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Motorservice AS
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6800 FØRDE
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Byggmakker Skui
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Tlf. 04 020

RSA bil Romerike

Elverum
Karosseriverksted AS

Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00
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Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80
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Tlf. 63 99 69 00
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Parkering KF
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Sandtak AS

9615 HAMMERFEST
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Industriv 63
7080 HEIMDAL
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Teknikken AS
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0655 OSLO
Tlf. 23 24 20 40

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31
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SKS Transport
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Oljelaboratorium AS
- Nettbuss

Søderlundmyra 32
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Kåre Ekrene
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Meny
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Tlf. 930 00 582

Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
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Brøttum Taxi ANS
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2372 BRØTTUM
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Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

800 30 008

Kanalgata 7
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Eikerbladet

Nedre Torgg. 18
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Leif Gromstads
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Drosjesentral
Parkveien 16
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www.taxi-hedmark.no

9621 KVALSUND
Tlf. 78 41 73 30

Johan R. Sunde AS
- SPAR
6037 EIDSNES
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JIB Service
& Assistanse

2337 TANGEN
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Kjeppestadv 30
1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

DekkTeam Skarnes

Slomarka Industriområde
2100 SKARNES
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Nye OP Fure AS

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
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3060 SVELVIK
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Espa og Tangen
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Jan S. Krog
Transport

Eneråsen, 1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

4818 FÆRVIK
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Utne
Transport AS

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Bilvarehuset
Anker AS

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

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

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Bilxtra Askim

Eian’s
Trafikkskole AS

T. Aasen
Solskjerming AS

Drosjesentralen

Halden
Lastebilsentral A/L

Opplæring på:

Haugomg 4
1811 ASKIM
Tlf. 69 88 84 00

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

Bygdøynesv. 37
0286 OSLO
Tlf. 24 11 41 50

Skjervøy
Byggeservice AS
Industriv 3
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 84 21
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Landbruksverksted

Hommersåk Bil AS
Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50
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4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Skudenes
Bilverksted ANS

Sandmoflata 4, 7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Peder Bogensgt 6 a
3238 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 56 00

Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 55 50
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4033 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

HAMAR

Tlf. 62 52 63 66

BIL - MC - MOPED

LØTEN

Tlf. 62 59 14 77

Trafikalt
grunnkurs

Tjennav 35
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Rosten
Bilverksted AS
Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90
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FORSIDEBILDE En kolonne av Ford Ranger ved Fjellvannet
nær Skien i Telemark.

• Skoda Citigo og andre nye modeller
• Årsaker til trafikkulykker
• UP jubilerer
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www.citroen.no

NÅ MED PANORAMA-GLASSTAK
UTEN TILLEGG I PRISEN

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

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.

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet

leder

Seiersrusens dagen
derpå

Om prosesser
og å bli hørt

MA har i årevis arbeidet med å få redusert ruspåvirket 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.

I 2003 tok MA til orde for alkolås. Den gangen var det en ukjent innretning vi

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.

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

For hvilke signaler gir slike holdninger fra en rollemodell? Profilerte personer i sportsmiljøer bør ikke bagatellisere 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 vinnergleden 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

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 internasjonalt. 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 bestrebelsene. I denne utgaven av Motorføreren kan du lese om noen av dem.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
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MAs styreleder Ann-Cathrin Becken:

Utfordringer og optimisme

Av H-E Hansen

- 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.

6
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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 organisasjonserfaring.
- 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
optimistisk. 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 igjennom 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 ungdomsmiljø 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. Jobben 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 østfoldbyen 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 organisasjonslivet.
- Jeg hadde holdt på siden jeg var 13 år. Nå
var det tid for mer utdanning: Personaladministrasjon og ledelse.
Så gikk veien til lederjobber i NAV Østfold.
(Hobøl og Sarpsborg) Dette var i den perioden

MAs nye sentralstyre

8
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da NAV var i sterk endring. Ann-Cathrin ble
med på denne oppbyggingsprosessen.
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 områder 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.

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. AnnCathrin 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 oppmerksom for de andre trafikantene. For der er jeg
kjempesårbar!

Et avholdsstandspunkt

Rollen som styreleder

Veldig spennende

- 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

Om sin rolle mener Ann-Cathrin at det er
viktig å reflektere rundt oppgavene: Hvilke utfordringer 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

organisasjon

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 administrasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
- 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 ”politiske” i MA. Det vil si å følge opp det formelle
med vedtak fra landsmøter. Det er sentralstyret og Arbeidsutvalget som skal gjennomføre 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 politiske 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
helgeseminar 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 samtidig at det andre steder i landet er en utfordring å ha aktivitet. Det er for eksempel her
jeg vurderer nytteverdien av støttemedlemskap 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 medlemsorganisasjoner, 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 trafikken 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 hvordan 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 potensialet som fremover kan ligge i støttemedlemmer.
- 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. AnnCathrin 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.

al
MA-landsmøtet i Stjørd
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Statsbudsjettet 2013:

Økt budsjett til veiformål

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.
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
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betyr ifølge samferdselsministeren blant annet nytt asfaltdekke på 950 kilometer riksvei
neste år og gjennomføring av drifts- og
vedlikeholdstiltak som bidrar til økt framkommelighet og enda tryggere trafikk.
7,9 milliarder kroner er foreslått til investeringer på riksveinettet, medregnet midler til
rassikring. I tillegg kommer om lag 9,5 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern
finansiering for investeringstiltak innenfor
ansvarsområdet til Statens vegvesen. Med budsjettforslaget 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 rassikring 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. forsterket 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
ningsmessig karakter savner vi imidlertid en
ytterligere satsning på forebyggende arbeid
og holdningsskapning, sier MA-direktør Terje
Tørring, som vil ha en økning av den foreslåtte
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 skolebussen, 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 skolebussen. Forskriften skal vedtas innen 1. januar
2013 og gjelde fra skolestart høsten 2013.
- Tiltaket innebærer en betydelig styrking av
trafikksikkerheten til skoleelevene, sier samferdselsminister Arnstad.
MA mener dette er et positivt tiltak, men
har påpekt at departementet også burde
ha inkludert alkolås som del av den nasjonale pakken for å gi barn sikker skoleskyss.
Dette omtales i egen artikkel om alkolås på
skoleskyss.

tema
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organisasjon

Stortingshøring
om samferdsel

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.

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 budsjettmidler 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 trafikken. 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 effektivt middel mot at sjåfører skal kunne starte og
kjøre bilen med ulovlig alkoholpromille. Alkolås
blir et stadig mer kjent begrep og vinner nye
bruksområder.
	I fjor ble det under budsjetthøringen stilt
spørsmål fra komiteen om fremtidig bruk av
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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 sikkerhet på skoleskyss. Der fikk departementet anledning 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 setebelter til alle. Til dette er det satt av 20 millioner
kroner i rammetilskudd til fylkeskommunene.
Sitteplasser og setebelter til alle er utmerket i arbeidet for sikkerhet på skoleskysse, men
MA mener at både forskriften og bevilgningene burde ha omfattet også krav om alkolås.
Et par fylkeskommunene har allerede et slikt
krav til skolebussene. Skolebarns sikkerhet på

Av H-E Hansen
Bilder: Stortingets nett-tv

skoleskyss må ikke bli en lokal- eller regionalpolitisk 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 ”passiv 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 skolebussulykker 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

Undersøkelse: Positiv holdning, liten vilje?

MA har gjennom TNS Gallup nylig gjort en omfattende kvalitativ og
kvantitativ undersøkelse blant kommuner og fylkeskommuner om holdningene 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 tallene finnes vedlagt MA vil invitere komiteen til et bredere anlagt alkolåsseminar 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 sikkerhetstiltak 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 organisasjonene.
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 frivillige 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 helsedepartementets rusmelding, uttrykte ønsker om tverrdepartementalt og tverretatlig samarbeid. MA
vil understreke behovet for dette, slik at sakene og innsatsen ikke faller
mellom flere stoler.
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MA-utspill:

Ulik trafikksikkerhet for skolebarna

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.

vi i det siste heller ikke hatt noen alvorlige
skolebussulykker som kan henføres til alkoholpåvirket 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.

Av H-E Hansen

Sikkerheten viktigst

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 ansvarsfraskrivelse mellom kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter.
- Flere fylkeskommuner har riktignok allerede
gått foran med krav om alkolås på sine skolebusser. Nå må det bli en helhetlig praksis i
hele Norge. Land som Finland og Frankrike har
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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 alkoholpromille.
Et nasjonalt krav om alkolås er ikke ment
å mistenkeliggjøre en utmerket yrkesgruppe
av sjåfører på skolebussene. Og heldigvis har

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 fylkeskommunen 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 legger premissene for kravene i anbudsprosessen

ALKOLÅS

om skoleskyss. En mindre andel av kommunene (16 %) sier at det er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune, mens 17 %
ikke vet på dette spørsmålet. Dette kan tyde
på at det er uklart hvem som faktisk bestemmer.

”Likt for alle”

I samtaler med fylkeskommunene viser undersøkelsen at alle respondentene har en positiv
grunnholdning til alkolås som sikkerhetstiltak,
og at alt som gjør hverdagen sikrere for skolebarn er positivt. De fylkeskommunene som
allerede har tatt i bruk alkolås melder om suksess og gode tilbakemeldinger. Undersøkelsen
avdekker at grunnen til at ikke flere fylker har
tatt det i bruk synes å være manglende informasjon og kunnskap. R
 espondentene 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 kostnad 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 tillegg 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 investering 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 Storstockholms Lokaltrafik (SL) i
Sverige stoppet da de
blåste for å starte bussen. 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
promille. Nå viser erfaringer fra andre land at
låsen fungerer, og norske kommuner er positive, 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.
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MA i stortingshøring om
rusmeldingen

Av H-E Hansen

Stortingets Helse- og omsorgskomité holdt 16. oktober åpen høring
i forbindelse med den nye rusmeldingen - “Se meg. En helhetlig
rusmiddelpolitikk”. MA hadde fått avsatt tid til å komme med syns
punkter sammen med en rekke andre organisasjoner innen rusfeltet.
- 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 komiteen for muligheten til å delta i denne høringen
om den nye rusmeldingen, innledet Tørring, som
møtte sammen med redaktør H-E Hansen. MAs
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innlegg var en utdyping av et notat som var
sendt i forkant av høringen.
Tørring påpekte at denne Stortingsmeldingen er viktig. Det er et omfattende dokument
som tar for seg alle sider ved rusmiddelpolitikken. MA er spesielt fornøyd med at trafikk og rus
har fått en så synlig plass, der dette i forskjellige 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 avholdsbevegelse.
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 stortingsmeldingen. 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 menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene er store.

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 hovedproblem 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 aksept 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 rusmiddelbruken 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 drikker og for dem sjåføren ferdes sammen med på
veien. I meldingen poengteres det i sammendraget over hva regjeringen vil at alkoholbruk
ikke er en privatsak. Dette representerer en form
for passiv drikking som medfører skader og problemer den som drikker påfører andre: Rusmeldingen lister opp trafikkulykker sammen med vold,
fosterskader, pårørende, barn av rusavhengige
foreldre, trusler og sjikane, ordensforstyrrelser,
sosiale og samfunnsmessige omkostninger).
Stortingsmeldingen viser også til Menneskerettighetserklæringen 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 debuten 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 holdningsskapende 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 organisasjonene 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 kommunalt 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 handling bak de gode intensjonene i rusmeldingen.
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ALKOLÅS

Promillekjørere får alkolås

Snart kan promillekjørere velge
alkolås i stedet for å miste sertifikatet. En arbeidsgruppe foreslår overfor
justisministeren dette som en del av
soningen for promillekjørerne med
de mest alvorlige overtredelsene.
Av H-E Hansen
- 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 kommentar 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-
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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 direktorater: Hans Krogh Harestad, Grete Mathisrud,
Olav Markussen, Anne Beate Budalen, Hege
Lauritsen, Elisabeth Hammer Sæten og Nils
Moe. Formålet med rapporten er å gi Justisog 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 alternativ 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 alkolåsbetinget 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
pressemelding om saken.
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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
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 utvikling, og årets utstilling hadde en tittel som
henspeilte på at fremtiden er her nå.

Stort antall
Den nye Opel Adam var å finne både på vegg og
i taket.

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

Mercedes-Benz SLS AMG med eldrift var meget
iøynefallende.
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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 verdensnyheter. Her møter du alt fra modeller som er
viktige for de store kjøpergruppene, modeller
for de sære, eksklusive modeller og bilkonsepter som er utviklet for å vise kreativitet og som
skal være blikkfang for å skape interesse.

Volvos nye V40 Cross Collection er svenskenes
nye stolthet.

Omveltning

Verden er under stadig forandring, og motorverdenen er fortsatt inne i en fase av uvanlig
store omveltninger. Det gjelder både teknologisk, 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, elektrisitet, solenergi, biodrivstoffer og brenselceller dukker opp hver for seg, eller i hybridkombinasjoner. 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.

Mitsubishi Outlander ble vist i en PHVE fullhybridversjon.

BILNYTT

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

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

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

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

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

Renault hadde en stand som blant annet viste de mange spennende elbilene, som her
den lille toseteren Renault Twizy.
Skoda Rapide ble presentert med stor entusiasme,
og føyer seg til Skoda Citigo som årets nyheter.

Honda bød på et vakkert knippe av sine modeller.

En ny utgave av bestselgeren Volkswagen Golf er
alltid spennende.

Peugeot bød blant annet på en ny RCZ og
fargeklatten 2008-konsept.
MOTO R F Ø R E R E N | 4 | 2 0 1 2
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Citroën DS5 Hybrid4:

Motor foran og bak

Av H-E Hansen

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.
Citroën DS5 er den første Citroën-modellen utstyrt 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
innovasjon og leve opp til Citroëns slagord
”Créative Technologie”. 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 piloten og co-piloten sitter i utmerkete seter
foran et dashbord som gir assosiasjoner til
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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 Hybrid4teknologien 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 drivstofforbruket styres skiftene mellom forbrenningsmotoren og el-motoren automatisk.
- ZEV (Zero Emission Vehicle) el-drift gir
mulighet til å kjøre utelukkende med el-drift
når hastigheten ikke overstiger 60 km/t.
Rekkevidden med el-drift er omkring 3 - 4 km.
En av fordelene ved Hybrid4, er at man over
en gitt strekning kan tilbakelegge flere etapper i el-drift, idet batteriene lades opp igjen
ved normal kjøring, når bilen bremser, reduserer 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.
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Nissan:

”Fremtiden i dag”

Av H-E Hansen

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.

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.

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.

To etasjer

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 dieselmodellene. 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
interessante 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-

FUTURE:TODAY vises i en toetasjes struktur
designet av de internasjonalt anerkjente arkitektene 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 intelligent 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.
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Ford Ranger:

Tøffing med stil

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.
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
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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, salgsdirektør 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
standardutstyr, som kan suppleres med ekstra
utstyr. Her bys det på utstyr som Easyfuel som
hindrer feilfylling av drivstoff, ryggekamera
eller ryggesensorer, oppvarmet frontrute og

Av H-E Hansen
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! Motorene 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

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 sidekollisjonsputer, 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 totalvekt 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 nedstigningshastigheten 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 teleløsninga 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 kroner, mens en Rap Cap starter på
291 650 kroner. Double Cab har
en pris som begynner 311 550
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tema

Norsk
bilrevolusjoN
– veien mot 85g/km

VolVo Personbiler norge
Miljørapport 2012

Volvo med miljørapport
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 bilindustriens 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.
Av H-E Hansen

- De siste årene har vi vært vitne til en imponerende 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 rapporten for blant andre miljøvernminister Bård
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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 Klimaforliket 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

i engangsavgiften fra 1.1.2007 vært avgjørende for å få til denne utviklingen. Tallene viser at avgiftsendringer er godt
egnet til å stimulere til mer miljøvennlige
4valg. En konsekvens av dette er at dieselandelen har gått kraftig opp etter 2007.
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fig. 5: stadig mindre utslipp pr. personkilometer
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i norge 2011
SSB, 2012: Tabell: 03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Her kan det være mye å spare og gode tilbud å hente. Du
finner blant annet MAs meget fordelaktige Autohjelp. 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.
Samarbeid gir fordeler, og MAs medlemsfordeler omfatter blant annet:
• MA Autohjelp (Bilredning Viking

• Gjensidige gir MA-medlemmer gode

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

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

Redningstjeneste)

rabatter og tilbud på forsikring

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

MA og MA-Ungdom har fokus på:
Alkolås

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

KastMasken

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

Mennesket i trafikken

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

MA-Ungdom

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

Death Trip

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

Ung på vei mot Lappen

Vil du ha muligheten til å få GRATIS førerkort?
www.motlappen.no

Facebook

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

Hjelp oss å
verve nå!
Ønsker vervepremie: ....................................................................
Ververs e-post: .............................................................................
Ververs navn og medl.nr.: ............................................................
E-post: .........................................................................................
Tlf/mob: .......................................................................................
Med autohjelp eller

Uten autohjelp

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

n
sasjone
Organi om ønsker
s
for degri trafikk!
rusf

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

Kontingent for 2013
Medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 785,Medlemskap uten Autohjelp kr 570,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,-

Vervekupong/innmeldingskupong

Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 595,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 380,Se for øvrig Håndboken for 2013

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

AUTOHJELP!

#

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

REDNINGSTJENESTE!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

FORSIKRINGSRABATTER!

MEDLEMSBLAD!

Ekstra giv i vervingen!

Ønsker: Kryss av for

S
GRATI
N AV
E
T
S
E
R
VED
T
E
R
Å
NG
I
D
L
E
INNM 13!
0
FOR 2

VERKSTEDTJENESTER!

I et tidligere nummer av Motorføreren fulgte det med løse vervekuponger. Mange har benyttet denne muligheten. Dette
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!
gir MA nye medlemmer som får
nytte av våre fordeler, og en
vervepremie til den som har gjort
MA arbeider for:
innsatsen.
■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås
■ Medlemmenes interesser
De nye vervekupongene er små
som bileiere og trafikanter
og hendige og har kortfattet
informasjon om både MA og de
Du kan velge blant følgende vervepremier:
fine vervepremiene du kan få.
• Fleecepledd • Stavmikser i rustfritt stål
Kupongene er i et hendig format
• Førstehjelpspakke
• Salatbestikk m/salatbolle
og utformet slik at de kan brettes
• Ståltermos
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

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

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

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo
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MA-medlemskap:

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

inn i fordeler og tilbud. Bruk håndboken aktivt!

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.

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

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 medlemskategorien 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 kontingenten 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.

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

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

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

2013

www.maungdom.no

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

Bruk fordelene

medlem

Bøy ned Og løFT UT

MA – Rusfri trafikk og livsstil
www.ma-norge.no

Etikett klebes på
innsiden av vindu.

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008
Fra utlandet +47 22 68 50 09
www.ma-norge.no

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:
Ordinært medlemskap: OR – Honnørmedlemskap: HM
Ungdomsmedlemskap: UM – Plussmedlemskap: PM
Familiemedlemmer tilknyttet et hovedmedlem: FM
Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063
Beløp

Bl.nr.

som bileiere og trafikanter

Betalingsinformasjon

Betalingsfrist

GIRO
Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

GIRO F60-1 NFI 10.12

www.nfias.no

Betalerens kontonr.

MA – Rusfri trafikk og livsstil
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo
Kvittering
tilbake
Kroner

Øre

Til konto

<

>

Blankettnummer

7874 06 22063

■ Medlemmenes interesser

■ Rusfri trafikk
■ Bedre trafikksikkerhet med alkolås

MA arbeider for:

MEDLEMSBLAD!

TESTSTASJONER!

FORSIKRINGSRABATTER!

REISETJENESTER!

REDNINGSTJENESTE!

DEKKRABATT!

AUTOHJELP!

LEIEBILRABATT!

VERKSTEDTJENESTER!

Fødtselsdato:.....................................
Ønsker: Kryss av for

Med autohjelp eller

Uten autohjelp

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

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

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.

#

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

MEDLEMSKAPET

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

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.

MA
PROSJEKT

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

MA UNGDOM

e-postkontakt?

Vervekupong/innmeldingskupong

FORDELSPROGRAM

#

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

SALGSARTIKLER

Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID)

H

AUTOHJELP RÅDG
IVNING REISETJENE
STE

Medlemskortet
MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke
På innbetalingsblanketten finnes medlemforskjellige avtaler og gode rabatter. Av det
skortet for neste år. Dette kan på en enkel
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i sam
måte løsnes fra blanketten.
arbeid med Viking Redningstjeneste som fullt
Medlemskontingent 2013
betalende medlemmer er dekket av. Og GjenEndringer
sidige Forsikring er nå MAs gode samarbeids
Endringer av medlemskap skjer ved å ta
partner som tilbyr fordelaktige medlems
kontakt med MA. Husk å be om nytt
betingelser på forsikring.
innbetalingskort.
	Videre kan du få teknisk veiledning og jur
idisk hjelp om det trengs. Det kan oppnås rabatt
MA kan kontaktes på: Tlf. 22 47 42 00
på hoteller, campingplasser og vandrerhjem, og
eller på post@ma-norge.no
du får gode tilbud på verkstedstjenester, utstyr,
Medlemshån
dbok 2013
Ha håndboken
Beskjed kan også sendes pr. post til:
bilrekvisita og leiebil, samt gode priser på GPS.
lett tilgjengel
ig!
MA, Postboks
752, Sentrum,
0106 Oslo
FORSIKRINGSRABATTER!
AUTOHJELP!
VERKSTEDTJENESTER!
For å nevne noe. Abonnement REDNINGSTJENESTE!
på Motorføreren
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett deg
MEDLEMSBLAD!
TESTSTASJONER!
REISETJENESTER!
DEKKRABATT!
LEIEBILRABATT!

Ny MA-kartbok i 2013!

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

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.
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

leveres i et sammenbrettet, 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.

Etter hvert er det nok mange som har en eller
annen form for elektronisk kart, enten på en
GPS eller på mobiltelefonen. Likevel er fortsatt 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
MA har gjennom årenes løp gitt ut en rekke veibøker
MOTO R F Øfor
R Emedlemmene.
REN | 4 | 2012
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Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf 22 47
42 00 eller på epost: post@ma-norge.no

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!
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MA-kalenderen 2013

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

KR

40,

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!

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

27.06.12
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Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er 40
kroner.
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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 pengepremier på
inntil 20 000 kroner.
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Her er MAs avdelinger!
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
Avdelinger

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

Leder / kontaktperson

Telefon

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

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
Lillesand og Birkenes avdeling Torleif Kvifte

37 04 17 63
37 27 06 52

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

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

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

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

ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes

52 81 62 52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen

78 43 79 22
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Praktisk App
PRESSEINFORMASJON
PRESSEINFORMASJON
fra AutoMester
Praktisk App fra AutoMester
Praktisk App fra AutoMester

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

Med AutoMesters nye App for IPhone
Med AutoMesters
og Android, blir
nyedet
App
nåfor
enda
IPhone
enklere
og for
Android,
kundene
blir åd
nærmeste AutoMester verksted. Den
nærmeste
nye servicerettede
AutoMester verksted.
App’en lastes
Den raskt
nye servicerettede
ned, og gir al
lettere tilgang til AutoMesters tjenester,
lettere som
tilgang
fortileksempel
AutoMesters
å avtale
tjenester,
tid for som
service,
for få
eksemp
varsl
når EU-kontrollen skal foretas, eller
nårhvis
EU-kontrollen
du ønsker atskal
et AutoMester
foretas, eller verksted
hvis du ønsker
tar kontakt
at et
Benytt deg også av App’en hvis noe
Benytt
skulledeg
skjeogså
langs
avlandeveien
App’en hvisved
noemotorstopp
skulle skje langs
eller en
lands
vil du via GPS få enkel og umiddelbar
vil dutilgang
via GPS
til hvor
få enkel
nærmeste
og umiddelbar
verkstedtilgang
er, og til
selvfølgelig
hvor næ
navigasjon dit. Har bilen din AutoMesters
navigasjon
mobilitetsgaranti
dit. Har bilen din
fårAutoMesters
du hjelp til bilen
mobilitetsgara
hele døgn
dager i året.
dager i året.

av kupefilter og luftfilter, til etterfylling av
Når skal bilen på service? Når er EU-kontrollen? Hvor er nærmeste
spylevæske, kontroll av lysinnstilling og kontroll
verksted? Hvordan kommer
jeg
meg
dit?
Har
bilen
min
AutoMesters
av eksosanlegget.
Telefonen har vi alltid med oss, ogTelefonen
her har AutoMester
har vi alltid
laget
med en
oss,skreddersydd
og her har AutoMester
kommunikal
- Det skal være en rimelig mulighet til å få
mobilitetsgaranti? Din
”elektroniske
hjelper”
gir
deg
svaret.
ditt nærmeste AutoMester verksted.
ditt En
nærmeste
praktisk AutoMester
”elektronisk
verksted.
En praktisk
du
tilkaller
”elektro
for å
sjekket at alt erhjelper”
i orden, siersom
Petter
Gunnholt,
Av H-E Hansen

som minner
om at Automester
typer trygge
bilhold enklere, mer oversiktlig, ogbilhold
om det
enklere,
kniper,mer
tryggere.
oversiktlig,
og omtilbyr
detalle
kniper,
reparasjoner og at MAs medlemmer her får 10 %
App’en lastes gratis ned i din appstore
App’en
eller
lastes
på automester.no
gratis
ned i din appstore eller på automest
rabatt på delene.

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

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.

Iphone

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,
Klar for vinteren
mer informasjon
kontakt
mer
kontakt
AS, Petter
kjedeleder
Gunnholt,
i AutoMester
telefon 909
og her har AutoMester laget enFor
skreddersydd
Ellers minner
Gunnholt kjedeleder
om For
at vi er
inne iinformasjon
i AutoMester
en
kommunikasjonsvei til ditt nærmeste AutoMester årstid der du må huske på at bilen utsettes for
verksted, sier Petter Gunnholt, som er kjedeleder belastninger.
i AutoMester.
- Er bilen din klar for vinteren, spør han.
Telefonen med Appén blir en praktisk ”elekVi går inn i en kulde- og mørketid der det er
tronisk hjelper” som du har for hånden for å
ekstra viktig å være påpasselig med kontroll av
gjøre ditt bilhold enklere og mer oversiktlig.
batteriet, frost- og spylevæske, vinduspussere,
Og om det kniper, skal den gjøre deg tryggere.
motorolje, og lys og pærer.
App’en lastes gratis ned i din appstore eller på
- AutoMester hjelper deg gjerne med å få en
www.automester.no. Nettsiden tilbyr for øvrig
ekstra sjekk, sier Gunnholt.
også hjelp til å holde rede på når bilen skal til
Han viser ellers til nettsidene der det står
EU-kontroll.
mer om tilbudet av service og reparasjoner og
EU – kontroll som utføres på alle AutoMesters
Rask nedlasting
mekaniske verksteder. Mellom EU-kontroll kan
Den nye servicerettede App’en lastes raskt ned,
han også tilby AutoMester 20 punkt sjekk som
og gir alle bileiere lettere tilgang til AutoMesters omfatter en liste som omfatter alt fra kontroll

Android
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Viking Redningstjeneste og MAs Autohjelp:

Til tjeneste med redning

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!
Av H-E Hansen

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 bensintanken 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
Redningstjeneste 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 internettsidene www.ma-norge.no for detaljer om
betingelsene og hvordan du skal forholde deg
hvis du behøver hjelp.
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tema

Visste du dette om vinterdekk?
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 vinterdekk har større rullemotstand enn sommerdekk, og at de
derfor bruker mer drivstoff.

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 gummiblanding og en annen stammekonstruksjon,
forteller produktsjef Fredrik Hauge i Nokian
Dekk AS.
For å kunne spare drivstoff skal lufttrykket 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 utvider 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 vinterdekk klarer ikke dette, sier Fredrik Hauge.
Hardpakket snø i et veikryss gir ofte like

36

MOTO RFØRE R EN | 4 | 2 0 1 2

dårlig grep som is, og piggfrie vinterdekk gir
også da dårligere grep enn piggdekk.
- For øvrig påvirker miljøspørsmål piggenes
egenskaper. Vinterdekk har lenge hatt lettmetallpigger 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 oppbremsing 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 forog 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. Hemmeligheten bak det gode grepet til piggfrie
vinterdekk 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 våtgrep 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 vinterforhold. 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.

ORGANISASJON

Godt forsikringssamarbeid

Av H-E Hansen
Foto: Sverre Chr. Jarild

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.
Lang historie

- Avtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler, sier Terje Tørring, direktør
i MA.
Siden MA etablerte sitt eget forsikringsselskap 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 forsikringsforhold hos Gjensidige.
Forsikringssamarbeidet har blitt meget

Gjensidige-undersøkelse:

godt mottatt blant MA-medlemmene.
Mange har allerede benyttet seg av de gode
medlemsavtalene, 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 MAdirektøren.
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.

Fire av ti bryter mobilforbud

Gjensidige Forsikring har gjennomført 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 opplevd farlige situasjoner på grunn av mobilbruk i bil.
Hele 44 % av mennene og 32 % av kvinnene 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

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

- 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
opplevd at bruk av mobil telefon under

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

Oslo
43%

Østlandet ellers	Vestlandet
38%
34%

Møre og Romsdal/ Trøndelag
46%

Nord-Norge
39%

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

Oslo
23%
76%

Østlandet ellers	Vestlandet
25%
31%
73%
66%

Møre og Romsdal/ Trøndelag
24%
75%

Nord-Norge
23%
77%

Undersøkelse ble utført for Gjensidige Forsikring av Ipsos MMI.
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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.
MAUngdom 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 mottatt 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
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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. Gjennom 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 motorsport, 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

Bli støttemedlem
i MA-Ungdom

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

Fl e r e h u n d r e
ungdommer d
ør i
trafikken som
følge av ruskjø
ring

TAR
du
sjansen?

... og flere tuse
n
etterlates i so
rg
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organisasjon

Tips til Motorføreren

Skattefrie gaver

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

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.
Nr. 4 - 2012

•

kr 39,-

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og
trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å
bruke enten i Motorføreren eller på MAs nettsider
– www.ma-norge.no. Ring, send en e-post eller
et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må
dette avtales på forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love at
alt kommer med, men ser frem til mange spennende saker.
Organisasjon
:
Bilnytt:
Intervju med
MAs Bilu
tstilling og
nye styreled
er
nye model
ler

Alkolås:
MA i stortin
gshøringer

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

Organisasjon
:
Fornying av
MAmedlemsk
apet

4
2012

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. 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.

Målfrid Høgetveit, Slettheiveien 66,
4626 Kristiansand
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Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 742 Sentrum, 0106 Oslo

40

MOTO RFØRE R EN | 4 | 2 0 1 2

Frist: 31. januar 2013
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Tingvoll
Rissa
Førde
Drammen
kommune
kommune
kommune
Nulltoleranse alkohol langs
veiene kommune

Skien
kommune
www.skien.kommune.no

www.forde.kommune.no

Sigdal
Skien
kommune
kommune

Lunner
Førde
kommune

www.sigdal.kommune.no
www.skien.kommune.no

www.lunner.kommune.no
www.forde.kommune.no

Sigdal
Nesset
kommune

Nome
Lunner
kommune

www.sigdal.kommune.no
www.nesset.kommune.no

www.nome.kommune.no
www.lunner.kommune.no

Masfjorden
Nesset
kommune
kommune

Nome
Øyer
kommune

www.masfjorden.kommune.no
www.nesset.kommune.no

www.nome.kommune.no
www.oyer.kommune.no

Masfjorden
kommune

Øyer
kommune

www.masfjorden.kommune.no
www.oyer.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

Karmøy
kommune

www.tingvoll.kommune.no

www.rissa.kommune.no

www.drammen.kommune.no

www.gran.kommune.no

Rissa
kommune

Drammen
Hasvik
kommune

Roan
kommune

Tingvoll
Nærøy
kommune
www.naroy.kommune.no
www.tingvoll.kommune.no

www.rissa.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Nærøy
kommune
www.naroy.kommune.no
www.ostre-toten.kommune.no

Orkdal
kommune
www.orkdal.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Skole og Kulturetaten

www.eidsberg.kommune.no
www.bokn.kommune.no

www.heroy.kommune.no
www.stor-elvdal.kommune.no

Eidsberg
kommune
Nesset
www.eidsberg.kommune.no
kommune

Stor-Elvdal
kommune

Tynset Nordre Land
kommune
kommune
www.nordre-land.kommune.no
www.tynset.kommune.no
www.gjovik.kommune.no

www.stor-elvdal.kommune.no

avd for Helse
og Forebyggende
www.nesset.kommune.no

Nesset
kommune

www.kristiansand.kommune.no

avd for Helse
og Forebyggende
www.nesset.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

www.grimstad.kommune.no

www.karmoy.kommune.no

www.heroy.kommune.no
www.roan kommune.no

www.orkdal.kommune.no
www.gjovik.kommune.no

Grimstad
kommune

Skole og Kulturetaten

www.bokn.kommune.no
www.hasvik.kommune.no

Herøy
Stor-Elvdal
kommune
kommune

www.nordre-land.kommune.no
www.grimstad.kommune.no

Karmøy
kommune

Herøy
Roan
kommune

Bokn
Hasvik
kommune

Eidsberg
Bokn
kommune

Nordre
Land
Grimstad
kommune
kommune

www.karmoy.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

www.gran.kommune.no
www.roan kommune.no

Orkdal
kommune

Tynset
kommune
www.tynset.kommune.no
www.ostre-toten.kommune.no

www.drammen.kommune.no
www.hasvik.kommune.no

www.moller.no

Tlf. 02 222

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

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02
www.naf.no

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02
www.naf.no

Trysil
www.moller.no AS
Septikservice
2429Minde
TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12 - Mobil 917 74 097

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

Trysil
Septikservice AS

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

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

75 13 22 22

SOGN og FJORDANE Tlf.
Vik i Sogn..............................Tlf.

57 69 84 00

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

75 13 22 22

SOGN og FJORDANE
Vik i Sogn..............................Tlf.

57 69 84 00

MA takker sine gode kontakter
for all støtte

02 222

Støtten vi får går blant annet til MAs arbeid f or 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.
MA 4-2012.pmd
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NCC Construction AS

Husfliden AS

Fagernesveien 132
8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

ABC
Aut. Kjøreskole AS

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

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Petter Pettersen
Murmester AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN
Tlf. 55 34 41 40

Foss
videregående skole

Vestfold AS

v/Ole Edvard Larsen

Romdalsgata 3
6413 MOLDE
Tlf. 71 25 30 15

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

Hornmoen Bruk A/S

Steenstrups g 20
0554 OSLO
Tlf. 23 22 67 70

Trafikkskolen

Norsk Scania AS

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Prestmoen
2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

avd. Kløfta

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

Svene
Tre og Metall
3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

Lierterminalen, 3400 LIER
Tlf. 32 24 25 50

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 42 40

Slipefyr’n

Johny Birkeland
Transport AS

Langholsv 486
2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

Gneisvegen 133
9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Advokat

Vegart Klauseie
Transport

Jon Reidar Aae
Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Stabekk
Bilsenter AS

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

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK
Tlf. 970 97 000

Høyanger Bil A/S
Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

NorgesTaxi Trondheim AS

Voss Olje

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

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

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Østerdal
Trafikkskole DA
Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00
www.austagderfk.no

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

Bil-Service
Personbiler AS

Røros Aut.
Trafikkskole

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

Tlf. 71 26 88 00
Fax. 71 26 88 01

Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Det FINN’s Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350
www.trafikkvakta.no

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Samferdselsavd.

6445 Malmefjorden

E-post: terje@samuelsenmaskin.no
Hjemmeside: www.samuelsenmaskin.no

6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Graving - Sprengning - Transport - Belegningstein

Østlandske Vindu AS
Brandalvegen 851, 2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Forlaget Last og Buss A/S

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

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

Din lokale teststasjon
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

www.bilia.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
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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

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

SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000
Stårheim.............................Tlf. 57 86 37 30
VEST-AGDER
Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

www.automester.no

Tromsø

1 ÅRS
MOBILITETSGARANTI

Harstad
Narvik

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

• Ingen egenandel
• Hjelp på stedet eller

Bodø

180 VERKSTEDER
PÅ LANDSBASIS
MEKANISK
SKADE OG LAKK

på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste
AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet
alle dager i året

Namsos
Verdal
Trondheim
Molde
Ålesund
Førde

Fagernes

Voss
Bergen
Notodden
Haugesund
Stavanger

OSLO

Mjøndalen
Fredrikstad
Larvik

Skien
Arendal

Kristiansand

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

Lillehammer
Elverum
Kongsvinger

•
•
•
•
•

Aircondition-service
Ruteskift/reparasjon
Karosseri reparasjoner
Lakkering
Originale deler

Finn din nærmeste automester på

www.automester.no

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

gjensidige.no
gjensidige.no

Det lønner seg å
samle alt på ett steD

A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild
A20876/03.12/Foto: Sverre Chr. Jarild

Samler
Samlerdu
duflere
flereforsikringer
forsikringerhos
hososs,
oss,kan
kandu
dutjene
tjeneinn
innhele
hele medlemskontingenten.
medlemskontingenten.
Som
Sommedlem
medlemav
avMA
MANorge
Norgekan
kandu
dufåfåinntil
inntil18
18%%avtalerabatt
avtalerabattpå
påforsikringene
forsikringenedine.
dine.
I Itillegg
tilleggfår
fårdu
duspesialpriset
spesialprisetinnboforsikring.
innboforsikring.
For
Forpersonlig
personligrådgivning
rådgivningom
omforsikring,
forsikring,ring
ringGjensidige
Gjensidigepå
på03100.
03100.
Du
Dukan
kanogså
ogsålese
lesemer
merpå
pågjensidige.no
gjensidige.no

