.

– Dessuten etterlyser vi klarere
målsettinger i forhold til sykefra-
vær. Sykefraværet er viktig i for-
hold til utgiftene. Men det er også
viktig for de ansatte, sier Qvam.

Han har et forslag han selv har
sterk tro på.

– Å innføre sekstimersdag kan
være en løsning som får folk tilba-
ke på jobb. Det er snakk om å til-
passe den enkeltes behov, sier han.

Berømmer rådmannen
Også fra helt motsatt politisk fløy
vanker det ros for budsjettarbeidet.

Gary Maloy lover nå nitid jobb
fra Frp i jobben med å finne alter-
nativ inndekning.

– Formannskapet fikk oriente-
ring rekordtidlig i år. Rådman-
nen må faktisk berømmes for
dette dreining vekk fra Arbei-
derpartiledelsen som tillot ad-
ministrasjonen å legge fram
budsjettet så seint som mulig
slik at andre partier ikke skulle
ha nok tid til å arbeide med bud-
sjettet på forsvarlig vis. At de
folkevalgte har hele syv uker til
sitt arbeid er meget, meget bra,
skriver partiets gruppeleder på
fremover.no.
Ikke overraskende er det økt

eiendomsskatt som irriterer Frp.
– Når det gjelder inntektssiden i

det framlagte forslaget, foreslår
Rådmannen en 1 promille økning i

eiendomsskatt som utgjør kr980
for gjennomsnittseiendom Dette
går FrP selvfølgelig imot – vi bøy-
er oss aldri for økte beskatning,
skriver Maloy.

Også Maloy har meninger om
skole.

– Vi er også fornøyde med at
Straumsnes Skole ikke legges ned
fra 1. januar 2013, noe som ville ha
tvunget elevene til å bytte skole
midt i et skoleår – noe som er
uhørt, etter mitt skjønn. Dette gir
også foreldregruppa på Straums-
nes tid til å gjøre det som må gjøres
i forkant av oppstart på Montesso-
riskolen i august 2013, mener Ma-
loy.

Arne O. Holm og Roger Bergersen
legger ikke fingrene imellom når
de beskriver Bodø som
fylkeshovedstad og Salten som
region.
Per Torbjørn Jystad
redaksjon@fremover.no

 Bodø er en god by i Salten, men er
ingen fylkeshovedstad. Byen er hel-
ler ikke et naturlig senter for alle i
Nordland, slo tidligere redaktør i
Fremover, Roger Bergersen fast
under innledning av Saltentinget i
Bodø nylig. 

Innleid for å provosere
Bergersen var sammen med Arne O.
Holm ved Nordområdesenteret inn-
leid for å provosere 200 saltenpoli-
kere.Etter å ha slaktet Bodø og re-
gionen som passiv og lite framsynt
fikk duoen applaus. Applaus fikk
de også etter å ha raljert over Bo-
døs kamp for å berge kampflyba-
sen, en kamp som ble ført uten al-
lianser eller forsøk på å se Nord-
land under ett. 

Den mangeårige journalisten
Arne O. Holm er i dag ansatt ved
Nordområdesentert ved Universite-
tet i Nordland.

- Har isolert seg
 – Salten har isolert seg i stedet for å

bygge allianser, slo han fast om de
siste årenes utvikling, sa Holm.

Han la ikke skjul på at det er mile-
vis mellom strategisk arbeid for
nordområdene på nasjonalt nivå og
det som skjer i nordlandspolitikken,
i regionråd og i kommunene. 

  – Det var en god start. Vi har valgt
å ta pulsen på vår egen rolle, sier ord-
fører i Hamarøy, Rolf Steffensen.
Han leder også Salten regionråd med
de ni Salten/ kommunene. 

– Nå løfter vi blikket for å bli mer
internasjonalt og markedsmessig
orienter, slår han fast.

Steffensen konkretiserer endring-
ene med at Salten regionråd skal fav-
ne breiere enn med bare interkom-
munale oppgaver. 

Skal ikke være slik
– Hva med kritikken fra Holm og
Bergersen om en nærsynt og isolert
by og region?

– Det er mulig vi oppleves slik,
men det skal ikke være slik. Det er
derfor kommunene tar opp dette på
Saltentinget. 

Saltentinget avholdes over to da-
ger og har fokus på hvordan Salten
kan utvikles til en sterkere region.
Det er ni kommuner som deltar.

– Bodø er ikke et 
naturlig senter

PROVOSERTE: Tidligere Fremover-redaktør Roger Bergersen provoserte
kommunepolitikere i Salten, slik de hadde bedt om. Arkivfoto

Snart kan promillekjørere velge al-
kolås i stedet for å miste sertifika-
tet.

En arbeidsgruppe foreslår dette
som en del av soningen for promil-
lekjørere med de mest alvorlige
overtredelsene.

– Dette er et positivt tiltak, som
vil bli det første norske lovpåbudet
om alkolås som et effektivt redskap
mot alkoholpåvirket kjøring, sier
Terje Tørring, direktør i Motor-
førernes Avholdsforbund.

I rapporten «Alkolås som alter-
nativ til tap av førerett» foreslår ar-
beidsgruppen at de mest alvorlige
promillekjørerne kan få alkolås.
Alkolåsen er en form for startsper-
re i bilen. Sjåføren gir en liten blå-
seprøve som analyseres umiddel-
bart. Hvis prøven viser ulovlig pro-
mille, er det ikke mulig å starte kjø-
retøyet. – Forslaget er meget inter-
essant og kan bedre trafikksikker-
heten, sier justis- og beredskapsmi-
nister Grete Faremo.                (ANB)

Promillekjørere får alkolås

BJØRNAR HAGEN VIKAbhv@ta.no
– Det kommer folk her som på langt nær er ferdig utkjørte. Det er vanlig at vi avbryter oppkjø-ringsprøven, det går på sensors sikkerhet. De har rett og slett ikke kunnskapen og kvalifikasjo-nene de skal ha, sier Harald Torjussen i seksjon for trafikant og kjøretøy hos Statens vegvesen Øvre Telemark. 

ENKLERE OG RASKERETallene fra Statens vegvesen viser at 29,7 prosent av de som kommer på oppkjøring i klasse B i Øvre Telemark stryker. På Skien trafikk-stasjon stryker 22,7 prosent. Harald Torjussen forteller at omtrent 30 prosent av de 1600–1700 som kjører opp for førerkort klasse B på Notodden i løpet av et år kommer fra osloområdet. – Det er nok noe kortere ven-

tetid her enn i Oslo, og en annen ting er at de tror det er enklere å kjøre opp her. Det er med på å dra opp strykprosenten på opp-kjøring og teori ganske kraftig. Teoriprosenten ligger på 50 prosent begge steder. 
«L-SKOLER» HAR SKYLDADe svake resultatene kommer, ifølge Torjussen, av at mange unge fra osloområdet benytter seg av uautoriserte kjøreskoler, såkalte «L-skoler». Disse drives av privatpersoner som har klis-tret en «L» på bilen, installert ekstra pedalsett og speil, for der-etter å tilby kjøretimer svart. Da TA skrev om «L-skolene» sist var det kjøreskolelærere fra Øvre Telemark og representanter fra Notodden trafikkstasjon som reagerte. Det er fritt fram for ulovlige kjøreskoler mente de den gang. Problemet har vedvart.For å kunne stille til oppkjø-ring må kandidaten ha ni god-

kjente kjøretimer. «L-skolene» har trolig gjort en avtale med godkjente kjøreskoler og betaler kompensasjon for å få godkjent kjøretimene. Timene som så blir meldt inn til Statens vegvesen er dermed mangelfulle. – Vi ser jo at det ofte kommer biler med fire-fem kandidater fra Oslo og Bærum. Det er ikke uvanlig at det ender med fem stryk, forteller Torjussen. 
ET STORT PROBLEM«L-skolene» skaper ikke bare problemer for sensorene og de unge som får dårlig opplæring. De ødelegger også for unge sjåfø-rer fra Telemark som må vente på å få prøve seg. – For det første er kandidatene som kommer hit ikke i nærheten av å bestå. Det er ikke uvanlig at en person som kommer utenfra må ha fire-fem forsøk på å kjøre opp. Det betyr at vi kjører med personer som aldri burde ha vært 

her. Det er med på å føre til at køene og ventetidene blir lengre.– Så det hadde vært bedre om kandidatene kjørte opp på ste-dene de kommer fra?– Ja, men de ordningene vet vi aldri kommer tilbake igjen. Det er politisk bestemt at kundene selv avgjør hvor de vil kjøre opp, avslutter Torjussen.  

IKKE PROBLEM HERInspektør i Statens vegvesen tra-fikkenhet i Nedre Telemark, Olaf Tisjø opplever ikke ukvalifisert ungdom fra «L-skoler» som et problem og mener at strykpro-senten har vært relativt konstant de siste årene.
– Vi har lite «L-skoler» og vi har ikke mange fra oslokanten her i området. Her kommer det noen fra Vestfold og det er naturlig i og med at vi ligger så nært, sier Tisjø som mener den høye strykprosen-ten på teorien kommer av dårlig forberedelse og færre kurs. 

Tilstrømming  gir flere strykTELEMARK: I Øvre Telemark er strykprosenten sju prosent høyere enn i Nedre Telemark. Ukvali-

fiserte kandidater fra osloområdet har trolig skylda.

FORSKJELL I STRYKPROSENT: Et høyt antall     unge sjåfører tar turen fra osloområdet til Notodden. Mange av dem har fått opplæring av såkalte «L-skoler» og møter opp med mangelfull kompetanse. Dette er trolig grunnen til at strykprosenten på 

Notodden trafikkstasjon er sju prosent høyere     enn i Skien.  

FOTO: INGE FJELDDALEN

Rabatt

÷ 500,-
Alle mobiltelefoner:

Forutsetter kjøp av mobiltelefon med binding, til valg valgfritt djuice eller Telenor abonnment. Telekiosken Arkaden Skien, tlf: 48000 200.

Lørdag 27. oktober!

Porsgrunn: Hydroveien 1 35 55 93 96 www.dekk-spesialisten.no

Skien: Bøleveien 63B 35 52 72 90 www.dekkspesialistenas.no

KAMPANJE VINTERDEKK
OPPTIL ÷50%

VI HAR ÅPENT ALLELØRDAGER FRA 9 TIL 13.

VI HAR ÅPENT ALLELØRDAGER FRA 9 TIL 13.

OSLO: Snart kan promillekjø-rere velge alkolås i stedet for å miste sertifikatet.
En arbeidsgruppe foreslår over-for justisministeren dette som en del av soningen for promillekjø-rerne med de mest alvorlige overtredelsene.— Dette er et positivt tiltak, som vil bli det før-ste norske lovpåbudet om alko-lås som et effektivt redskap mot alkoholpåvirket kjøring, sier Terje Tørring, direktør i MA — rusfri trafikk og livsstil.– MA har i et tiår arbeidet for innføring av alkolås, sier Tørring.– Fra å være helt ukjent, ser vi nå at alkolås blir stadig mer akseptert og tas i bruk. Veien videre omfatter påbud om alkolås på skoleskyss, personbefordring og nyttetransport, før alle biler får det for å forhindre de mange alvorlige promilleulykkene.Arbeidsgruppen foreslår i den meget omfattende rapporten 

«Alkolås som alternativ til tap av førerett» at de mest alvorlige pro-millekjørerne kan få alkolås på bilen. Det er blant annet snakk om dem som fortsetter å kjøre selv om førerkortet er inndratt på grunn av kjøring med altfor høy promille. Alkolåsen er en form for startsperre i bilen. Sjåføren gir en liten blåseprøve som analyseres umiddelbart. Hvis prøven viser ulovlig promille er det ikke mulig å starte og kjøre.– Forslaget er meget interes-sant og kan bedre trafikksikker-heten, sier justis — og bered-skapsminister Grete Faremo.Alkolåspprogrammer for pro-milledømte er allerede innført i blant annet Sverige, Finland og flere andre europeiske land og ikke minst en rekke stater i USA. Erfaringene synes å være gode. Det svenske alkolåsprogrammet har for eksempel vist økende deltakelse, der en av tre nå velger en slik løsning. 

Promillekjørere kan velge å få alkolås

8
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FORSKJELL I STRYKPROSENT: Et høyt antall     unge sjåfører tar turen fra osloområdet til Notodden. Mange av dem har fått opplæring av såkalte «L-skoler» og møter opp med mangelfull kompetanse. Dette er trolig grunnen til at strykprosenten på 

Notodden trafikkstasjon er sju prosent høyere     enn i Skien.  

FOTO: INGE FJELDDALEN

Start julehandelen nå!Benytt anledningen til billig buffetbord ved forhåndsreservasjon søndag-torsdag uke 43 og 44! 

SA
D-

LJ
12

-4
0

Pr. person. Tillegg for personbillett kr 40,- tur/retur. Tillegg for bil.
Ved kjøp om bord kr 169,-. Gjelder t.o.m. 01.11.12

Alle produkter i Kosmetikk- og ParfymeavdelingenGjelder ikke kampanjevarer. Utløser ikke ytterligere rabatter 
hos Color Club medlemmer.

20%
rabatt på  
ordinære  

priser

Color Viking søndag–torsdag Fra Sandefjord kl 1700 / Fra Strømstad kl 2000
Buffet m/drikke inkludert 
fra kr 129,-

SuperShopping Color Viking søndag – torsdag Fra Sandefjord kl 1700Fra Strømstad kl 2000

Pr. person. Tillegg for personbillett kr 40,- tur/retur. Tillegg for bil.
Ved kjøp om bord kr 169,-. Gjelder t.o.m. 01.11.12

Bohus søndag–torsdag Fra Sandefjord kl 1400 / Fra Strømstad kl 1730 
Buffet 
fra kr 129,-

Reise Norge     Sverige

1 bil + 2 voksne én vei 
fra kr 120,- For Color Club medlemmer. Fra kr 130,- for ikke-medlemmer. 

Tillegg for ekstra personer. 

ROSENDAHL
Alle produkter
Gjelder ikke kampanjevarer.   

KJØP ÅRETS 
juleribbe nå!

Kun

1990
pr kg

Julevarene er om bord!

søndag - torsdag

Gjelder t.o.m. 01.11.
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GAUPNE: Berre to
røystar nei til
kraftutbygging i
Fortun.

Fleirtalet på 23 sa ja til søk -
naden om kraftutbygginga,
men set som ufråvikeleg krav
at inntaket til Øyane kraft-
verk må vera nedanfor
Spiterfossen. Einaste spenn-
inga i kommunestyret var om
Arbeidarpartiet og fraksjon -
en Høgre, Frp, Sp og KrF
greidde å sy saman framlegga
sine til ei fråsegn.

Ventar ikkje
Dei folkevalde meiner fram -
leis at søknadene om å byggja
Illvatnet pumpekraftverk og
Øyane kraftverk, må sjåast i
samanheng med søknad om
konsesjonar for Fortun-
Granfasta i 2017. Først då kan
ein ta ei samla vurdering av no
omsøkte utbyggingane og tid -
legare utbyggingar i tråd med
naturmangfaldet.

NVE gav på synfaringa i
byrjinga av oktober klar
melding om at dei vil ta
søknaden opp til handsaming.

Toget går
– Kommunestyret må hugsa
me gjev fråsegn i ei høyring,
sa Torunn Hønsi (Ap). Ho
snudde frå nei i formann-
skapet til å røysta samla med
Ap-gruppa for utbygging. 

– I formannskapet vart det
noko hastig. I to omgangar har
me prøvd å få Hydro til å
venta med utbygging til For-
tun-Granfasta skal opp til ny
vurdering. NVE lytta ikkje til
dette. Det er viktig for meg at
kommunen kjem med vilkåra,
sa Hønsi. Arbeidarpartiet
kom med framlegg om eit nytt
pkt. 4g der dei oppmodar
Hydro til å bruka lokale entre-
prenørar og arbeidskraft ved
utbygginga.

Utfordrande
– Sp er velvillig til å nytta res-
sursar me har. Samstundes er
det utfordrande når me får
kniven litt på strupen. Me vil
helst sjå konsesjonssøknaden
i ein større samanheng, sa
Geir Paulsen (Sp).

– Venstre meiner framleis

me bør venta til revisjonen av
Fortun-Granfasta. i 2017.
Hydro har signalisert at pro-
sessen er i gang. NVE opp-
modar oss å gje ny fråsegn,
men me kan ikkje sjå det er
komne nye moment til sidan
sist, sa Steinar Bruheim (V). 

Minstevassføring
– Elva er viktig for opp-
levingar og bruken av dalen.
Med meir vatn i elva med
minstevassføring både i som -
mar- og vintersesongen
nedan for Fivlemyrdammen,
Hydro har gått bort frå å bygg-
ja veg fram til Illvatnet og
kablar luftspennet, kan me gå
for utbygging ved Illvatnet.

Det vil òg ha flaumdempande
effekt på elva. Øyane kraft-
verk er me framleis mot. Med
stor lokal motstand bør me
ikkje tilrå endå meir kraft-
utbygging, sa Bruheim.

– NVE seier dei må
handsama søknaden. Hydro
har hatt møte med NVE, og
starta ein  prosess fram mot
2017. Då er kravet i første
fråsegna vår følgt opp, sa
Ernst Veum (Frp). 

Setja på vent
– Ein god dag for Spiterfossen,
sa Oddmund Hoel (Sp), og vis-
te til at alle seier nei til eit inn-
tak av kraftverket ovanfor
Spiterfossen.

– Pumpekraftverk er for-
nuftig, det meiner òg miljø -
rørsla. Prosjektet har vorte
mykje justert i høve til tid -
legare planar. Svært viktig er
det at NVE gjer ei kritisk
vurdering, sa Hoel. 

– Meldinga vår til Olje- og
energidepartementet må vera
at konsesjonshandsaming
vert sett på vent til heile vil-
kårsrevisjonen er gjort. Det er
det me seier i dag.

Har hastverk
– Me prøver så tydeleg me

kan å seia vent med kon-
sesjonssøknaden, men Hydro
har hastverk, sa Odd Atle
Stegegjerdet (Ap).

– No stikk gruppeleiarane
hovuda saman og vert samde.
Det er ein ordre, sa Kvalen i
ein streng tone.

Arbeiderpartiet trekte
fram legget sitt, og gjekk for
den opphavlege tilrådinga frå
rådmannen. Vegen fram til
Øyane kraftverk vert avgjort i
reguleringsplanarbeidet, og
eit nytt punkt 4g at lokale
entreprenørar og arbeids-
kraft må ha førerett, vart
vedteke med 23 røyster.

Sigrid Svartefoss
sigrid.svartefoss@sognavis.no

Klart nei til å ta vatn
frå Spiterfossen
nn Fekk kniven på strupen     nn Ynskjer å venta

SYDDE SAMAN: – Me vil stå mykje sterkare om me greier å stå samla i vedtaket, sa ordførar Ivar Kvalen og bad gruppeleiarane sy saman to
nesten like framlegg til eitt. Frå v.: Geir Arve Sandvik (H), Torunn Hønsi (Ap), Jon Ove Lomheim (V), Ernst Veum (Frp), Oddlaug Høyheim (KrF)
og Geir Paulsen (Sp).

Tidenes straumutbygging
LUSTER: Noreg står føre tidenes utbygging og opprusting av
straumnettet. I år skal Statnett byggja 150 kilometer nytt
nett – ei tredobling på tre år. Dei neste ti åra skal det inves-
terast 50–70 milliardar kroner i nye kraftleidningar frå
Lindesnes til Nordkapp. – Me er no i full gang. Berre i år
byggjer me 150 kilometer med nye kraftlinjer. Neste år
aukar me til 200 kilometer, og på det meste skal me etter
planen opp i 300–400 kilometer nytt nett årleg, fortel
Statnetts konserndirektør for utbygging, Håkon Borgen.

Snart kjem alkolås
OSLO: Snart kan promillekøyrarar velja alkolås i
staden for å mista sertifikatet. Ei arbeids-
gruppe rår overfor justisministeren til dette
som ein del av soninga for promillekøyrarane
med dei mest alvorlege brota. – Dette er eit
positivt tiltak, som vil bli det første norske
lovpåbodet om alkolås som ein effektivt rei-
skap mot alkoholpåverka køyring, seier Terje
Tørring, direktør i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Halvparten av
innvandrarane til fastlege
OSLO: Innvandrarar brukte fastlegen mindre
enn andre i 2010. Drygt halvparten av inn-
vandrarane hadde dette året éin eller fleire
konsultasjonar, medan innbyggjarane elles
gjekk to av tre til legen. Størst var ulik-
skapen blant dei yngste barna, melder
Statistisk sentralbyrå.
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AURLAND: Om lag eitt år
etter at byggjearbeidet
starta er det nye
lagshuset  til Aurland
Røde Kors  på Onstad
så godt som ferdig. 

– Huset er så smått teke i
bruk. Me har hatt førs-
tehjelpskurs der og besøks-
tenesta har hatt møte i
nybygget, seier leiar i lokal-
foreningen, Steinar Grøns-
berg, og legg til at førs-
tehjelpskurset samla eit
gledeleg stort tal deltakarar. 

Sponsoravtale 
Realiseringa av det nye lags-
huset er eit betydeleg lyft for
laget. Når alt er ferdig vil om
lag 4,5 millionar kroner vera
investert. Om lag halvparten
har laget dekka sjølv, medan
gode støttespelarar har
bidrege med resten. 

– Me har fått pengetilskot
både frå Aurland Sparebank,
Aurland kommune, Aurland
Energiverk og Aurland Res-
sursutvikling. Desse bidraga
har i sum vore avgjerande for
at me kunne ta dette store
steget, seier Grønsberg. Laget
har også teikna samarbeids-
avtale med E-CO Energi AS.
Avtalen er teikna for tre år og
har ei ramme på 80.0000
kroner. Delar av beløpet skal
brukast til innkjøp av møblar i
lagshuset, medan noko skal
brukast til viktig kompetanse-
heving på laget sine aktive
medlemar. Avtalen gir også E-
CO Energi rett til gjenytingar
i form av kurs, fortrinnsvis
innan førstehjelp. 

Gratis arbeid 
– Me har opplevd ein brei
positiv respons til lagsdrifta
vår over tid, og dette har også
kome godt til uttrykk når det
gjeld bygginga av lagshuset. I
tillegg til dei reine

pengegåvene og tilskota, har
også entreprenørar og andre
bidrege med gratis arbeid,
seier nestleiar i lokalfor-
eninga, Arne Løland, som
fortel at det er planar om ein
open dag i det nye huset der
alle som vil kan koma innom å
ta ein kikk. – Me håpar å få
dette til før jul, seier Løland.

Utleige 
Røde Kors skal bruka deler av
huset sjølve. Her vil laget få
gode lagertilhøve, kontor og
møterom. I tillegg skal noko
areal leigast vekk. SNO har
allereie leigd garasjeareal. 

– Huset har også fullt
kjøkken og forsamlingslokale
som me håpar å få leigd ut.
Fleire har allereie bestilt des-
se for konfirmasjonar og
andre tilstellingar. 

Arne Veum
redaksjon@sognavis.no

På plass i eige hus
nn Stor investering     nn Teke i bruk  

GOD HJELP: - Huset har vorte slik me håpa på, og det er takka vera den flotte hjelpa me har fått frå fleire partar, og ikkje minst gjennom stor dugnadsinnsats der 600 – 700 timar er
loggført so langt, seier leiarane i Aurland Røde Kors, Steinar Grønsberg og Arne Løland.  

SPONSORAVTALE: Aurland Røde Kors  har inngått samarbeids-
avtale med E-CO Energi AS. Avtalen gjeld for tre år og vart  under-
skriven av Torill Berdal frå E-CO og lokallagsleiar Steinar Grønsberg i
sommar.                                                                               (Foto: Arne Løland)   

SOGNDAL: Tysdag 30. oktober er det igjen
klart for «Tysdagsdebatten» i Sogndal.
Temaet er Lokal helsepolitikk. Innleiar er
ikkje heilt ukjende Mads Gilbert frå
Tromsø, med mangeårig erfaring som ane-
stesilege ved sjukehuset i Tromsø, og
med legeerfaring frå Gazastripa i tillegg.
Mads har også 40 års erfaring som
engasjert politisk aktivist. Han har vore

aktiv forsvarar av lokalsjukehus, og aktiv
motstandar av helsereforma frå 2000 då
staten overtok sjukehusa frå fylkeskom-
munen. Det seiast òg at Mads har mes-
teparten av skulda for at Tromsø ikkje vart
søkjar av vinter-OL i 204 eller 2018. Politisk
har han sokna til AKP og seinare Raudt.
Internasjonalt var Mads kjent då han nytt-
årsafta 2008 reiste til Gaza saman med

kollegaen Erik Fosse for å hjelpe sjukehusa
i det krigsramma området etter Israels
angrep på og invasjon av Gaza. Dei to nors-
ke legane var blant dei einaste ikkje-
arabarar som kunne rapportera ut om
krigen. Dei vart mykje brukte som kjelder
av norske og internasjonale medier. I
Sogndal skal Mads snakka om «Lokal
helsepolitikk – i eit globalt perspektiv».

Tysdagsdebatt med Mads Gilbert Stengjer vatnet
SOLVORN: I samband med
tilkopling av vatn til nytt
byggjefelt Borhaug vil
store deler av Solvorn vera
utan vatn onsdag 31.
oktober frå morgonen og
fram til ettermiddag/kveld.
Det opplyser kommunen
på heimesida.

MA om alkolåsprogrammet
MA fulgte opp presentasjonen av rapporten med et utspill i media, 
som fikk bred dekning i både aviser og på nettsider i hele landet.
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dden første bilutstillingen her fant sted 
i 1898 og dette var verdens første av sitt 
slag. gjennom et drøyt århundre har det blitt 
presentert en mengde nye biler, modeller 
og teknologi. det har vært en fantastisk ut-
vikling, og årets utstilling hadde en tittel som 
henspeilte på at fremtiden er her nå.

Stort antall
Utstillingen holdes på messeområdet Paris Expo 
ved Porte de versailles, syd i sentrum. Før et 
publikum på over 1,2 millioner slapp til i to 
uker, var det satt av to såkalte pressedager, der 
tusenvis av akkrediterte pressefolk fikk gjort 
jobben sin. da er det i alle fall litt armslag til 
å få tatt bilder, snakke med representanter for 
bilmerkene og å være med på spektakulære 
nylanseringer. det spares ikke på noe for å bli 
lagt merke til når bilprodusentene konkurrerer 
om oppmerksomheten i hærskaren av verden-
snyheter. Her møter du alt fra modeller som er 
viktige for de store kjøpergruppene, modeller 
for de sære, eksklusive modeller og bilkonsep-
ter som er utviklet for å vise kreativitet og som 
skal være blikkfang for å skape interesse.

Omveltning
verden er under stadig forandring, og motor-
verdenen er fortsatt inne i en fase av uvanlig 
store omveltninger. det gjelder både teknolo-
gisk, markedsforholdene mellom bilmerkene 
og dreiningen fra den ”gamle” verdenen mot 
de voksende markedene i øst.
 biler med forbrenningsmotorer – bensin 
og diesel – dominerer fortsatt. det er bilene 
for de store kjøpergruppene som får mest 
oppmerksomhet. Men det er helt klart at 
jakten på stadig lavere forbruk foregår med 
uforminsket innsats. biler for gass, elek-
trisitet, solenergi, biodrivstoffer og brensel-
celler dukker opp hver for seg, eller i hybrid-
kombinasjoner. Og mye av dette er ikke lenger 
bare et glimt i øyet på ingeniørene. Nå kan du 
få kjøpt bilene som bare var fremtidsvyer for 
noen år siden. Paris-utstillingen er et sted der 
man treffer på det siste av det nye. vi byr på 
noen smakebiter.

biLNyTT

verdensutstillingen 
i Paris

Franskmennene er ikke beskjedne når det gjelder bilutstillingen sin i Paris. De kaller den ”Mondial de 
l’Automobile”, som indikerer at det her er snakk om selve verdensutstillingen, når det hvert annet år er 
storsamling i den franske hovedstaden.

Av H-E Hansen

Mercedes-Benz SLS AMG med eldrift var meget 
iøynefallende.

Citroën presenterte en konseptutgave av et nytt 
flaggskip: Nummer 9.

Volvos nye V40 Cross Collection er svenskenes 
nye stolthet.

Mitsubishi Outlander ble vist i en PHVE fullhy-
bridversjon.

Den nye Opel Adam var å finne både på vegg og 
i taket.
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verdensutstillingen 
i Paris

Honda bød på et vakkert knippe av sine mod-
eller.

Hyundai har avduket sin nye i30. Merket har 
også en ny i20 på modellspekteret.

En ny utgave av bestselgeren Volkswagen Golf er 
alltid spennende.

På den store standen til Audi spilte konseptbilen 
Crosslane Coupé på fremtredende en plass.

Peugeot bød blant annet på en ny RCZ og 
fargeklatten 2008-konsept.

Skoda Rapide ble presentert med stor entusiasme, 
og føyer seg til Skoda Citigo som årets nyheter.

Toyotas Auris ble lansert i ny stasjonsvognutgave. 
Også en hybridversjon, som seg hør og bør fra Toyota!

Ford presenterte blant annet en Focus der det 
var en elmotor under panseret.

Mazda 6 ble presentert i stasjonsvognutgaven. 
Sedanen hadde premiere tidligere i år.

Renault hadde en stand som blant annet viste de mange spennende elbilene, som her 
den lille toseteren Renault Twizy.
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Citroën dS5 er den første Citroën-modellen ut-
styrt med hybridteknologi. den heter Hybrid4 
og kombinerer en dieselmotor og en el-motor. 
de virker på henholdsvis for- og bakhjulene. 
En spennende ”firehjulsløsning”, der du kan 
bruke el-drift i byen og alle de 200 hestene 
når det skal gå fortere og lengre.

Ut av mengden
Citroën dS5 er en modell som med sitt 
markante ytre og indre design skal signalisere 
innova sjon og leve opp til Citroëns slagord 
”Créative Techno logie”.  den har et frydefullt 
ytre og et indre du knapt har møtt maken til. 
Og så er den morsom og komfortabel å kjøre.
 dS5 virker stor. designet gir et inntrykk 
som kanskje overgår den faktiske lengden på 
4,52 meter. Her er det romslig plass til 5 og et 
bagasjerom som er på opptil 465 liter.
interiøret gir en cockpit-følelse. både pi-
loten og co-piloten sitter i utmerkete seter 
foran et dashbord som gir assosiasjoner til 

flyverdenen. Og oppe under det spesielle sol-
taket er det et bryterpanel som gir ytterligere 
følelse av kontroll med funksjonene. Her er 
det bare å ta av!

Hybrid på fire
dS5 blir i tradisjonell utgave levert med fire 
motoralternativer: To dieselmotorer med 115 
og 163 hestekrefter og to bensinmotorer med 
155 og 200 hk.
 dS5 er altså bilen som i tillegg til denne 
tradisjonelle motorisering innvier Hybrid4-
teknologien for Citroën. Resultatet er at du 
kan sette inntil 200 hestekrefter i aksjon hvis 
det måtte behøves: den 2-liters dieselmotoren 
med 163 hk og el-motoren som har en effekt 
på 37 hk. CO2-utslippet oppgis til lave 91 g/
km.
 Med dS5 Hybrid4 kan du via et hjul på 
midtkonsollen velge mellom fire innstillinger 
for kjøringen: AUTO, ZEv, 4Wd og SPORT:
- AUTO svarer til normal drift og aktiveres hver 

gang bilen startes. For å optimere drivstof-
forbruket styres skiftene mellom forbren-
ningsmotoren og el-motoren automatisk.
- ZEv (Zero Emission vehicle) el-drift gir 
mulig het til å kjøre utelukkende med el-drift 
når hastigheten ikke overstiger 60 km/t. 
Rekke vidden med el-drift er omkring 3 - 4 km. 
En av fordelene ved Hybrid4, er at man over 
en gitt strekning kan tilbakelegge flere etap-
per i el-drift, idet batteriene lades opp igjen 
ved normal kjøring, når bilen bremser, re-
duserer hastigheten eller kjører ned en bakke. 
Når bilen ikke kan kjøre lenger på el-drift 
alene, slår systemet automatisk over i ”Auto”.
- 4Wd, trekk på alle fire hjul gir bedre grep 
ved lav hastighet. Forbrenningsmotoren 
trekker på forhjulene og el-motoren på bak-
hjulene. En ypperlig løsning for å komme opp 
en kneik på vinterføre.
- SPORT, forbedring av respons og akselera-
sjon, der el-motoren utnyttes maksimalt til å 
”booste” forbrenningsmotoren.
 dS5 Hybrid4 med betegnelsen Airdream, 
som brukes på Citroêns drivstofføkononiske 
modeller, kommer i utstyrsnivåene design 
Style og Sport. Prisene starter på 419 000 
kroner.

Motor foran og bak

Citroën DS5 Hybrid4:

Da Citroën lanserte sin DS5 i fjor, lot vi oss forføre. Dette er en bil for 
dem som liker design og ikke vil gli inn i den hverdagslige hopen. Nå 
kan du få en utgave som tar bilen enda et steg videre: Hybrid-utgaven.

Av H-E Hansen

biLNyTT
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grunnen til at Norge ble valgt til lanseringen 
av utstillingen er at Nissan ville markere at den 
ladbare elbilen LEAF har solgt i et stort antall 
her i landet.

En storselger
Siden den kom på markedet i år har LEAF 
blandet seg inn i salgsstatistikken på en måte 
som overgår alt av tidligere elbilsalg. i årets 
første tre kvartaler ble det solgt nærmere 1700 
LEAF. dette plasserer bilen på 16. plass på 
listen over de mest populære modellene i kamp 
med alle de mestselgende bensin- og diesel-
modellene. Og tallene for september måned ga 
LEAF en 11. plass!
 Suksessen til Nissan LEAF skyldes at elbilen 
er en fullverdig, mellomstore 5 seters bil som 
byr på komfort og gode kjøreegenskaper. Rekke-
vidden oppgis å være opptil 175 km og topp-

farten er mer enn tilstrekkelig med 145 km/t.
 Samtidig nyter LEAF de mange fordelene 
med avgiftsfrihet, gratis parkering med lading 
mange steder, bruk av kollektivfeltet og fri 
bompassering. En fullading av batteriet koster 
noen få kroner, mens bilen ligger på en pris fra 
263 900 kroner.

Engasjement
i tråd med sitt engasjement innenfor innova-
sjon og fremtidsteknologi lanserte Nissan den 
interes sante utstillingen om nåtid og fremtid, 
som vil vise arbeidene til noen av de største 
navnene innenfor teknologi, design, kunst, 
arkitektur og konstruksjon.
 Utstillingen har fått navnet FUTURE:TOdAy 
og gir et glimt inn i hvordan fremtiden kan bli 
seende ut; hvordan vi vil drive bilene våre og 
hva som kan oppnås i hverdagslivet gjen-

nom bærekraftig teknologi. Nissans bidrag vil 
fokusere på fremtidig innovasjon, og vise sel-
skapets nyeste hydrogen brenselscelleteknologi 
så vel som morgendagens bil som allerede er her 
slik Nissan presenterer den: Nullutslippsbilen 
Nissan LEAF oppgis å være verdens bestselgende 
elektriske bil og den vant prisen som ”Årets bil” 
i Europa, i Japan og i verden i 2011.

To etasjer
FUTURE:TOdAy vises i en toetasjes struktur 
designet av de internasjonalt anerkjente arki-
tektene i Jump Studios, med yttervegger som 
danner en fargeintensiv LEd-lysskulptur. den er 
bygd av det London-baserte studioet Hellicar 
& Lewis.
 de interaktive veggene vil spore bevegel-
sene til de forbipasserende, og på en intel-
ligent måte endre fargene og intensiteten og 
skape en kunstgjenstand i stadig utvikling.  
 de besøkende kan også samhandle med 
3d-installasjoner og praktiske utstillings-
gjenstander og utforske aspekter ved hvordan 
vi lever, leker og reiser i framtiden, der hvert 
element er skapt av høyprofilerte partnere, 
inkludert TEdxCity2.0, lyskunstner Chris Levine. 
og Masdar City. i Abu dhabi, som drives av 
fornybar energi.

”Fremtiden i dag”

Nissan:

FUTURE TODAY – fremtiden i dag. Dette er navnet på den nyskapende 
utstillingen bilprodusenten Nissan viser rundt i hele Norden i høst. 
Premieren fant sted på Youngstorget i Oslo i oktober, før turen gikk 
videre til Bergen. Hovedtemaet er nullutslippsbilen Nissan LEAF, samt 
teknologien knyttet til brenselsceller.

Av H-E Hansen
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den helt nye generasjon Ford Ranger er på 
veien i Norge. Egenskapene både som nytte-
kjøretøy og familiebil er styrket. 

Ustoppelig dypdykk
Ford Ranger er en bil for både motorvei og 
lange, komfortable turer på landeveien. Men 
du kjøper neppe en slik bil hvis du ikke har 
ambisjoner om å ha med deg litt ekstra eller 
ta deg et stykke ut fra allfarveien. Her er det 
få som slår Rangerens gode fremkommelighet.
 vi har kjørt Ranger i flere sammenhenger 
de siste årene og fulgt med i den gode 
videreutviklingen. da vi nå fikk møte den 
seneste utgaven, var det ikke bare på veien. 
vi fikk testet både bilen og oss selv i en 
terrengløype, i et sandtak og på asfaltbane. 
Og enten vi skulle balansere på smale broer, 
være ustoppelig i løs sand eller vade gjennom 
dypt vann, så var det ingenting som stoppet 
Ranger.
– På den ene siden er det en pickup med 

egenskapene for de profesjonelle brukerne. 
Samtidig er det bygget inn komfort, sikkerhet 
og teknologier som også gjør bilen til et 
interessant alternativ for familier med en 
livsstil og fritidsinteresser som krever et 
kjøretøy med egenskaper som en vanlig 
 personbil ikke dekker sier Per Netland, salgs-
direktør for nyttekjøretøy og storkunder hos 
Ford Motor Norge.

Tre varianter
Ford Ranger leveres i tre karosserivarianter 
med fleksible førerhusvarianter; Single Cab, 
Rap Cab og double Cab. Romslige og kom-
fortable til hvert sitt formål.
 det kan velges mellom de fire utstyrs-
variantene XL, XLT, Limited og Wildtrak. 
Utstyrslistene inneholder et godt sett 
standard utstyr, som kan suppleres med ekstra-
utstyr. Her bys det på utstyr som Easyfuel som 
hindrer feilfylling av drivstoff, ryggekamera 
eller ryggesensorer, oppvarmet frontrute og 

bluetooth med stemmestyring av visse funk-
sjoner.
 i Norge leveres nye Ranger kun med 
firehjulsdrift, men man kan velge mellom 
tre 4-sylindrete duratorq TdCi dieselmotorer 
på henholdsvis 2,2 (2 motorer) og 3,2 liter. 
de dekker et  effektregister fra 125 til 200 
hestekrefter, mens det viktige dreiemomentet 
spenner fra 285 til 470 Newtonmeter! Mo-
torene har fått forbedret drivstofføkonomi. 
det betyr for eksempel at den store bilen med 
motoren på 2,2 liter med 150 hk og 375 Nm 
bruker 0,86 liter/mil ved kombinert kjøring.
 drivlinjen leveres med 6-trinns manuell 
eller automatisk girkasse. Og som en ekte 
off-roader er det reduksjonsgirkasse på både 
automat og manuell. drivstofføkonomien er 
bedret, men fortsatt ligger CO2-utslippet på 
199 g/km. 

5 stjerner
Ford legger også vekt på at det er gjort ves-

biLNyTT

Tøffing med stil
Ford Ranger:

Begrepet Ranger gir assosiasjoner til tøffinger som ferdes i røft terreng 
og tåler en støyt. I så måte svarer Ford Ranger til navnet. Og det gjør 
vel ikke modellen til en pyse at den både ser bra ut og byr på komfort 
og gode kjøreopplevelser. Av H-E Hansen
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entlige forbedringer av både materialene som 
er brukt og kvaliteten på montering og finish.
 Ford Ranger har også fått sikkerhets-
messige forbedringer. i tillegg til virkningene 
av en ekstra stiv karosserikonstruksjon har nye 
Ranger to kollisjonsputer foran, to sidekol-
lisjonsputer, knekollisjonspute for sjåføren, 
kollisjonsgardin på modeller med to seterader 
og forhåndsstramming av setebeltene. dette 
er i hovedsak det samme utstyret som følger 
med intelligent Protection System i Fords 
personbiler som Mondeo og Focus.
 Sammen med den innebygde styrken 
i konstruksjonen gjorde dette at Ranger 
oppnådde den høyeste karakteren med 5 
stjerner i den omfattende kollisjonstesten til 
EuroNCAP. den oppnådde også høye karakterer 
for fotgjengerbeskyttelse.

Last og slep
Hva nyttelast og tilhengerkapasitet angår, så 
bys det her på egenskaper av ypperste nivå 
for klassen. du kan ha opptil 1336 kg på 
lasteplanet, og Ranger kan trekke en tilhenger 
med total vekt på opptil 3350 kg.
 kjøring i terreng er ikke tillatt i Norge. 
Samtidig er det ingen tvil om at en pickup 
brukes under forhold der fremkommelighet og 
kjøresikkerhet er usedvanlig viktig. da vil for 
eksempel en vadedybde på imponerende 80 
cm bli satt pris på. det er et skikkelig dypdykk 
som visstnok ingen av de sammenlignbare 
modeller kan bli med på. Hill descent Control 
gir også trygg fremkommelighet, der bilens 

systemer kontrollerer nedstigningshas-
tigheten mens sjåføren kan konsentrere 
seg fullt og helt om manøvreringen. Ellers 
er det en rekke stabiliseringssystemer som 
skal holde deg på veien. både profe-
sjonelle brukere og privatkunder kan 
ellers ha nytte av for eksempel Traction 
Control, bakkestartassistanse, system 
som hindrer tilhengerskrens og et system 
som hindrer velt. 
 du kan også sjaltes mellom 
bakhjulsdrift og firehjulsdrift mens 
bilen kjører, noe som kan være 
avgjørende viktig når forholdene endrer 
seg fort. Slik skjer for eksempel på 
våren og høsten når du brått kommer 
fra bar asfalt til snødekt vei.
- Muligheten for å få Rangers girkasse 
med lavserieutveksling vil også bli 
satt pris på når bilen skal opp – eller 
ned - svært bratte bakker der tele-
løsninga har skapt full oppløsning 
av veien, sier Netland. Når du skal i 
lavserien må du fortsatt stoppe og 
sette bilen i fri.
 Allerede i siste del av 2012 
regner Ford med å ha solgt 500 
av den nye bilen, mens det neste 
år blir snakk om det dobbelte. 
Prisen for Ford Ranger med enkelt 
førerhus starter på 271 400 kro-
ner, mens en Rap Cap starter på 
291 650 kroner. double Cab har 
en pris som begynner 311 550 
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volvo med miljørapport

TEMA

- de siste årene har vi vært vitne til en impo-
nerende nedgang i gjennomsnittlig CO2-utslipp 
fra nye personbiler solgt i Norge. Årsaken er 
at bilprodusentene har utviklet stadig mer 
drivstoffeffektive biler, samtidig som fremsynte 
politikere har premiert biler med lave utslipp, 
sa Øystein Herland, administrerende direktør 
i volvo Personbiler Norge da han la frem rap-
porten for blant andre miljøvernminister bård 

 vegar Solhjell (Sv) og Jan Tore Sanner, som 
er 2. nestleder i Stortingets finanskomité og 
Høyres talsperson for økonomi og næringsliv.

Hver fjerde må være ladbar
gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler var 
180 gram/km i Norge i 2004. i 2011 var tallet 
134 g/km. dette er nå under gjennomsnittet 
for EU-landene.

den nye miljørapporten viser at på tross av en 
positiv utvikling de siste årene, vil vi ikke med 
dagens utslippstrend klare å nå målet i klima-
forliket fra 2012 om et gjennomsnittsutslipp 
på 85 g CO2/km fra nye biler i 2020.

 - klimaforliket er ambisiøst. Skal vi ned til 85 
g/km, er vi nødt til å ta den siste teknologien 
i bruk langt raskere. i 2020 må hver fjerde bil 
som selges være ladbar. i dag er andelen under 
5 %, påpekte Herland.

Åtte av ti vil kjøpe
Og hvor stor er bilkjøpernes vilje til å være 
med på teknologiutviklingen. En fersk 
undersøkelse gjennomført av Norstat for 
volvo  Personbiler Norge, viser at kun 15 % vil 
 vurdere å kjøpe en ladbar bil neste gang de 
skal kjøpe ny bil.
 de viktigste motargumentene er blant 
annet pris, rekkevidde og tilgang til lade-

En bilrevolusjon er i gang! Det mener Volvo Personbiler Norge i sin 
tredje miljørapport, «Norsk bilrevolusjon – veien mot 85 g/km”, som 
ble presentert i oktober. Rapporten viser at bilindu striens tekno-
logiutvikling og myndighetenes politikk har ført til en  revolusjon på 
norske veier. For første gang ligger Norge foran EU når det gjelder 
utslipp fra nye biler.

VolVo Personbiler norge 
Miljørapport 2012

Norsk 
bilrevolusjoN

– veien mot 85g/km

Av H-E Hansen
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stasjoner. Hele åtte av ti sier imidlertid at de 
vil kjøpe en ladbar bil neste gang, dersom 
denne har samme rekkevidde, pris og størrelse 
som biler med bensin- eller dieselmotor. volvos 
miljørapport viser til at bare en av fem fortsatt 
er skeptiske til selve teknologien.

Samarbeid mot felles mål
Statsbudsjettet som ble lagt frem av Regjerin-
gen dagen før volvo presenterte sin miljørap-
port, stimulerer ytterligere til lavere utslipp og 
er et viktig skritt i riktig retning, i følge volvo 
Personbiler Norge.
- vi som bilprodusenter utvikler stadig bedre 
miljøvennlig teknologi, men for at vi skal nå 
målene i klimaforliket må politikerne sørge for 
at denne teknologien tas i bruk. vi har kommet 
et godt stykke allerede, og denne rapporten 
er vårt bidrag til debatten om hvordan vi skal 
komme i mål. Sammen kan vi gjøre Norge til et 
foregangsland når det gjelder elektrifisering av 
bilparken, sa Herland.
 i rapporten foreslår volvo Personbiler 
Norge at det på kort sikt innføres en egen 
avgiftsnisje i bilavgiftene for ny teknologi. På 
den måten vil de mest miljøvennlige bilene bli 
tilgjengelige for flere forbrukere. 

Et velfungerende system i dag
veitrafikken står for en femtedel av det totale 
klimagassutslippet i Norge. Politikerne har 
lenge jobbet målrettet for å få ned utslip-
pene fra biltrafikken, blant annet ved å legge 
om avgiftssystemet til å stimulere til en mer 
miljøvennlig bilpark sier Herland i sitt forord 
til miljørapporten.
 Herland sa videre:
- bilprodusentene har på sin side lagt bety-
delig arbeid og ressurser i å utvikle biler med 
lavere utslipp. Effektivisert teknologi forbruker 
både mindre drivstoff og forurenser mindre enn 
tidligere. Som resultat er utslippene fra nye 
biler redusert betydelig. 
 gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler i 
Norge var i 2011 134 g/km. Med andre ord har 
dagens avgiftssystem fungert etter hensikten 
så langt, og vil trolig også stimulere til fortsatt 
økt salg av biler med lave utslipp. i overskue-
lig fremtid vil hoveddelen av de biler som 
selges fortsatt ha bensin- eller dieselmotorer. 

På kort og mellomlang sikt er 
det derfor ikke nødvendig å gjøre 
gjennomgripende endringer i 
måten bilavgiftene er bygget opp 
på. inntil videre kan dagens av-
giftssystem beholdes og eventuelt 
videreutvikles, mener Herland.

Marked og politikk
- Norge er i ferd med å trans-
formeres eller revolusjoneres i 
bilbruken. det er viktig hvordan 
vi implementerer ny teknologi, sa 
miljøvernminister Solhjell i sin 
kommentar til volvo-rapporten. 
Han viste til den store økningen 
av hybrid- og el-biler på få år.
 Miljøvernministeren mente at 
selv om vi i Norge ikke er store, 
kan vi vise vei videre for de store 
bilmarkedene. de har muligheter 
til å gå direkte til ny teknologi, 
uten omveier via de gamle.
- Skal vi komme til målet om et 
CO2-utslipp på 85 g/km innen 
2020 må vi ta i bruk ny teknologi, 
ikke bare forbedre den eksi-
sterende, sa miljøvernminister 
Solhjell.
 Jan Tore Sanner kommenterte 
blant annet samspillet:
- det vi ser i utviklingen på dette 
området er kraften i samspillet 
mellom markedet og politikken, 
påpekte han.
- vi politikere kan ikke vedta at 
teknologien skal bli bedre. Men 
bilprodusentene behøver lang-
siktighet i rammebetingelsene 
for å investere. det må legges til 
rette for virkemidler som påvirker 
markedene og bilkjøpernes valg 
i riktig retning. Samspillet er 
ikke optimalt, men mye bedre, sa 
Sanner. Han viste til at miljøkon-
feransen i kyoto var preget av 
at næringslivet motarbeidet nye 
krav og reguleringer, mens det 
siden har vært stadig større felles 
retning.

TEMA

del 1: UtSlippSStatUS 2012

Mer trafikk – stabile utslipp

rEdusErtE CO
2
-utslipp fra nyE 

bilEr 

Utslippene av CO
2
 fra nye biler har sun-

ket betydelig de siste årene. De tre siste 
årene har gjennomsnittsutslippet fra nye 
biler solgt i Norge gått ned med fem til 
syv prosent hvert år.2 Som figur 1 viser, 
har innføringen av CO

2
-komponenten  

i engangsavgiften fra 1.1.2007 vært avgjø-
rende for å få til denne utviklingen. Tal-
lene viser at avgiftsendringer er godt 
egnet til å stimulere til mer miljøvennlige 
valg. En konsekvens av dette er at diesel- 
andelen har gått kraftig opp etter 2007. 

Samtidig har bilprodusentene lykkes med 
å effektivisere teknologien og dermed 
redusert utslippene i alle bilklasser og 
motortyper.

bEdrE Enn Eu

Ser man på utviklingen av utslippene fra 
nye biler i EU som helhet, ser man den 
samme nedadgående trenden. Dette 
viser at bilparken jevnt over har blitt mer 
drivstoffeffektiv og miljøvennlig. Trolig 
skyldes reduksjonen både at europeiske 
forbrukere vektlegger utslipp og drifts- 
økonomi i større grad enn før, og at bil-

produsentene har effektivisert eksiste-
rende teknologi.

I 2004 hadde nye biler solgt i Norge 10,1 
prosent høyere utslipp enn gjennomsnit-
tet i EU.3 Utviklingen de siste årene har 
imidlertid ført til at Norge nå ligger foran 
EU når det gjelder redusert utslipp fra nye 
biler. Foreløpige tall viser at 2011 er det 
første året der Norge har et lavere utslipp 
fra nye biler enn EU.4 Fremdeles er det 
norske tallet noe høyere enn tilsvarende 
tall for land i Vest-Europa, mens det ligger 
betydelig lavere sammenlignet med land i 
Øst-Europa og Mellom-Europa.  

trenden er klar. nye biler i norge slipper ut stadig mindre CO
2
. i 2011 ligger faktisk 

norge bedre an enn gjennomsnittet i Eu når det gjelder utslipp fra nye biler. 

2 OFV, 2012. 
3 European Environment Agency, 2012: Monitoring CO

2
 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2011; OFV, 2012.    

4 European Environment Agency, 2012: Monitoring CO
2
 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2011; OFV, 2012.    
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fig. 1: gjennomsnittsutslipp nye biler CO
2
 g/km fig. 2: utslippsutvikling norge og Eu-25
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Gjennomsnittsutslipp fra nye biler solgt i Norge er redusert med  
25,9 prosent siden 2004. (Kilde: OFV, 2012).

Gjennomsnittsutslippet fra en ny bil i Norge er i dag lavere enn gjen-
nomsnittsutslippet fra en ny bil i EU-25. (Kilde: EEA, 2012, OFV, 2012).
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Overskrift

vi kjørEr mEr …

Nordmenn reiser stadig mer. I 2011 var 
det samlede antallet kilometer person-
forflyttelse hele 75,4 milliarder.5 Dette er 
en økning på 1,5 milliarder kilometer fra 
året før. Veksten i 2011 er like stor som i 
2009 og 2010 til sammen. Noe av dette 
kan forklares med befolkningsvekst, samt 
økt behov for mobilitet. Likevel øker ikke 
bilbruk mer enn andre transportme-
toder. I hele perioden fra 2004 til 2011 
har personbilen stått for 77 prosent av 
persontransporten.6 Det betyr at andre 
transportformer, blant annet kollektiv-
transport, også øker. 

… mEn klimautslippEnE står på 
stEdEt Hvil

Selv om den totale bilbruken har økt den 
siste femårsperioden, har det samlede 
utslippet fra personbiltrafikken stått til-
nærmet stille.7 Det betyr ganske enkelt 
at koblingen mellom transportvekst og 
utslippsvekst er brutt. I transportfaglige 
kretser kalles dette «detachment» eller 
«frakobling», og sees på som en avgjø-
rende faktor for å få til utslippsreduksjoner 
uten samtidig å redusere levestandarden. 
Utslippet per personkilometer fra person-
biler er også redusert, fra 102 g CO

2
/km  

i 2004 til 96 g CO
2
/km i 2011.

Introduksjonen av stadig mer effektive 
bilmotorer er en viktig årsak til denne 
utviklingen. Befolkningsvekst gir flere 
biler på veiene, men på grunn av nye biler 
med lavere utslipp, øker ikke de samlede 
utslippene tilsvarende. 

Imidlertid er det ikke nok å stabilisere 
utslippene fra personbiltrafikken dersom 
vi skal nå målene i klimaforliket. Utslip-
pene må fortsatt reduseres. En av løs-
ningene er en enda raskere innfasing av 
lavutslippsteknologi.

5 SSB, 2012: Tabell: 03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte.
6 Ibid. 
7 SSB, 2012: Tabell: 08940: Klimagasser, etter kilde, energiprodukt og komponent. 
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fig. 3: millioner kilometer personforflyttelse

Befolkningsvekst og økt mobilitet øker trafikkmengden. 
(Kilde: SSB, 2012).  

Samlet utslipp fra personbiltrafikken hadde en liten nedgang på  
2 prosent under finanskrisen. I dag er de samlede utslippene tilbake  
på 2007-nivå. (Kilde: SSB, 2012). 

fig. 4: samlet utslipp personbiler 1000 tonn CO
2

4

5

fOrtsatt fOr få ladbarE bilEr 
på nOrskE vEiEr.

Biler som selges i dag har i all hovedsak 
bensin- eller dieselmotorer. Til sammen 
utgjør denne type biler hele 96 prosent av 
bilsalget i Norge. Nedgangen i gjennom-
snittsutslipp fra nye biler de siste årene 
skyldes at dagens teknologi er effekti-
visert. Effektiviseringen gjelder spesielt 
dieselmotorer. Andelen utslippsfrie biler 
og biler med lavutslipp har økt kraftig 
de siste årene, men sett i forhold til det 
totale antall biler, er markedsandelen 
fremdeles lav, under 5 prosent. Dette har 
også sammenheng med at tilbudet av 

bilmodeller med alternativ drivstofftek-
nologi hittil har vært relativt begrenset  
i det norske markedet. 

Selv om det totale salget fremdeles er lavt 
i antall, er utviklingstrenden klart positiv. 
Fra desember 2011 til august 2012 økte 
antallet elbiler på norske veier fra ca. 
5500 til ca. 8000, en vekst på i underkant 
av 50 prosent.8

8 http://gronnbil.no/elbiluniverset/kart.php
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fig. 6: drivstoffteknologi i nye biler 
solgt i norge 2011

I dag er bensin vanligste drivstoff for minibiler 
og småbiler, mens diesel er vanligst for større 
biler. El- og hybridteknologi har startet sitt 
inntog blant minibilene og i kompaktklassen. 

Kilde: OFV, 2011
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GRATIS 

RESTEN AV 

ÅRET VED 

INNMELDING 

FOR 2013!Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

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

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

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

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

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

Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: JEg HAR iNgEN vENNER Å MiSTE – ikkE kJØR i FyLLA! bli tilhenger av siden!

Bruk medlemsfordelene!

•  MA Autohjelp (Bilredning Viking  
 Rednings tjeneste)
•  Testestasjoner, teknisk veiledning 
 og juridisk hjelp
•  Reisetjeneste, ferieplanlegging 
 og turinformasjon, gPS
•  Medlemsbladet Motorføreren
•  Dekning av startlisens for MA-Ungdoms- 
 kjørere

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode 
 rabatter og tilbud på forsikring
Rabatt også på:
•  briller og synstest
•  hoteller og campingplasser
•  verkstedtjenester
•  dekk
•  leiebil
•  bilfinans

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

Samarbeid gir fordeler, og MAs medlemsfordeler omfatter blant annet:

Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og 
tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å hente. Du 
finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp. Nytt av året er gode 
forsikringstilbud fra Gjensidige. I tillegg finnes alt fra rabatt på verksted-
tjenester hos AutoMester til for eksempel billige briller. Detaljene om dette kan du lese i 
MAs håndbok, som alle medlemmer av MA og MA-Ungdom får tilsendt i desember hvert år. 

MA og MA-Ungdom har fokus på:

28 MOTORFØREREN  |   3  |   2012
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Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2013
Medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 785,-  Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 595,-
Medlemskap uten Autohjelp kr 570,-  Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 380,-
MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,-     Se for øvrig Håndboken for 2013

Ekstra giv i vervingen!
i et tidligere nummer av Motorføreren fulgte det med løse vervekuponger. Mange har benyttet denne muligheten. dette 
gir MA nye medlemmer som får 
nytte av våre fordeler, og en 
vervepremie til den som har gjort 
innsatsen.

de nye vervekupongene er små 
og hendige og har kortfattet 
informasjon om både MA og de 
fine vervepremiene du kan få. 
kupongene er i et hendig format 
og utformet slik at de kan brettes 
for å få plass i lommen.
 
Nå kan du klippe ut en ekstra 
kupong her til nye medlemmer. 
Og trenger du enda flere, så ring 
MA-kontoret på tlf. 22474200.

Mer informasjon finnes på MAs 
nettsider: www.ma-norge.no/
medlem/verving

GRATIS 

RESTEN AV 

ÅRET VED 

INNMELDING 

FOR 2013!

Til MA
Svarsending 3052 
0092 Oslo

MA arbeider for:
� Rusfri trafi kk

� Bedre trafi kksikkerhet med alkolås
� Medlemmenes interesser 
som bileiere og trafi kanter

FORSIKRINGSRABATTER!VERKSTEDTJENESTER! REDNINGSTJENESTE!AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD!LEIEBILRABATT! TESTSTASJONER!REISETJENESTER!DEKKRABATT!

FORSIKRINGSRABATTER! VERKSTEDTJENESTER!REDNINGSTJENESTE! AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD! LEIEBILRABATT!TESTSTASJONER! REISETJENESTER! DEKKRABATT!

   
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01 

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

Du kan velge blant følgende vervepremier: 
• Fleecepledd  • Stavmikser i rustfritt stål

• Førstehjelpspakke  
• Salatbestikk m/salatbolle  

• Ståltermos

Flere bilder og mer informasjon om 
premiene og verdi fi nner du på 

www.ma-norge.no/medlem/verving

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

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

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

Fødtselsdato:.....................................  

Ønsker: Kryss av for    Med autohjelp   eller    Uten autohjelp  

Tlf/mob: .......................................................................................

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

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

Ververs e-post: .............................................................................

Ønsker vervepremie: ....................................................................

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

Vervekupong/innmeldingskupong

Organisasjonen 

for deg som ønsker 

rusfri trafi kk!

#
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Sammen med denne utgaven av Motorføreren send-
es også MAs medlemshåndbok for 2013 ut. Nå er 
tiden kommet for fornyelse av MA-medlemskapet, 
så innbetalingsblanketten følger også med.

MA-medlemskap:

Tid for fornyelse

Til MA
Svarsending 3052 
0092 Oslo

MA arbeider for:
� Rusfri trafi kk

� Bedre trafi kksikkerhet med alkolås
� Medlemmenes interesser 
som bileiere og trafi kanter

FORSIKRINGSRABATTER! VERKSTEDTJENESTER!REDNINGSTJENESTE! AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD! LEIEBILRABATT!TESTSTASJONER! REISETJENESTER! DEKKRABATT!

FORSIKRINGSRABATTER!VERKSTEDTJENESTER! REDNINGSTJENESTE!AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD!LEIEBILRABATT! TESTSTASJONER!REISETJENESTER!DEKKRABATT!

   
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse: Dronningens gate 6
Telefon: 22 47 42 00 Telefaks: 22 47 42 01 

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

Du kan velge blant følgende vervepremier: 
• Fleecepledd  • Stavmikser i rustfritt stål

• Førstehjelpspakke  
• Salatbestikk m/salatbolle  

• Ståltermos

Flere bilder og mer informasjon om 
premiene og verdi fi nner du på 

www.ma-norge.no/medlem/verving

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

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

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

Fødtselsdato:.....................................  

Ønsker: Kryss av for    Med autohjelp   eller    Uten autohjelp  

Tlf/mob: .......................................................................................

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

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

Ververs e-post: .............................................................................

Ønsker vervepremie: ....................................................................

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

Vervekupong/innmeldingskupong

Organisasjonen 

for deg som ønsker 

rusfri trafi kk!

#

#

e-postkontakt?
MA ønsker å holde god kontakt 
med medlemmene. informasjon og 
beskjeder kan vi for eksempel sende 
raskt på e-post. Men det er ikke alle 
vi har e-postadressen til.

dersom du ønsker at MA skal sende 
informasjon og beskjeder til deg 
på e-post, er vi avhengige av at du 
sender oss adressen, og da gjør du 
følgende:

Send en e-post til: post@ma-norge.no 
– merket med ditt navn og medlems-
nummer.

Medlemshåndboken
Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes 
nyttig informasjon om organisasjonen og de 
tilbudene og fordelene medlemmene har. i 
boken presenterer vi MAs medlemsfordeler,
som ved bruk gir deg som medlem reduserte 
kostnader og hjelp når du måtte trenge det.
 Medlemshåndboken 2013 inneholder lett 
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning,
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med 
omtale av MAs samarbeidspartnere, MA-Ungdom, 
MA-prosjekter og all nødvendig informasjon om 
MA-medlemskapet.

Bruk fordelene
MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke 
forskjellige avtaler og gode rabatter. Av det
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i sam-
arbeid med viking Redningstjeneste som fullt 
betalende medlemmer er dekket av. Og gjen-
sidige Forsikring er nå MAs gode samarbeids-
partner som tilbyr fordelaktige medlems-
betingelser på forsikring.
 videre kan du få teknisk veiledning og jur-
idisk hjelp om det trengs. det kan oppnås rabatt 
på hoteller, campingplasser og vandrerhjem, og 
du får gode tilbud på verkstedstjenester, utstyr, 
bilrekvisita og leiebil, samt gode priser på gPS. 
For å nevne noe. Abonnement på Motorføreren 
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett deg 

inn i fordeler og tilbud. bruk håndboken aktivt!

Medlemskap 2013
giroblanketten for medlemskontingenten for 
2013 er også vedlagt. den er direkte adressert 
til medlemmene og har ferdig utfylt beløp for 
kontingenten i henhold til den medlemskatego-
rien du er registrert i. dermed skulle det bare 
være å betale, det være seg i banken, på posten 
eller over internett. du kan også betale kontin-
genten med Avtalegiro ved å bruke skjemaet fra 
MA eller et skjema fra banken din.
 betalingsfristen er 31. desember 2012. 
Fordelene gjelder når kontingenten er betalt.

Medlemskortet
På innbetalingsblanketten finnes medlem-
skortet for neste år. dette kan på en enkel 
måte løsnes fra blanketten.

Endringer
Endringer av medlemskap skjer ved å ta 
kontakt med MA. Husk å be om nytt 
innbetalingskort.

MA kan kontaktes på: Tlf. 22 47 42 00 
eller på post@ma-norge.no
beskjed kan også sendes pr. post til:
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo

Kroner

<   >  7874 06 22063 
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Blankettnummer

Medlemskontingent 2013

MA – Rusfri trafikk og livsstil
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Beløp Betalerens kontonr.

Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063

MA – rusfri trafikk og livsstil/MA-Ungdom
Telefon: 22 47 42 00    Telefaks: 22 47 42 01    
www.ma-norge.no  ma@ma-norge.no    
www.maungdom.no  ma-ungdom@ma-norge.no
Besøksadresse: Dronningens gate 6, Oslo    
Postadresse: Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
Org.nr. MA: 970 533 486    Org.nr. MA-Ungdom: 984 304 943    
Bankgiro: 7874.06.22063

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:

Ordinært medlemskap: OR – Honnørmedlemskap: HM
Ungdomsmedlemskap: UM – Plussmedlemskap: PM
Familiemedlemmer tilknyttet et hovedmedlem: FM

Etikett klebes på 
innsiden av vindu.
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MA – Rusfri trafikk og livsstil  
www.ma-norge.no 2013

medlem

www.maungdom.no

Fra utlandet +47 22 68 50 09
www.ma-norge.no

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008

Medlemshåndbok 2013
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SALGS-
ARTIKLER



31MOTORFØREREN  |   4  |   2012

MA har gjennom de siste tiårene gitt ut flere 
kartbøker til medlemmene. I 2013 kommer en ny 
utgave av veiboken over Norge. Den vil bli sendt 
til alle som har medlemskap med Autohjelp.

Ny MA-kartbok i 2013!

Alle medlemmer med Autohjelp (bilredning fra 
viking) får tilsendt MAs nye kartbok i posten 
i begynnelsen av mars hvis kontingenten for 
2013 er betalt.

Populært med kart
Etter hvert er det nok mange som har en eller 
annen form for elektronisk kart, enten på en 
gPS eller på mobiltelefonen. Likevel er fort-
satt papirkartene populære blant de fleste.
 En kartbok gir overblikk enten du sitter 
hjemme for å planlegge turen eller har den 
med i bilen. På de lange turene er det både 
nyttig og hyggelig å følge med på hvor veien 
går.

Praktisk format
boken inneholder meget oversiktlige og opp-
daterte veikart over hele landet. Målestokken 
er 1:300 000 og 1:350 000, samt en seksjon 
med mer detaljerte kart over sentrum i de 
største byene.
 Og formatet er praktisk til alle formål. den 

leveres i et sam-
menbrettet, smalt 
format som passer for hanskerommet eller i 
rommet i døren. Men når du bretter ut boken i 
full bredde, blir det to store kartsider som står 
opp mot hverandre i 3 ganger A4-størrelse. 

Skulle 
du ønske å se bare en side, 
gjør den gode spiralinnbindingen at det er 
lett å bla seg frem.

MA har gjennom årenes løp gitt ut en rekke veibøker for medlemmene.

Brita Eriksen og Signe Haug på MA-kontoret gleder seg til å gi 
medlemmene ny kartbok.
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MA-lotteriet:

MA-lotteriet 2012/2013 er godt 
i gang. Hovedgevinsten i Lands-
lotteriet er som vanlig en bil.  
I tillegg er det mulig å vinne mye 
annet blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel penge premier på 
inntil 20 000 kroner.

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

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

sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut 
over dette er det en rekke  andre 
fine premier i form av for eksem-
pel penge premier, Jamie Oliver biffkniver og 
sitteunderlag av ull.

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

alkolås og MAs fokus på narkotika og pille-
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette 
forebyggende arbeidet.
ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn-
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for 
støtten!

Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf 22 47 
42 00 eller på epost: post@ma-norge.no

Nytt år og nye muligheter!

kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til MA-
prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-
medlemmer og andre kjøpere ble kontaktet
pr. telefon allerede fra månedsskiftet august-
september. dersom du ikke fikk slått til på 
tilbudet da, blir det en ny salgsperiode midt i 
november.

MA følger opp suksessen fra de 
siste årene, og har igjen lagd en 
flott kalender. 2013-utgaven er 
klar og har allerede blitt solgt i en 
periode. Men det er fortsatt mulig-
heter til å kjøpe MA-kalenderen for 
året som kommer!

Kalender 2013

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.06  Side 1
MA-kalenderen 2013

Sammen med MA-Ungdom driver MA en rekke trafikksikkerhetskampanjer 

rettet mot trafikanter i alle aldersgrupper.

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.07  Side 6

Under MAs Aksjon Møteplass treffer MAs representanter mange trafikanter, 

og tar opp aktuelle problemstillinger og trafikktemaer.

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.08  Side 12

MA-medlemmer har rett til blant annet teknisk/juridisk veiledning, forsikringsfordeler, 

bensinrabatter, bilredning og kartbok.

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.10  Side 16

Prosjektet Death Trip er et samarbeid mellom MA-Ungdom og MA, der elever på videregående skoler 

konkurrerer om å lage den beste kampanjen mot fyllekjøring.

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.10  Side 22

MA og MA-Ungdom ønsker alle medlemmer og støttespillere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.11  Side 26
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 Avdelinger Leder / kontaktperson Telefon
 
 OSLO/AkERHUS  
 Oslo og Akershus avdeling bjørn Harald Nikolaisen 63 84 41 25
    
 ØSTFOLd  
 Halden avdeling Leif Egil Thomasrud 69 18 12 52
 indre Østfold avdeling Arne O. Moberg 69 89 35 10
 Moss avdeling Roald W. Olsen 69 26 51 63
 Sarpsborg avdeling Øivind Farmann 69 14 10 04

 HEdMARk  
 Hamar avdeling Per Rostad 62 52 63 37
 kongsvinger avdeling Magne i. Teppen 62 96 38 40
 Solør avdeling Ole Johannes Østberg 62 82 51 40
 Trysil avdeling Ole Arild bovolden 62 45 32 36
    
 OPPLANd  
 Oppland avdeling kåre Simenstad 61 23 33 55
 
 bUSkERUd
 drammen og omland avdeling Egil Willy Alfsen 32 81 13 26 
 
 vESTFOLd  
 Horten avdeling Leif Solberg 33 07 32 53
 Larvik avdeling ingvald Holm 33 11 23 68
 Sandefjord avdeling kjell A. Lolland 33 46 86 15
 Tønsberg avdeling Asbjørn Hauge gulli 33 44 01 56
    
 TELEMARk  
 Skiensfjorden avdeling dag H. Straume 35 52 18 47
 Telemark avdeling knut T. Haugen 35 99 63 79

 AUST-AgdER  
 grimstad avdeling Svein Skaregrøm 37 04 17 63
 Lillesand og birkenes avdeling Torleif kvifte 37 27 06 52

 vEST-AgdER  
 Farsund avdeling Reidar Heskestad 38 39 81 42
 Lyngdal avdeling Stian Aarnes 40 41 45 18
 vennesla avdeling Olav Einstabland 38 15 55 95
 indre Agder avdeling Ola Reidar Håland 38 28 05 80
 Mandal avdeling gerd Udland 38 26 55 72 

 ROgALANd  
 dalane avdeling inge Sirbåg 51 43 83 87
 Ryfylke og Jæren avdeling Reimund Engedal 51 42 22 62
 Stavanger avdeling Einar Aven 51 55 59 57

 ROgALANd/HORdALANd  
 Haugaland avdeling Jan Arnstein Liknes 52 81 62 52

 Avdelinger Leder / kontaktperson Telefon
    
 HORdALANd  
 Hordaland avdeling Alf T. Seim 56 36 43 17
 
 SOgN Og FJORdANE  
 indre Nordfjord avdeling geir Ståle vatnamo 57 86 66 38
 indre Sogn avdeling kristen Per Askeland 57 65 30 85
 indre Sunnfjord avdeling bjørn Hoel 57 72 71 45
 ytre Sunnfjord avdeling Øystein Russøy 57 74 29 13
 Midtre og ytre Nordfjord avd. Sverre k. dahle 57 86 04 12
 Sandane avdeling Johannes Nedrebø 57 86 93 86

 MØRE Og ROMSdAL  
 Haram avdeling bertil Staffan Rune Sjøblom 70 21 56 25
 kristiansund avdeling Tor Larsen 71 67 23 18
 Molde avdeling Torill Sandnes 99 53 22 65
 Sunndal og Tingvoll avdeling Arne-Johan gagnat 71 69 81 13
 Surnadal avdeling Nils Magnar Torvik 71 66 32 30
 vanylven avdeling Edvin Skaar 70 02 01 06
 vestnes avdeling Per Arne gausdal 71 18 14 13
 vestre Sunnmøre avdeling Peder Nerem 70 08 66 36
 volda Ørsta avdeling Ragnhild Elin vassbakke 70 05 31 56
 Stranda avdeling  Svein Lunde 70 26 07 08
 Ålesund avdeling Arve Ekornes 91 89 50 33 

 SØR-TRØNdELAg  
 Fosen avdeling Jan ivar Strøm 72 53 75 35
 Orkla avdeling Oddbjørn gorsetbakk 72 42 61 18
 Trondheim avdeling Helge Mork 72 56 01 01

 NORd-TRØNdELAg  
 innherred avdeling Odd-Harald bjørnøy 74 08 17 46
 Namdal avdeling Olav Johan Mork 74 27 91 41
 Stjørdal avdeling Arnhild Cadamarteri 90 57 73 72 
 ytre Namdal avdeling Ole Olsen 74 39 40 82
 
 NORdLANd  
 Lofoten avdeling Arvid Leander Lindgaard 76 08 09 49
 Ofoten avdeling Pauline Elvenes 76 92 83 53
 vesterålen avdeling Jan Arne Johansen 76 12 69 65

 TROMS  
 Midt-Troms avdeling Evald Nordli 77 72 81 83
 Tromsø avdeling Solfrid Helene Amundsen 77 63 69 27

 FiNNMARk  
 Finnmark avdeling Svein iversen 78 43 79 22

MA er en landsomfattende orga-
nisasjon. Som medlem av MA er 
man imidlertid også tilsluttet en 
lokal avdeling. 

virksomheten har i alle år vært basert på alle 
lokalavdelingene rundt i hele Norge. Her har 

mye av aktivitetene funnet sted og samholdet 
blitt skapt. vil du ha nærmere kontakt med 
din avdeling?
 Nedenfor finner du en liste over alle 
avdelingene i hele landet. dersom du ønsker 
nærmere kontakt eller informasjon om aktiv-
itetene i din avdeling, kan du finne navnet på 
avdelings lederen og telefonnummeret der du 
kan ta kontakt.

Aktivitetsnivået er ulikt i avdelingene, 
men ta gjerne kontakt for å høre hva som 
foregår. 

Mer informasjon om avdelingene finnes også 
på nettsidene til MA, 
www.ma-norge.no, der hver enkelt lokal-
avdeling har sin egen side.

Her er MAs avdelinger!
M
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Praktisk App 
fra AutoMester

MAs samarbeidspartner på medlemsfordeler 
innen verkstedstjenester kommer med et nytt 
hjelpemiddel. Med AutoMesters nye App for 
smarte mobiltelefoner kan du holde styr på 
bilholdet og få svar på spørsmålene.

Enda enklere
Applikasjonen for både iPhone og Android, skal 
nå gjøre det enda enklere for kundene å finne 
nærmeste AutoMester verksted.
- Telefonen er noe vi nesten alltid har med oss, 
og her har AutoMester laget en skreddersydd 
kommunikasjonsvei til ditt nærmeste AutoMester 
verksted, sier Petter gunnholt, som er kjedeleder 
i AutoMester.
Telefonen med Appén blir en praktisk ”elek-
tronisk hjelper” som du har for hånden for å 
gjøre ditt bilhold enklere og mer oversiktlig. 
Og om det kniper, skal den gjøre deg tryggere. 
App’en lastes gratis ned i din appstore eller på 
www.automester.no. Nettsiden tilbyr for øvrig 
også hjelp til å holde rede på når bilen skal til 
EU-kontroll.

Rask nedlasting
den nye servicerettede App’en lastes raskt ned, 
og gir alle bileiere lettere tilgang til AutoMesters 

tjenester, som for eksempel å avtale tid for 
service, få varsling om når EU-kontrollen skal 
foretas, eller hvis du ønsker at et AutoMester 
verksted tar kontakt med deg.
 benytt deg også av App’en hvis noe skulle 
skje langs landeveien ved motorstopp eller en 
skade. da vil du via gPS få enkel og umiddel-
bar tilgang til hvor nærmeste verksted er, og 
selvfølgelig hjelp til navigasjon dit.

Klar for vinteren
Ellers minner gunnholt om at vi er inne i en 
årstid der du må huske på at bilen utsettes for 
belastninger.
- Er bilen din klar for vinteren, spør han.
vi går inn i en kulde- og mørketid der det er 
ekstra viktig å være påpasselig med kontroll av 
batteriet, frost- og spylevæske, vinduspussere, 
motorolje, og lys og pærer.
- AutoMester hjelper deg gjerne med å få en 
ekstra sjekk, sier gunnholt.
Han viser ellers til nettsidene der det står 
mer om tilbudet av service og reparasjoner og 
EU – kontroll som utføres på alle AutoMesters 
mekaniske verksteder. Mellom EU-kontroll kan 
han også tilby AutoMester 20 punkt sjekk som 
omfatter en liste som omfatter alt fra kontroll 

av kupefilter og luftfilter, til etterfylling av 
spylevæske, kontroll av lysinnstilling og kontroll 
av eksosanlegget.
- det skal være en rimelig mulighet til å få 
sjekket at alt er i orden, sier Petter gunnholt, 
som minner om at Automester tilbyr alle typer 
reparasjoner og at MAs medlemmer her får 10 % 
rabatt på delene.

TEMA

Når skal bilen på service? Når er EU-kontrollen? Hvor er nærmeste 
verksted? Hvordan kommer jeg meg dit? Har bilen min AutoMesters 
mobilitetsgaranti? Din ”elektroniske hjelper” gir deg svaret.

Av H-E Hansen

Praktisk App fra AutoMester

Når skal bilen på service? Når er EU-kontrollen? Hvor er nærmeste verksted? 
Hvordan kommer jeg meg dit? Har bilen min AutoMesters mobilitetsgaranti?  
Din ”elektroniske hjelper” gir deg svaret.

Med AutoMesters nye App for IPhone og Android, blir det nå enda enklere for kundene å finne 
nærmeste AutoMester verksted. Den nye servicerettede App’en lastes raskt ned, og gir alle bileiere 
lettere tilgang til AutoMesters tjenester, som for eksempel å avtale tid for service, få varsling om 
når EU-kontrollen skal foretas, eller hvis du ønsker at et AutoMester verksted tar kontakt med deg. 
Benytt deg også av App’en hvis noe skulle skje langs landeveien ved motorstopp eller en skade. Da 
vil du via GPS få enkel og umiddelbar tilgang til hvor nærmeste verksted er, og selvfølgelig hjelp til 
navigasjon dit. Har bilen din AutoMesters mobilitetsgaranti får du hjelp til bilen hele døgnet – alle 
dager i året.

Telefonen har vi alltid med oss, og her har AutoMester laget en skreddersydd kommunikasjonsvei til 
ditt nærmeste AutoMester verksted. En praktisk ”elektronisk hjelper” som du tilkaller for å gjøre ditt 
bilhold enklere, mer oversiktlig, og om det kniper, tryggere. 
App’en lastes gratis ned i din appstore eller på automester.no

For mer informasjon kontakt kjedeleder i AutoMester AS, Petter Gunnholt, telefon 909 11 429

PRESSEINFORMASJON

IphoneAndroid

Praktisk App fra AutoMester

Når skal bilen på service? Når er EU-kontrollen? Hvor er nærmeste verksted? 
Hvordan kommer jeg meg dit? Har bilen min AutoMesters mobilitetsgaranti?  
Din ”elektroniske hjelper” gir deg svaret.

Med AutoMesters nye App for IPhone og Android, blir det nå enda enklere for kundene å finne 
nærmeste AutoMester verksted. Den nye servicerettede App’en lastes raskt ned, og gir alle bileiere 
lettere tilgang til AutoMesters tjenester, som for eksempel å avtale tid for service, få varsling om 
når EU-kontrollen skal foretas, eller hvis du ønsker at et AutoMester verksted tar kontakt med deg. 
Benytt deg også av App’en hvis noe skulle skje langs landeveien ved motorstopp eller en skade. Da 
vil du via GPS få enkel og umiddelbar tilgang til hvor nærmeste verksted er, og selvfølgelig hjelp til 
navigasjon dit. Har bilen din AutoMesters mobilitetsgaranti får du hjelp til bilen hele døgnet – alle 
dager i året.

Telefonen har vi alltid med oss, og her har AutoMester laget en skreddersydd kommunikasjonsvei til 
ditt nærmeste AutoMester verksted. En praktisk ”elektronisk hjelper” som du tilkaller for å gjøre ditt 
bilhold enklere, mer oversiktlig, og om det kniper, tryggere. 
App’en lastes gratis ned i din appstore eller på automester.no

For mer informasjon kontakt kjedeleder i AutoMester AS, Petter Gunnholt, telefon 909 11 429

PRESSEINFORMASJON

IphoneAndroid
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Av H-E Hansen

Til tjeneste med redning
Viking Redningstjeneste og MAs Autohjelp:

vikings røde og gule servicebiler har blitt et 
kjærkomment innslag i trafikkbildet.
Mange har blitt reddet ut av knipe når bilen har 
streiket eller uhellet har vært ute. det gjelder 
både i Norge og på kontinentet.

Felles mål
viking og MA har vært samarbeidspartnere i en 
lang årrekke.
- For MA er det langsiktige samarbeidet med 
 viking Redningstjeneste meget viktig, og gir 
våre medlemmer en trygg og solid hjelp når 
bilen streiker eller uhellet er ute, sier Terje 
 Tørring, direktør i MA.
- viking setter pris på samarbeidet og er 
opptatt av rusfri trafikk. vi ser jo ofte konse-
kvensene av trafikkulykker, der rusmidler er 
involvert, siden vi i mange sammenhenger er 
først på stedet, sier ingvill Refsnes, presse-
kontakt i viking.

det er et stort apparat MA-medlemmene kan få 
nytte av. viking er Norges største assistanse-
selskap. konsernet er ikke bare å finne her til 
lands, men er også etablert i Sverige. viking 
har sitt døgnåpne kundesenter, dit du ringer 
når du behøver hjelp. i Norge har viking 150 
servicestasjoner som betjener hele Norge og 
sysselsetter over 1200 mennesker. Selskapet har 
ca. 120 ansatte med kundesenteret, kjededrift 
og markedsføring som hovedfokusområder. 

Profesjonell hjelp
generelt er motorfeil og startvansker de klart 
største skadeårsakene når viking rykker ut. det 
er også store tall for utforkjøringer og kolli-
sjoner, mens det fortsatt også er mange som må 
ha hjelp når de låser seg ute av bilen sin.
 videre opplyser viking at de ofte må tre 
til med hjelp ved både elektriske feil, flatt 
batteri, punkteringer og at sjåfører fyller diesel 

på bensin tanken eller bensin på dieseltanken. 
Mens noen rett og slett kjører tanken tom og 
får behov for assistanse. Og om vinteren, i 
kulde og på dårlig føre, kan det meste skje…

Stor medlemsfordel
Er du MA-medlem og får trøbbel på veien? da 
kan du ringe MAs Autohjelp og få best
service og raskest mulig hjelp gjennom 
den gode avtalen MA har gjort med viking 
Rednings tjeneste AS.
 MAs Autohjelp dekker det meste! du får 
hjelp ved alle slags uhell med bilen eller 
motorsykkelen. MA-medlemmer med med-
lemskap som omfatter Autohjelp kan nyte godt 
av tryggheten for at hjelpen aldri er langt unna 
hvis noe skulle skje. Og hvis du virkelig trenger 
assistanse, får du gratis hjelp to ganger i året! 
den tredje gangen koster det bare 100 kroner.
 Som MA-medlem ringer du etter hjelp på 
MAs egen bilhjelpstelefon 800 30 008. dermed 
dukker viking opp innen kort tid. Så fremt det 
er mulig utbedres skadene på stedet. Hvis ikke, 
transporteres kjøretøyet til nærmeste verksted. 
i tillegg omfatter Autohjelpen flere fordeler.
 det henvises til MA-håndboken eller inter-
nettsidene www.ma-norge.no for detaljer om 
betingelsene og hvordan du skal forholde deg 
hvis du behøver hjelp.

Viking er redningen når bilen svikter MA-medlemmene. MA har Viking 
Redningstjeneste AS som en uvurderlig samarbeidspartner. For den 
store medlemsfordelen MAs medlemmer har med Autohjelp kommer  
fra Viking. Og MA tilbyr medlemmene to gratis assistanser i året!

TEMA
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Sjekk lufttrykket
- Faktum er at vinterdekk vanligvis har lavere 
rullemotstand enn sommerdekk. dette henger 
sammen med at mønsteret er kraftig lamellert. 
dessuten har vinterdekk en annen type gum-
miblanding og en annen stammekonstruksjon, 
forteller produktsjef Fredrik Hauge i Nokian 
dekk AS.
 For å kunne spare drivstoff skal lufttryk-
ket sjekkes regelmessig. For lavt lufttrykk 
øker drivstofforbruket. Samtidig blir kjøre-
egenskapene dårligere, dekkslitasjen øker 
og belastningen på stammekonstruksjonen 
blir høyere. Allerede med 30 % for lite luft i 
dekket halveres dekkets levetid.
 Om vinteren bør lufttrykket helst sjekkes 
ute. i en varm hall kan det være 30 -40 grader 
varmere enn ute i kulden. dersom dekkenes 
lufttrykk blir kontrollert inne, vil dekkenes 
trykk i utetemperatur være for lav, for luft ut-
vider seg jo i varmen. Men hvis du kontrollerer 
inne, finnes en tommelfingerregel om å legge 
til litt ekstra trykk på 10 kPa (0,1 bar) for 
hver 10. grader det er kaldere ute.
- Jeg anbefaler at lufttrykket økes med 0,2 
bar (20 kPa) på vinterdekkene, sier Fredrik 
Hauge.

Hvilken oppgave har piggene?
Når temperaturen ligger rundt frysepunktet er 
føret ofte skummelt med svartis og glatt rim 
– ofte med vann på. På slikt føre gir piggdekk 
bedre grep enn piggfrie vinterdekk. 
- Piggenes oppgave er å utjevne virkningen av 
skiftende føreforhold. Piggene slår i stykker 
ishinnen på kjørebanen, og griper ned i isen  – 
også om det er vann på toppen. Piggfrie vin-
terdekk klarer ikke dette, sier Fredrik Hauge.
 Hardpakket snø i et veikryss gir ofte like 

dårlig grep som is, og piggfrie vinterdekk gir 
også da dårligere grep enn piggdekk.
- For øvrig påvirker miljøspørsmål piggenes 
egenskaper. vinterdekk har lenge hatt lett-
metallpigger med aluminiumstamme som sliter 
vesentlig mindre på veiene enn stålpiggene 
som ble brukt før. Piggvekten har dessuten 
gått ned fra 1,7 til 1,1 gram, noe som i seg 
selv er en viktig faktor for redusert veislitasje, 
påpeker Hauge.

Piggdekk må kjøres inn
bileiere som møter vinteren på nye piggdekk 
må kjøre ekstra mykt den første tiden. Hvis 
ikke kan piggene løsne.
 – Nye piggdekk må kjøres inn pent og rolig 
for at piggene skal få godt feste i dekket. 
dette er det nok mange som ikke er klar over, 
sier katrine køste, produktsjef i vianor, som er 
MAs samarbeidspartner på medlemsfordeler.
 køste anbefaler at du bruker de første 30 
- 50 milene som innkjøringsperiode.
– Unngå kraftig akselerasjon og hard oppb-
remsing i denne fasen. Rolig innkjøring bidrar 
til at piggene fester seg og står optimalt.
 Salget av piggdekk har vært høyt de 
par siste årene, og salget utgjør nå omtrent 
halvparten av totalvolumet hos vianor.
- Mange familier har to biler og velger ofte 
piggdekk på den ene, sier køste.

Skift dekk og øk sikkerheten
En vanlig anbefaling er å bytte om dekk fra 
drivaksel til frittrullende aksel etter ca. 8.000 
kilometers kjøring. 
- drivhjulsdekk slites fortere enn fritt rullende 
dekk. Med piggdekk er det enda viktigere å 
bytte om dekkene, siden piggoverhenget øker 
i takt med kjørte mil. Overhenget på fritt 

rullende dekk reduseres derimot litt. På en 
forhjulsdrevet bil kan man i verste fall miste 
grepet dersom forskjellen i grep på grunn 
av piggoverhenget er for stor mellom for- 
og bakhjulsdekk. dersom du ser en tydelig 
forskjell på slitasje mellom drivhjulsdekk og 
fritt rullende dekk, er det en god regel å bytte 
dekk umiddelbart, råder Hauge. 

Ulike typer dekk
konstruksjon, gummiblanding og mønster på 
vinterdekk og sommerdekk er svært forskjellige. 
På grunn av sikkerheten er det derfor viktig å 
bruke riktig type dekk for årstiden. 
- Sammenlignet med sommerdekk har piggfrie 
vinterdekk en mykere gummiblanding og et 
åpent mønster med mange lameller. Hem-
meligheten bak det gode grepet til piggfrie 
vinter dekk er nettopp den tette lamelleringen 
og den myke gummiblandingen. Hensikten med 
de skarpe lamellkantene er å styrke grepet. 
 dekkets mønster må dessuten være så 
åpent at ikke is og snø fester seg og svekker 
grepet. 
- Takket være nye slitebanegummiblandinger 
har moderne vinterdekk betydelig bedre våt-
grep enn tidligere, sier Fredrik Hauge i Nokian 
dekk AS, som anbefaler forbrukerne å være 
nøye ved valg av vinterdekk.
- dette gjelder selvsagt om man skal velge 
piggdekk eller piggfrie dekk, men handler 
uansett først og fremst om kvalitet. Høstens 
vinterdekktester i bilblader og aviser bekrefter 
nok en gang at de billigste dekkvalgene ikke 
holder mål under krevende norske vinter-
forhold. Når nye vinterdekk skal kjøpes, er 
det viktig at man ikke faller for fristelsen til å 
satse på det billigste for å spare noen kroner.

Mange bilister har liten kunnskap om vinterdekk. 
Selv i vinterlandet Norge opplever vi hvert eneste 
år at den første snøen kommer like overraskende hver 
gang, noe køene på dekkverkstedene viser tydelig så 
snart det første snøfallet er et faktum. Mange tror vinter-
dekk har større rullemotstand enn sommerdekk, og at de 
derfor bruker mer drivstoff.

visste du dette om vinterdekk?

TEMA



37MOTORFØREREN  |   4  |   2012

MA har lang tradisjon for å gi sine medlemmer gode fordeler på 
forsikring. Fra 2012 er det Gjensidige Forsikring ASA som er MAs 
nære samarbeidspartner på dette området. 

godt forsikringssamarbeid

Fire av ti bryter mobilforbudGjensidige-undersøkelse:

Lang historie
- Avtalen med gjensidige sikrer MAs medlem-
mer gode fordeler, sier Terje Tørring, direktør 
i MA.
 Siden MA etablerte sitt eget forsikrings-
selskap varde i 1934 har MA lagt stor vekt på 
å gi gode forsikringstilbud til medlemmene 
gjennom nesten 80 år.
- det nære samarbeidet med gjensidige gir oss 
en mulighet til å finne løsninger som ivaretar 
våre medlemmers interesser på best mulig 
måte, sier Tørring.
 
Fordel for alle
Hensikten med avtalen med gjensidige 
er å tilby deg gode fordeler, det være seg 
på både skadeforsikring, bank og sparing. 
dette gjelder enten du allerede er kunde hos 
 gjensidige eller dersom du skifter selskap og 
begynner et nytt og fordelaktig forsikrings-
forhold hos gjensidige.
 Forsikringssamarbeidet har blitt meget 

godt mottatt blant MA-medlemmene. 
Mange har allerede benyttet seg av de gode 
medlems avtalene, og stadig flere takker ja  
til best mulige betingelser hos gjensidige 
Forsikring ASA.
- gjensidiges apparat er å finne i 
hele landet, og skal 
gi MAs medlemmer 
god service, sier MA-
direktøren.

dersom du vil ha mer 
informasjon kan du 
kontakte gjensidige 
Forsikring på telefon 
03100.
du kan også lese mer 
om avtalen på 
www.gjensidige.no/
ma-norge og på 
www.ma-norge.no.

Gjensidige Forsikring har gjen-
nomført en undersøkelse om 
hvordan nordmenn overholder 
forbudet mot å bruke mobil uten 
håndfri i bil. 

det viser seg at fire av ti nordmenn vanligvis 
tar telefonen likevel. Svært mange har op-
plevd farlige situasjoner på grunn av mobil-
bruk i bil.
 Hele 44 % av mennene og 32 % av kvin-
nene svarer at de vanligvis tar telefonen 
dersom den ringer. Sjåfører over 60 år er klart 

mest lovlydige. bare 13 % av dem velger 
vanligvis å ta telefonen selv om de ikke har 
håndfri.

Farlige situasjoner
- Hvis telefonen ringer og du verken har 
håndfri eller en passasjer som kan svare, bør 
du stoppe bilen eller la telefonen ringe til den 
slutter av seg selv. du skal verken svare på 
anropet eller trykke på knappen for å avvise 
det. begge deler avleder oppmerksomheten og 
kan skape farlige situasjoner, sier Ole Christian 
kaada, som jobber med skadeforebygging i 
gjensidige.
 En av fire nordmenn over 15 år har selv 
opp levd at bruk av mobil telefon under 

kjøring har skapt farlige situasjoner som 
kunne fått alvorlige følger. det betyr at rundt 
regnet 1 million nordmenn har hatt slike 
opplevelser. 

Av H-E Hansen
Foto: Sverre Chr. Jarild

Hva gjør du vanligvis hvis mobiltelefonen ringer når du kjører bil og du ikke har håndfri?

Har du noen gang opplevd at bruk av mobiltelefon under kjøring har skapt farlige situasjoner som kunne fått alvorlige følger?

  Oslo Østlandet ellers vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord-Norge
Tar telefonen 43% 38% 34% 46% 39%

  Oslo Østlandet ellers vestlandet Møre og Romsdal/ Trøndelag Nord-Norge
Ja  23% 25% 31% 24% 23%
Nei  76% 73% 66% 75% 77%

Undersøkelse ble utført for gjensidige Forsikring av ipsos MMi.

visste du dette om vinterdekk?

ORgANiSASJON
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MA-
Ungdom setter fokus på ungdom og 
holdningsarbeid rundt ungdom. dette gjør vi 
via våre prosjekter og kampanjer, og via det 
flotte arbeidet våre klubber gjør med å lage 
spennende og rusfrie arenaer for barn og unge. 
vi jobber også politisk for å påvirke et fokus på 
dette. MA-Ungdom jobber med trafikksikkerhet 
for ungdom med et fokus på rus i trafikken. 
dette gjør vi gjennom ulike prosjekter.

DeathTrip
deathTrip er en konkurranse for elever i videre-
gående skole der ungdom lager holdnings-
kampanjer for ungdom. konkurransen er åpen 
for alle studieretninger. vi ønsker variasjon og 
bredde i holdningskampanjene som elevene 
produserer. 
  deathTrip skal forebygge ruskjøring blant 
ungdom ved at arbeidet med temaet skaper 
bevissthet om egne holdninger. Samtidig vil 
holdningskampanjene synliggjøre og påvirke 
annen ungdom.
 konkurransen har de siste årene mot-
tatt mange bidrag fra hele landet, og de 10 
beste kommer til en landsfinale der en vinner 
kåres. de beste kampanjene blir brukt som 
materiell for undervisningsopplegg til trafikalt 
grunnkurs, undervisning/kurs på fritids-

klubber, 
og i ulike kanaler som web/sosiale 
medier, Tv, kino, reklame på bussholdeplasser 
og liknende. Les mer på: www.deathtrip.no 

Ung på vei mot lappen
Et prosjekt der man ved å være rusfri frem til 
man har fått førerkortet, er med i trekningen 
av å få refundert lappen med opp til 20.000 
kroner. Man får også en velkomstpakke med L, 
speil og teoridvd koster 100,- kroner å delta. 
Les mer: www.motlappen.no 

JEg HAR iNgEN vENNER Å MiSTE-ikkE kJØR i 
FyLLA 
MA-Ungdom bruker sosiale medier. gjen-
nom vår side på Facebook har vi fått ut 
et viktig budskap til mange tilhengere, og 
satt temaet opp på dagsorden. Her kan du 
lese sterke historier og synspunkter, samt 
dele ditt standpunkt med dem rundt deg.                                                                                                                 
Les mer på: Facebook/ JEg HAR iNgEN vENNER 
Å MiSTE-ikkE kJØR i FyLLA 

Lokale klubber
våre klubber rundt i landet jobber 
for at barn og unge skal ha rusfrie 
og spennende aktiviteter og arenaer. 

Mange 
av klubbene driver med trial, og er noen 
av landets største i denne sporten. det er også 
mulighet til å delta på aktivitetslederkurs og 
ikke minst vår populære trialweekend. Her 
møtes mange av klubbene våre til spennende 
dager med løp og trening.
 Men det er ikke bare trial man kan drive i 
en MA-Ungdom-klubb: Forskjellige typer motor-
sport, kajakk, mekkeverksted og møtekvelder er 
noen av de mange aktivitetene.

Takk til alle våre medlemmer og støttespillere 
som gjør det mulig for oss å drive med det 
viktige arbeidet i MA-Ungdom.

MA-UNgdOM

Nytt år med nye muligheter 
for MA-Ungdom

Takk for at du er medlem i MA-Ungdom. Og takk til alle som 
støtter oss. Når vi nå snart går inn i et nytt år sammen, kan vi 
med stolthet se på hva vi har av mangfoldige aktiviteter.
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MA-Ungdom trenger din støtte! Uansett om du er 
medlem eller engasjert på annen måte: Det er veldig 
enkelt å gi ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen 
som vil støtte arbeidet vårt.

ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem 
mobiltelefonen og send en melding! 

Alt du trenger å gjøre for å bli støttemedlem er å sende SMS: 
MA fødselsdato til 2490 (Eks: MA 01011980 til 2490). 

Medlemsavgift for 2010 på kr 50,- blir da trukket på din telefonregning. du blir selvsagt 
bare trukket 1 gang. Men hvis du ønsker å bidra med mer, så send 

gjerne flere meldinger!

Bli støttemedlem 
i MA-Ungdom 

MA-UNgdOM

Flere hundre ungdommer dør itrafikken som følge av ruskjøring

... og flere tusen 
etterlates i sorgTAR

du
sjansen?
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MA-kryssord 4-2012
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o Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2012:

Liv gjelsvik, Høghøyen 15, 5913 
Eikangervåg
 
Reidunn Hageberg, kvernevikstemma 
6, 5114 Tertnes
 
Målfrid Høgetveit, Slettheiveien 66, 
4626 kristiansand
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 742 Sentrum, 0106 Oslo Frist: 31. januar 2013
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ORGANISASJON

Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips 
om stoff til bladet. Dersom du har noe 
interessant å melde fra organisa sjonen 
eller forslag til andre notiser og ar-
tikler, vil vi gjerne høre om det.

det skjer mye spennende i MA og på bil- og 
trafikkfronten. dette vil vi vite om og vurdere å 
bruke enten i Motorføreren eller på MAs nettsider 
– www.ma-norge.no. Ring, send en e-post eller 
et brev.
     Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må 
dette avtales på forhånd på grunn av planleg-
ging og plassbegrensninger. vi kan ikke love at 
alt kommer med, men ser frem til mange spen-
nende saker.

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

Tips til Motorføreren

 

Nr. 4 - 2012 • kr 39,-

4
2012

Organisasjon: Intervju med MAs nye styreleder

Bilnytt: 
Bilutstilling og nye modeller

Alkolås: 
MA i stortings-høringer

Organisasjon: Fornying av MA- medlemskapet

Skattefrie gaver

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skatte-
fradrag. den øvre grense for fradrag er 12 000 
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis ikke 
skattefradrag. gaver skal ifølge loven gå til MAs 
prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid. 
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
 Henvendelser og spørsmål om skattefrie gaver 
kan rettes til: Ole E. veimodet, 
telefon 22 95 69 57 eller e-postadressen 
ma@ma-norge.no.

MA er godkjent som en organisasjon 
som kan motta gaver, der giveren
har rett til skattefradrag for gaven. 
Dermed gis en fordel til dem som 
ønsker å bidra med støtte til MA.
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Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse
og Forebyggende

www.nesset.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
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NORDLAND
Mo i Rana..............................Tlf. 75 13 22 22

SOGN og FJORDANE
Vik i Sogn..............................Tlf. 57 69 84 00

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

www.moller.no
      Tlf.  02 222

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12 - Mobil 917 74 097

avd. Aust-Agder
 Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

www.naf.no
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Nordre Land
kommune
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Skien
kommune
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kommune

www.grimstad.kommune.no
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MA takker sine gode kontakter 
for all støtte

Støtten vi får går blant annet til MAs arbeid  for trafikk
sikkerhet blant ungdom. Av disse er prosjektet DeathTrip 
en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videre
gående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer 
mot ruskjøring.

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2012:

Liv gjelsvik, Høghøyen 15, 5913 
Eikangervåg
 
Reidunn Hageberg, kvernevikstemma 
6, 5114 Tertnes
 
Målfrid Høgetveit, Slettheiveien 66, 
4626 kristiansand
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Skattefrie gaver
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Østlandske Vindu AS
Brandalvegen 851, 2219 BRANDVAL

Tlf. 62 80 88 90

Det FINN’s Trafikkhjelp as
 Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

www.trafikkvakta.no

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

6445 Malmefjorden
Tlf. 71 26 88 00 E-post:        terje@samuelsenmaskin.no
Fax. 71 26 88 01 Hjemmeside: www.samuelsenmaskin.no

Graving - Sprengning - Transport - Belegningstein

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Din lokale teststasjon
Førde Bilservice AS
6800 FØRDE
Tlf. 57 83 07 00 - Fax. 57 83 07 01

-

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

Steinkjer Bil A/S
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90 - Fax. 51 74 63 58

www.automester.no

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnv.com
AKERSHUS
Jessheim..........Tlf. 63 92 96 00 / 970 31 310

BUSKERUD
Åmot Modum...Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

HEDMARK
Koppang..............................Tlf. 62 46 28 00

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

SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000
Stårheim.............................Tlf. 57 86 37 30

VEST-AGDER
Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI....................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM...............Tlf. 67 10 88 90

OSLO

Bilia Personbil as, Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO..............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Petter Pettersen
Murmester AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Trafikkskolen
v/Ole Edvard Larsen

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356

Sarpsborg
Karosseri AS

Ludv Enges v 21
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 15 54 66

NCC Construction AS
Fagernesveien 132

8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

ABC
Aut. Kjøreskole AS

Romdalsgata 3
6413 MOLDE

Tlf. 71 25 30 15

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Vestfold AS
avd. Larvik
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Chr Repstads
Sønner AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Foss
videregående skole

 Steenstrups g 20
0554 OSLO

Tlf. 23 22 67 70

Norsk Scania AS
avd. Kløfta
 Prestmoen

2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Lierterminalen, 3400 LIER
Tlf. 32 24 25 50

Hornmoen Bruk A/S
 Langholsv 486

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Skvadronvegen 3
4050 SOLA

Tlf. 51 65 26 89

Voss Olje
 Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Østerdal
Trafikkskole DA

 Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Slipefyr’n
 Gneisvegen 133

9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Vegart Klauseie
Transport

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 970 97 000

NorgesTaxi Trondheim AS

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

www.austagderfk.no

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Husfliden AS
 Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Stabekk
Bilsenter AS

 Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

Røros Aut.
Trafikkskole

 Gymbygget, BM Mullersv 10
 7374 RØROS

Tlf. 72 41 12 64

Svene
Tre og Metall

 3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

MA 4-2012.pmd 19.10.2012, 07:532



Finn din nærmeste automester på
www.automester.no

Kongsvinger
Elverum

Lillehammer

Fredrikstad
Larvik

Arendal

Skien

Notodden

Fagernes

Kristiansand

Stavanger
Haugesund

Bergen

Førde

Ålesund
Molde

Trondheim

Namsos

Bodø

Narvik
Harstad

Tromsø

OSLO
Mjøndalen

Verdal

Voss

180 VERKSTEDER 
PÅ LANDSBASIS

MEKANISK 
SKADE OG LAKK

•	 Alle	typer	reparasjoner	
	 på	alle	bilmerker
•	 Bilens	original	
	 garanti	beholdes
•	 EU-kontroll

•	 Aircondition-service
•	 Ruteskift/reparasjon
•	 Karosseri	reparasjoner
•	 Lakkering
•	 Originale	deler

1 ÅRS 
MOBILITETSGARANTI
Med AutoMester mobilitets
garanti får du hjelp uansett tid 
og sted i hele  Norden i et helt år.

• Ingen egenandel

• Hjelp på stedet eller 
 på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste 
 AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet 
 alle dager i året



B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

gjensidige.no
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Det lønner seg å  
samle alt på ett steD

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du tjene inn hele  medlemskontingenten.

Som medlem av MA Norge kan du få inntil 18 % avtalerabatt på forsikringene dine. 
I tillegg får du spesialpriset innboforsikring.

For personlig rådgivning om forsikring, ring Gjensidige på 03100.  
Du kan også lese mer på gjensidige.no

gjensidige.no

A2
08

76
/0

3.
12

/F
ot

o:
 S

ve
rre

 C
hr

. J
ar

ild

Det lønner seg å  
samle alt på ett steD

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du tjene inn hele  medlemskontingenten.

Som medlem av MA Norge kan du få inntil 18 % avtalerabatt på forsikringene dine. 
I tillegg får du spesialpriset innboforsikring.

For personlig rådgivning om forsikring, ring Gjensidige på 03100.  
Du kan også lese mer på gjensidige.no


