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Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130

0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

 Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen AS

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Vågsgjerdv 6
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Eiendomsinvest
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Nord Roald Skogvik
Havneg 2, 9008 TROMSØ

Tlf. 77 60 19 40

Temasenteret, 6260 SKODJE
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ESSEN
BIL - SPYDEBERG
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Optiker
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Stasjonsvegen 23
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 11 76

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
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Gohelse Kirkenes
Bandagistforretning AS

 Kjell Torkildsensgt. 7
9900 KIRKENES
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Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24
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Nye OP Fure AS
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8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Tlf. 02 610
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Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711
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Sønner AS
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Tlf. 37 25 61 70
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aut. trafikkskole

Huitfeldtsgate 19
0253 OSLO

Tlf. 22 43 98 00

Ruten Fjellstue
 2658 ESPEDALEN

Tlf. 61 29 73 20
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Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
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Tlf. 72 41 05 90

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Mesta Verksted AS
avd Molde

 Krohnsvingen 1
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Fossv 11
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9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356
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5525 HAUGESUND
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Transport AS
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Tlf. 905 22 878
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Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559
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Regnskap AS
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2317 HAMAR

Tlf. 62 53 65 00

Knut Farestveit
Rør og Sveis
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5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524
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Transport AS
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Aurdal
Fjellpark-Valdres AS
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Gylteveien 16
1443 DRØBAK
Tlf. 954 41 258

Strandg. 55
4370 EGERSUND
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Risør AS
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Frakt AS
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2670 OTTA
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videregående skole

 8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Tlf. 78 40 76 40

Hemsedal
Maskinlag A/S

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 01 17

Andreas Holmsen
Ingeniør og

Arkitektkontor
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Kodal Bil
 Svartsrødv. 1
3243 KODAL

Tlf. 33 44 11 86

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

John Rathe
Transport
7100 RISSA

Tlf. 73 85 46 54

Norsk
Oljelaboratorium AS

Strandgata 3
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 37 90

Moss
Transportforum AS

 Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Maritimt
Opplæringskontor

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 70 89 20

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Svidals Minibusser
og Turbilservice
 Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

Lydgulvsystemer AS
 Lunnerlinna 14
2730 LUNNER
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Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79

Tau Auto AS
 4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Berghagen 5 1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Kjeller
Fetveien 215, 2007 KJELLER.........Tlf. 66 93 65 00

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

OSLO

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

www.bilia.no

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

www.automester.no

Lervigsv 36
4001 STAVANGER

Tlf. 51 85 87 00

Ford- og Suzuki-senteret
Indlandet Automobilverksted A/S

Finnsnes: 77 84 18 33
Sjøvegan: 77 17 41 07

www.indaut.no
post@fordsenteret.no

Forhandler for Ford og Suzuki i
Midt-Troms

Verksted, delebutikk og skaderep.
VIKING Bilberging: 908 98 206

AUST-AGDER

Josephsen Bilbergning,
Arendal................................Tlf. 37 00 60 00

ROGALAND

Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000
Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373

VEST-AGDER

Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Nittedal
Karosseriverksted AS

 Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Atlantic Regnskap
og Økonomi AS

 Tonningsg 19
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 479 13 000

Porsgrunnsv. 125
3735 SKIEN

Tlf. 35 90 00 50

Cato Rekanes
Transport

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 977 00 000

Friis Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

www.friisarkitekter.no

Westrum AS
 Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

0028 OSLO
Tlf. 22 40 28 00

7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

ESSO Rauland
Servicenter
3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Bensin stasjon med gass,
dekk og gatekjøkken.

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71
www.tannlege-erikaas.no

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Jan S. Krog
Transport

Eneråsen, 1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Service - EU-kontroll

avd for vernepleierutdanninga
 6402 MOLDE

Tlf. 71 21 40 00

Fylkesrådet
7735 STEINKJER
Tlf. 74 11 10 00
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trafikksikkerhet ble aldri noe tema i valgkampen i 
høst. ingen av partiene så det tilsynelatende som 
noe tema for å skaffe seg stemmer. trafikksikker-
het var heller ikke noe som preget de forskjellige 
partiers valgprogrammer. i hvilke grad den innsats 
som flere av MAs lokalavdelinger har gjort gjennom 
media med spørsmål til stortingskandidatene har 
hatt noen påvirkning, vet vi ikke så langt.

det at antallet døde ligger an til å bli betydelig 
høyere i 2013 enn i 2012 ser ikke ut til å gjøre inn-
trykk som bringer politikerne til handling. vi kan 
verken ut fra plattformen som ble utformet av de 
fire samarbeidspartiene eller i regjeringserklærin-
gen fra Høyre og Fremskrittspartiet, lese noe om at 
det vil bli økt innsats for tryggere trafikk.  

Mye av samferdselsbudsjettdebatten dreier seg om 
veiene og investeringer. Men vi savner en større 
innsats for mennesket i trafikken. MAs fokus på 
”Mennesket i trafikken” er spesielt rettet mot rusfri 
trafikk og friheten fra å møte en beruset bilfører. 
dette dreier seg om langsiktig arbeid med hold-
ninger og forebygging. Som bilistorganisasjon er 
MA selvsagt også opptatt av fremkommelighet, en 
effektiv trafikk og et godt og trygt veinett for alle, 
der også de andre trafikantgruppene – fotgjengere 
og syklister – skal ha sin rett til å kunne ferdes 
trygt.

vegdirektøren sier at en tredel av ulykkene skyldes 
veier og veiforhold. to tredeler av ulykkene og de 
alvorlige konsekvensene har altså andre hovedår-
saker som rus, fart og manglende bruk av bilbelte. 
regjeringen svarer i et av sine første utspill med å 
foreslå økte fartsgrenser på motorveiene. Hvilke 
signaler gir dette?

MA forventer noe mye mer fra den nye regjeringen. 
Ulykkestallene må ned.

Terje Tørring 
Direktør

Skolebenken i baksetet 

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER	/

MA-HJØRNET

bilen som ligger foran meg i rundkjøringen bråbremser. Selv om vi allerede er 
godt i gang med vår forkjørsrettslige sving må han hugge til og stoppe, fordi 
en bil i høy fart kommer inn fra høyre og kaster seg fremfor ham med minimal 
margin. bilen foran meg tuter. da bråbremser inntrengeren også kraftig og står 
stille på et blunk!

Sidevinduet går ned. en mann i sin beste alder kommer til syne, og ut av 
vinduet kommer en knyttet neve som åpner seg videre til tegn med fingrene 
som uttrykker ord som ikke egner seg på trykk. det gjør nok heller ikke det 
han gneldrer mot sjåføren som var så uheldig å varsle om nestenulykken. dette 
pågår ikke lenge, men likevel får jeg tid til å observere at det i baksetet til 
den iltre råkjøreren sitter en pjokk i et barnesete og ved siden av ham en noe 
eldre søster: de er på biltur med pappa. Akkurat nå får de en skikkelig leksjon i 
trafikklære og trafikkadferd. 

Som om det ikke er nok at faren har kjørt for fort og brøytet seg livsfarlig inn 
i rundkjøringen, får de små se ham spille rollemodellen som pappa videre på 
denne måten.. er dette den trafikale ballasten de får med på veien:
- Og slik min datter og sønn skal dere oppføre dere når dere er ute på veien.

Skolen og samfunnet har kanskje en rolle i å forme oss, også som trafikanter. 
Men jeg tror nok at grunnlaget skapes langt tidligere, fra første stund et lite 
nurk blir plassert i barnesetet eller i barnevognen. de viktige forbildene er mor 
og far på dette området som på det meste annet. Her kan det skapes adferd og 
holdninger som blir vonde å vende. 

barn får bokstavelig talt adferden i trafikken inn med morsmelken. På godt og 
vondt. de hører nok på formaninger om å være forsiktig. Men like mye får de 
nok med seg at pappa synes det er greit å jukse litt i trafikken, og kan tro at 
det er slik det skal være. Å ta seg litt til rette. kjefte på en tulling. være seg selv 
nok og til og med bryte reglene. Like lite som noen ville vise barna at det er 
greit å naske litt i ny og ne i butikken, skal vi gi inntrykk av at det gjør så lite å 
bryte fartsgrensene. eller at en øl er greit før man kjører hjem…

barn hører hva du sier og de ser hva du gjør. Lyden fra samtalene i forsetet 
bærer godt til dem som sitter en liten meter lengre bak. Og selv om de ikke 
skulle har språket inne ennå, vil det du gjør blir nøye observert i de første 
årene i livets skole.

eksemplets store makt gjelder ikke bare i bilen, men også når du er ute og spa-
serer eller sykler med barnet. Fra første stund i barnevognen eller sykkel setet 
suger det våkne barnesinnet til seg inntrykkene. Så tenk deg om neste gang du 
sneier uskyldig over på rødt fotgjengerlys, selv om veien er fri.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Regimeskifte
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dette er et unikt prosjekt. to år etter at 
alkobommen ble presentert på MHFs 
tylösand-seminar har MHF klart å konstruere 
og satt opp en fullskala alkobom i göteborg 
havn. der må alle trailere som kommer inn 
med Stena til kiel-terminalen kjøre gjennom 
alkobommen når de kjører av fergen og 
slipper ut på veien. dette gavner også norsk 
trafikksikkerhet, siden omtrent hver femte 
tungtransportbil herfra er på vei til norge.

Effektivt
- dette er et veldig interessant prosjekt som 
vi har fulgt utviklingen av i et par år. det må 
være like aktuelt å bruke systemet i norge 
som i Sverige, sier MA-direktør terje tørring.
 tørring forteller at MA har innledet et 
samarbeid med MHF med sikte på snarest 

mulig å få til et prøveprosjekt også i norge.
- Målet vårt er i likhet med i Sverige å få 
gehør for alkobom som et effektivt tiltak 
mot alkoholpåvirket kjøring. ved siden av 
fergehavner kan alkobommer for eksempel 
settes opp på andre strategiske steder som 
grenseoverganger.
 resultatene av alkobommene som et 
godt trafikksikkerhetstiltak har blitt vist 
allerede etter kort tids drift: veldig få 
sjåfører har blitt stoppet. Målet er ikke å 
”ta” flest mulig, men at ingen skal kjøre 
ut på veiene i ruspåvirket tilstand. Så fra 
anslag om at hver 185. sjåfør tidligere hadde 
ulovlig promille da han kjørte ut fra ferge, 
hadde rundt 1000 passert alkobommen før 
den første sjåføren blåste rødt.
- bommen har altså en klart forebyggende 

og avskrekkende effekt, sier tørring. Han ser 
frem til evalueringen av prøveprosjektet.

Alle	testes
etter at alkobommen ble vist som en første 
prototype for to år siden har den blitt tatt 
frem til å bli et fullskala anlegg, i første om-
gang med to parallelle felt for å få mest mulig 
effektiv flyt og effektiv avvikling.
 Alkobommen kan teste enhver sjåfør og 
er dimensjonert for alt fra små personbiler 
til store trailere. i første omgang har man 
konsentrert seg om trailertrafikken. ved et 
par tilfeller har imidlertid all trafikk, også 
personbilene, blitt sluset gjennom alko-
bommene.
 dette fungerte også godt. det var ingen 
spesielle forsinkelser å se. Og teknisk sett ser 

ALkOLÅS

Automatisk promillekontroll 
med alkobom

I	høst	har	det	blitt	gjennomført	et	unikt	prosjekt	i	kampen	mot	alkoholpåvirket	

kjøring.	MAs	svenske	søsterorganisasjon	MHF	har	gjennomført	et	prøveprosjekt	med	

et	nytt	og	effektivt	tiltak	mot	at	alkoholpåvirkete	sjåfører	kan	komme	ut	på	veien:	

Hvis	sjåføren	avgir	blåseprøve	med	ulovlig	promille	slipper	ikke	bommen	ham	vi-

dere.	Helt	automatisk.
Av H-E Hansen Kilde: MHF/Motorföraren/Gustav Liljeberg
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ALkOLÅS

alkobommen ut til å oppfylle forventningene 
til driftssikkerhet og rask trafikkavvikling. 
køene danner seg ikke i bommene, men når 
bilene fra fergen skal videre ut på veiene.
dersom man behøver større kapasitet, er det 
bare å sette flere alkobommer ved siden av 
hverandre.

Teknologien
en viktig nøkkel til suksessen er selve alko-
testeren som analyserer blåseprøven. den er 
utviklet av det svenske firmaet Servotek. det 
anvender infrarød-teknikk som gir raske og 
pålitelige resultater.
 Mens alkolåser normalt behøver en 
blåseprøve på rundt 5 sekunder for å analy-
sere den dype lungeluften, trenger testen i 
alkobommen bare et kort og lett blås. Og tes-

ten skjer uten munnstykke ved at man holder 
den lille, sylindriske sonden noen centimeter 
foran munnen: som et lett pust for å blåse ut 
et lys.

Myndigheter
MHF har klart å få i gang prosjektet i samar-
beid med en rekke myndigheter. Fergeselska-
pet Stena har velvillig vært med når politiet, 
tollvesenet, kystvakten og trafikkmyndighe-
tene har inngått et bredt samarbeid.
 Og tiltaket har fått støtte helt til topps. 
det var infrastrukturminister Catharina 
elmsäter-Svärd som sto for den offisielle 
åpningen og fikk æren av å være den første 
som blåste grønt og fikk kjørte gjennom 
alkobommen.
– dette er en veldig effektiv og rimelig 

måte å få stoppet alkoholpåvirket kjøring. 
Her i fergehavnen hvor det ofte forekom-
met at sjåfører har promille, stenger vi for 
muligheten til å komme ut på veien med 
promille, sier prosjektleder tomas Jonsson 
ved MHF test Lab.
 Hensikten med den automatiske promil-
letestingen er å få sjåfører til å avstå fra å 
drikke alkohol. en ferge er et sted der vi vet 
at det konsumeres en god del alkohol. totalt 
sett så har det tidligere vist seg at hver 185. 
sjåfør som kontrolleres i en fergehavn har 
vært påvirket.
– det innebærer blant annet at halvparten 
av alle alkoholpåvirkete førere som pågripes 
i Stockholmsområdet har kommet fra en av 
de fire havnene som finnes rundt den 
svenske hovedstaden.

De mange samarbeidspartnerne var 
til stede under åpningen.

Sven Gunnar Olsson i Servotek står 
bak oppfinnelsen av alkotesteren.

Tomas Jonsson fra MHF Test Lab har 
ledet oppbyggingen av alkobommen.
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ALkOLÅS

Menneskeliv
i første omgang har altså bare førerne av 
tunge kjøretøyer blitt testet. dette utgjør 
omtrent 80 biler fra hver ferge. dersom 
prosjektet, som skal pågå frem mot nyttår, 
viser seg vellykket, kan det også bli aktuelt 
å dimensjonere alkobomanlegget til også å 
omfatte personbiler. Alkobommer kan også 
være aktuelle i andre sammenhenger.
– Hvorfor ikke ha kontrollsteder med 
alkobom langs veiene, sier tomas Jonsson 

i MHF. – det ville effektivisere politiets 
innsats. Mellom ett og to menneskeliv ville 
kunne reddes for hver 100 000. blåseprøve. 
Antallet alkotester er viktig for også å 
ha en preventiv effekt; hyppige tester 
reduserer promillekjøringen.
 i løpet av de to årene som har gått fra 
presentasjonen til prøveprosjektet har blitt 
satt i gang, har forutsetningene endret seg 
noe, ikke teknisk og hvordan selve bommen 
fungerer, men i forhold til rammen rundt 
driften. dette har først og fremst dreid seg 
om tilpasninger i forhold til politijuristenes 
krav.
 den første prototypen var ganske en-
kel, egentlig bare en bom med alkotesting. 
Fra denne har det blitt utviklet et anlegg 
som for eksempel skal ha en sluse uten 
innsyn, for å ivareta bilistenes integritet. 
de to slusene i anlegget i göteborg må også 
være store nok til at en trailer skal kunne 
kjøre gjennom. derfor er de fire meter høye 
og syv meter lange. 
– dette er også en prototype, men sam-
tidig et godkjent anlegg. Alt er bygd med 
de riktige komponentene og vi har lagt 
mye innsats for å gjøre den brukervennlig, 
under streker tomas Jonsson.

Fjernovervåking
den automatiske promillekontrollen består 
av to enheter: den faktiske kontrollen 
som er plassert i havnen i göteborg, mens 
en trafikkledningssentral er lokalisert hos 
MHF test Lab i tibro i västergötland. Mens 
det er tollbetjenter eller politiet som skal 
ta affære ved alkobommen dersom en 
sjåfør blåser positivt, skjøtes den løpende 

oppfølgingen av trafikken fra en operatør 
i tibro. 20 mil unna følges trafikken opp på 
monitorer, og dersom en sjåfør behøver 
mer hjelp enn all den informasjonen som 
finnes på skilt, kan han trykke på en knapp 
og få innspilt vei ledning på ett av sju språk; 
svensk, engelsk, tysk, fransk, litauisk, polsk 
eller russisk. Her finnes de 15 vanligste 
frasene på de ulike språkene.
 dersom det behøves mer eksotisk 
informa sjon, er operatøren utstyrt med et 
visst ordforråd. Operatøren vil også gripe 
inn dersom en bil blir stående stille i mer 
enn 20 sekunder for å holde flyten i trafikken. 
dette overvåkes av en rekke fotoceller i 
slusen.
 Skjermene i trafikksentralen gir også 
opplysninger om alkotestene som avgis, 
og bildene fra kameraene oppbevares i 
henhold til data- og personvernsregler 
en kortere stund som eventuelt bevis for 
hvilken sjåfør som har avgitt en for høy 
promilleprøve.
 Anlegget i göteborg har blitt stadig mer 
avansert og gjennomtenkt under utviklin-
gen. de to bommene går for eksempel ikke 
opp samtidig for å forhindre trengsel videre 
ut mot veien.
 dersom en sjåfør blåser en positiv test 
kontaktes en ansvarlig fra tollen, poli-
tiet eller kystvakten. den aktuelle bom-
men stenges og sjåføren tas til side mens 
bilen kjøres unna av de ansvarlige. nå tas 
en ny promilletest som en sjekk av den 
første blåseprøven og med utstyr som gir 
resultater man kan bruke som bevis i en 
eventuell rettssak.

6
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Bomsikker fergetrafikk

Det er altså snakk om en bom med alkolås, 

som skal hindre folk i å kjøre rett fra fergen 

og ut på landeveien med ulovlig promille.

- Dette er et stort fremskitt, sa MHF-direktør 

Tom Bjerver da nyheten ble presentert under 

Tylösand-seminaret i høst.

- De tilfeldige promillekontrollene som 

foreløpig har blitt gjort ved fergene har 

TEMa

Alle skal promilletestes ved svenske ferger! Slik blir det hvis MHF – 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund – får det som de vil. Rikspolis-

styrelsen har gitt grønt lys for promillekontroll med den nyutviklete 

alkobommen ved alle fergeleier i Sverige.

Av H-E Hansen

Tomas Jonsson er prosjektleder for alkolås i MHF.

Man kan blåse lovlig grønt …

MHF-direktør Arne Winerdal (til høyre) kunne stolt vise frem alkobomanlegget til MA-direktør Terje Tørring.
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som skal hindre folk i å kjøre rett fra fergen 

og ut på landeveien med ulovlig promille.

- Dette er et stort fremskitt, sa MHF-direktør 

Tom Bjerver da nyheten ble presentert under 

Tylösand-seminaret i høst.

- De tilfeldige promillekontrollene som 

foreløpig har blitt gjort ved fergene har 

TEMa

Alle skal promilletestes ved svenske ferger! Slik blir det hvis MHF – 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund – får det som de vil. Rikspolis-

styrelsen har gitt grønt lys for promillekontroll med den nyutviklete 

alkobommen ved alle fergeleier i Sverige.

Av H-E Hansen

Tomas Jonsson er prosjektleder for alkolås i MHF.

Man kan blåse lovlig grønt …
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Bomsikker fergetrafikk

MA fikk anledning til å skissere konseptet for 
alkobom på OFVs store Nasjonale Veikonfer
anse i Kristiansand i mai. Det er MAs svenske 
søsterorganisasjon som står bak den interes
sante tanken om å ha en bom der man kan 
teste om sjåfører har ulovlig promille. Vi har 
omtalt dette forsøksprosjektet i Motorføreren 
tidligere.

ForsøksprosjekterAlkobommer kan plasseres på strategiske 
steder der det er konsentrert trafikk. MHF har 

testet ut systemet på for eksempel camping
plasser. Tanken videre har vært at spesielt 
internasjonale fergehavner kan være steder 
der det er stor trafikk og en overhyppighet av 
ulovlig promille. Trafikken utgjør her mil
lionvis av biler, og av disse viser svenske tall 
at det er dobbelt så mange som har for høy 
promille her i forhold til ellers på veiene.
 Så selv om alkobom fortsatt er på et 
prøvestadium, kan man tenke seg mange 
mulige bruksområder.

Stor interesseUnder overskriften ”Vil hindre promillekjørere 
tilgang til norske veier” ble saken slått stort 
opp på NRKs nettsider. I en tid da sommer
varmen var i ferd med å slå inn over landet og 
ferie og fergetiden sto for døren, var dette 
aktuelt stoff. NRK hadde en god og interes
sant vinkling.
 MA ønsker at alle som kommer med ferjene 
til Kristiansand skal alkotestes når de kjører 
i land. De ønsker at det skal installeres en 
automatisk alkobom, innledet NRK sin nett
sak, som gikk videre med å fortelle hvordan 
systemet virker. MAs redaktør HansErik Hansen sa til nrk.
no at systemet er svært enkelt, og at det 
effektivt vil avsløre bilførere med alkohol i 
blodet, før de slipper inn på de norske veiene. 
Her ble det også fra MAs side sagt at det ikke 

TEMA

Alkobommen har blitt viden kjent. Da MA luftet muligheten for 

slike bommer i Kristiansand på forsommeren skapte det medie

omtale, mye interesse og mange reaksjoner. 

Alkobom, ferger og ferie

Av H-E Hansen

Tidlig i 2012 innledet MA innsatsen 
for alkobom også i Norge.
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Årets konferanse var mitt første møte med 
tylösand, som jeg hadde hørt så mye om 
tidligere. MA-representanter har fortalt 
mye om både lærerike og interessante 
dager med foredrag om temaer som angår 

oss i MA: et bredt spekter av saker innen 
trafikksikkerhet. nå skulle jeg få oppleve 
dette selv på konferansehotellet i havgapet 
utenfor Halmstad.

Hadde virkelig MHF i Sverige så gode forele-
sere at det tilfredsstilte kresne deltakere 
fra MA og for øvrig så å si hele det nordiske 
trafikksikkerhetsmiljøet? Svaret var et 
rungende JA! Jeg har samlet noen person-
lige inntrykk, som jeg kort vil dele med 
Motorførerens lesere.

Bevisste	trafikanter	
MHF er MAs svenske søsterorganisasjon og 
arrangerer den store konferansen for 56. 
gang! i arbeidet for å nå nullvisjonen om 
at ingen skal bli drept eller hardt skadet i 
trafikken er det mange faktorer som spiller 
inn. nå settes fokus på trafikantenes opp-

teMA

idiotsikker trafikk?
tylösand-seminaret 2013:

Er	det	mulig	at	trafikken	kan	bli	idiotsikker?	At	vi	kan	gjøre	

nå	en	nullvisjon	også	i	forhold	til	å	mestre	den	menneskelige	

faktoren	som	årsak	til	ulykker.	Dette	er	hovedtemaet	under	

den	store	trafikksikkerhetskonferansen	som	MHF	arrangerer	i	

Tylösand		i	høst.

Av Margreth Karlsvik, sentralstyremedlem i MA
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teMA

førsel 
og tilbøyelighet til å ta 
risiko.
- vi setter fokus på mennesket. tross alle 
fine tekniske hjelpemidler gjelder det å få 
bevisste bilførere bak rattet. det må tas tak 
i den menneskelige faktoren for at vi skal 
kunne presse dødstallene i trafikken yt-
terligere ned, sier Arne Winerdal, direktør 
i MHF.
 infrastrukturminister Catharina 
elmsäter-Svärd holdt innledningsforedraget 
om idioti på veien” på årets tylösand-
seminar, mens andre innlegg tok opp blant 
annet mer ambisiøse mål for nullvisjonen, 
hvordan god sikkerhetskultur dannes og 
hvordan de myke trafikantene skal bli 
sikrere. deltakerne representerer både 
myndigheter, ideelle organisasjoner og 
næringslivet. tylösand-seminariet er en 
unik møteplass for trafikksikkerhet.

Menneskelig	tilnærming
i året skulle altså fokuset settes på men-
nesket. derfor ble konferansen kalt for 
«idiotsikker trafikk»: Hvordan behersker vi 
den menneskelige faktoren? Leder av MHF, 
Maria bergstrøm holdt innledningstalen.
 de fleste foredragene var korte. dette 
gjorde at mange tema ble tatt opp med 
forskjellig innfallsvinkel og vi fikk mange 
faktaopplysninger og god informasjon. På 
de tre dagene var det totalt 52 forelesere, 
35 menn og 17 kvinner. etter hvert emne 
ble det holdt interessante paneldiskusjoner.
 i tilknytning til konferansen arrangeres 
det også en utstilling der organisasjoner og 
kommersielle aktører innen trafikksikker-

het 
viser seg frem, for eksem-
pel med alkolåser.
 
Visjoner
«null-visjonen» var en ledetråd for den 
første dagen.  Hvordan skulle det være mulig 
å nå det svenske målet på maksimalt 133 
døde i trafikken i 2020. Slike tanker har stor 
overføringsverdi til våre norske forhold. i 
Sverige dør ca. 100 personer i trafikken på 
grunn av alkohol.
 bruk av sykkel var også et aktuelt 
tema. blant flere perspektiver som ble 
tatt opp var: tåler byene flere syklister? 
Mange steder ser man at syklister utgjør 
en økende risikogruppe. For å redusere bil-
bruken må det åpnes for større muligheter 
til å kombinere transportmulighetene, for 
eksempel sykkel og buss. Og hvor skal alle 
syklene etter hvert parkeres?

God	bilteknologi
bilteknologien har spilt en viktig rolle for å 
redusere ulykkestallene. en rekke nye sys-
temer kommer. vil for eksempel autobrems 
være en fremtidig livredder? Systemer som 
bremser bilen automatisk finnes allerede, 
og nye bruksområder er for eksempel at 
bilen bremse automatisk for fotgjengere. 
dette kan redusere dødeligheten med 50 %! 
Men det er viktig at systemet virker i mør-
ket og med høy fart.
 Smart teknikk kan gi raskere resultat 
enn våre forsøk på å mestre den men-
neskelige faktoren.
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Kultur
Sikkerhetskultur var et viktig tema i tylö-
sand. Hva er egentlig sikkerhet? Og tar man 
risiko, eller er man utsatt for den?
 Mennesket må fatte gode beslutninger, 
men sikkerhet har kostnader blant annet 
gjennom at en reise/transport tar lengre tid 
når hastigheten reduseres. det lønner seg 
altså å ta en risiko. Og som oftest går det jo 
bra; man opplever kontroll. det danner seg 
en kultur med at ”slik gjør alle her”!

De	myke
Andre dag av konferansen startet med å 
sette fokus på syklister og forgjengere. nå 
er det på høy tid med systematisk arbeid 
med byenes utrygge trafikanter. Om bilen 
står hjemme, kan det bety at man utsetter 
seg for stor risiko som syklist eller fotgjenger.
 Mange byer har stadig større fokus på 
gående og syklister. vi fikk opplyst at et 
overraskende eksempel er new york, som 
har tatt et imponerende skippertak.
 ved siden av å få syklistene til å bruke 
hjelm, settes det fokus på annet verne-
utstyr og bedre tilpasset, myk asfalt på 
sykkelstiene. Samtidig er det en tendens 
til at en gruppe av syklistene er i konflikt 
med både bilister og fotgjengere ved blant 
annet å kjøre for fort.
 For de mindre spreke kan en el-sykkel 
være aktuelt: Stille og bekvemt.

Stor	ulykke
tylösand-seminarets tredje dag tok for seg 
tranarps-ulykken; massekollisjonen i januar 
2013 da 71 biler kjørte i hverandre på en 
tåkete og glatt vei i Syd-Sverige. Heldigvis 
var det mange aktsomme bilførere som 
kjørte til siden og stoppet i den dårlige 
sikten, men de fleste på veien fortsatte å 

holde vanlig fart. det var nærmest et under 
at bare en person omkom, mens 47 ble 
skadet. 
i to uker etter ulykken ble forløpet doku-
mentet igjennom bilder og grafikk. Myn-
dighetene ville analysere og trekke lærdom 
av hendelsen.
 den åpenbare årsaken var for høy 
hastighet. det ble slått fast at redning-
sinnsatsen var svært god. Politiet sperret 
av ulykkesstedet raskt. Ambulanser og 
brannvesen var tidlig fremme.
 tungtrafikk og hastighet var også et 
tema. Ca. 45 % av sjåførene følger has-
tighetsgrensen, men de fleste lastebilene 
ligger for eksempel på rundt 85 km/t i 
80-soner. da vet de at de ikke blir tatt for 
å kjøre for fort.  grunnen til at føreren 
kjører for fort, er at de føler seg stress i 
arbeidssituasjonen sin. de må skynde seg 
og er under press fra oppdragsgivere og 

arbeidsgivere. Sjåføren får likevel som 
oftest skylden når noe går galt.  ved god 
planlegging kan dette vært unngått. 
Svenske sjåfører gjøres mer delaktige i en 
sikkerhetskultur på arbeidsplassen. i et 
bredere perspektiv kan dette også påvirke 
trafikksikkerheten.

Fremgangsrikt
Sverige ligger i verdenstoppen når det 
gjelder trafikksikkerhet. det store og 
framgangsrike med svensk trafikksikker-
hetsarbeid er nettverksbygget mellom alle 
viktige aktører, som er beredt til å arbeide 
over grensene.
 Og i tylösand har dette nettverket 
tilsynelatende et av sine viktigste møte-
steder. det har vært veldig nyttig, ja rett 
og slett fantastisk, å oppleve og være del 
av dette for første gang!

teMA

MAs delegasjon til årets Tylösand-seminar besto av MAs 
styreleder Ann-Cathrin Becken (til venstre), daglig leder i 
KastMasken Stig Eid Sandstad, økonomisjef Ole E. Veimodet 
og MA-styremedlem Margreth O. Karlsvik, samt redaktør H-E 
Hansen, som sto bak kameraet da bildet ble tatt.
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tiltaket tek sikte på at syklande og 
gåande trafikantar skal verta meir syn-
lege i trafikken i haustmørkret. Utdelinga 
er søkt tilpassa den tida då elevane tek 
til med trafikktrening på sykkel i skulane; 
derfor utdeling til 5. klasse.
 vi har som ein krevjande visjon at 
ingen skal bli drepne eller hardt skadde i 
trafikken.
 trafikken på vegane våre har auka 
sterkt og problem og utfordringar blir 
stadig større. ved sida av for stor fart og 
manglande bruk av bilbelte er rusmidlar 
største årsaka til trafikkulukker. Ofte 
rammar slike ulukker unge menneske som 
dermed kan få framtida si øydelagd. MA 
åtvarar mot bruk av alkohol og narkotiske 
stoff og er opptekne av at alle skal ha 
tryggleik for å sleppa møtet med rusa 
medtrafikantar.
 vi ønskjer at skuleelevane våre får gode 
opplevingar i trafikken på vegane våre.

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk 
på 9800 syklister over hele landet, og 
undersøkelsen viser at ungdom er klart 
dårligst til å bruke sykkelhjelm.

Bekymringsfullt
- den lave hjelmbruken blant tenåringer 
er bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør 
guro ranes i Statens vegvesen. Hun mener 
dette er en utfordring siden denne alders-
gruppen sykler mye, men kanskje ikke har 
tilstrekkelig forståelse for risikoen de utset-
ter seg for ved ikke å bruke sykkelhjem.

Menn	flinkere	enn	kvinner
barn under 12 år er flinkest til å bruke 
hjelm (75,4 %). når det gjelder voksne over 
17 år brukte 55,7 prosent hjelm. i denne 
gruppen er menn flinkere enn kvinner: 
51,9 prosent av kvinnene brukte hjelm 
mot 58,4 prosent av mennene. 
 Samlet sett viser undersøkelsen at 
53,8 % av alle syklende bruker syk-
kelhjelm, noe som er en økning på 
4 % fra i fjor.
- generelt har hjelmbruken økt 
jevnt de seneste årene, og det 
er gledelig at vi ser en økning 
også i år. Hjelm er et billig 
og effektivt hjelpemiddel 
for å redusere antall og 
alvorlighetsgrad av 
hodeskader om en 
ulykke på sykkel 
skulle skje, sier 
guro ranes.

MA-refleksvestar til 5. klasse 
i Sogn og Fjordane

MA	i	Sogn	og	Fjordane	deler	

årleg	ut	refleksvestar	til		5.	

klassingar	i	barneskulane	i	

fylket.	Dette	i	samarbeid	med	

Trygg	Trafikk	og	Fylkestrafikk-

tryggingsutvalet	(FTU).

En	ny	undersøkelse	viser	at	

kun	35	%	av	unge	mellom	12	

og	17	år	bruker	sykkelhjelm.	

Et	altfor	lavt	tall	mener	

Statens	vegvesen.

kun hver tredje tenåring bruker hjelm

Av Kristen Askeland, 
leidar MA avdeling Indre Sogn



14 MOTORFØREREN  |   4   |   2013

Stortingsrepresentanter for den nye 
perioden 2013 – 2017 skulle velges, og i 
den siste tiden før valget la MA opp til at 
avdelingene over hele landet skal stille 
konkrete spørsmål om rusfri trafikk, rusfri 
livsstil og trafikksikkerhet til de politiske 
partienes 1. kandidater i fylkene. i et åpent 
brev har partiene fått anledning til å gi svar. 
nedenfor gjengir vi brevet med spørsmålene 
som vil være svært relevante også videre 
inn i stortingsperioden.

Samarbeid
MA har lange tradisjoner for god kontakt 
med stortingsrepresentantene i arbeidet 
for å fremme MAs saker om rusfri trafikk 
og sikkerhet på veiene. dette har gitt gode 
resultater. MA ser frem til å fortsette dette 

samarbeidet og påvirkningen overfor et 
nytt Storting, både overfor gjenvalgte 
representanter og nyvalgte, det være seg de 
som arbeider direkte med MAs hovedsaker 
i transport- og kommunikasjonskomiteen, 
Helse- og omsorgskomiteen og Justiskomi-
teen og for øvrig alle representantene.
 norges nasjonalforsamling er sammensatt 
av lokalt, fylkesvis valgte representanter. 
derfor er det viktig å fremme MAs saker 
overfor partienes kandidater i fylkene. MA 
mener det har vært viktig å benytte valgkam-
pen til å bevisstgjøre kandidatene på MAs 
saker innen rusfri trafikk og rusfri livsstil, og 
å klarlegge kandidatenes syn på sakene.

Åpent	brev
Hvordan vil du og ditt parti bidra i det 

videre arbeidet for å redusere antallet 
drepte og hardt skadete på norske veier? 
Med dette spørsmålet som utgangspunkt 
utfordrer MA – rusfri trafikk og livsstil, å 
utfordre toppkandidatene i stortingsvalget 
for å sette fokus på retningen i dette viktige 
temaet i neste stortingsperiode.
 MA – rusfri trafikk og livsstil, har i mer 
enn 85 år arbeidet for trafikksikkerhet. bil-
organisasjonen arbeider på et bredt spekter 
av saker innen trafikk og trafikksikkerhet, 
og har hatt et spesielt fokus på arbeidet mot 
rus i trafikken. Frem mot stortingsvalget 
ønsker MA å rette søkelyset mot trafikksik-
kerhet og kampen mot samfunnsproblemet 
og de mange personlige tragediene som er 
knyttet til de altfor mange trafikkulykkene.
 i 2012 døde 148 personer i trafikken og 

teMA

Hvordan	vil	du	og	ditt	parti	bidra	i	det	videre	arbeidet	for	å	redusere	antallet	drepte	og	hardt	ska-

dete	på	norske	veier?	Med	dette	spørsmålet	som	utgangspunkt	har	MA	–	rusfri	trafikk	og	livsstil	

utfordret	toppkandidatene	i	stortingsvalget.	Målet	var	å	sette	fokus	på	retningen	i	dette	viktige	

temaet	med	noen	konkrete	utfordringer.

Av H-E Hansen

MA i valginnspurten: 

trafikksikkerhet 

på agendaen
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636 personer hardt skadd. rus er ved siden 
av fart de viktigste årsakene til dette, ved 
siden av at manglende bilbeltebruk gjør at 
mange ulykker ender tragisk. det er anslått 
at så mange som nærmere hver tredje døds-
ulykke eller skade kan ha alkohol og rus 
som medvirkende årsak. det er bred enighet 
om null-visjonen om ingen drepte og hardt 
skadde i trafikken her i landet. For å nå 
visjonen setter nasjonal transportplan en 
halvering av antallet drepte og skadde in-
nen 2024 og ett av tiltakene for å nå målet 
er montering av alkolås i alle skolebusser.

Alkolås
Alkolås er et effektivt middel for å hindre at 
alkoholpåvirkete bilførere kan starte bilen 
og kjøre med fare for andres og egne liv. 
Stortinget vedtok i juni 2013 nasjonal trans-
portplan 2014 – 2023 der det ble vedtatt en 
prosess for nasjonalt påbud om alkolås på 
skolebusser. det foreligger også forslag om å 
bruke alkolås som del av reaksjonen overfor 
promilledømte.
- Hva er ditt og ditt partis holdning til å 
følge opp alkolås på skolebuss med videre 
tiltak for ytterligere bruk av alkolås på an-
nen persontransport, tungtransport, annen 
yrkestrafikk og eventuelt på alle nye biler?

Skolevei	og	gangstier
MA setter fokus på menneske i trafik-
ken. Alle ferdes i trafikken, hver dag, flere 
ganger daglig. For at det skal gå bra er vi 
avhengig av at alle kan noe om hvordan 
man ferdes i trafikken, hvilke regler som 
gjelder og at vi følger disse. reglene sitter 
best når læringen begynner tidlig. det er 
derfor viktig at det er stor oppmerksomhet 
på trafikkopplæring i skole og barnehage og 
at det gis god plass til den allerede i barne-
hagen og også selvfølgelig i skolen.
- Hva vil du og ditt parti gjøre for å sikre 
skoleveiene med et mer og bedre gang- og 
sykkelveier i et omfang (radius på 4 km fra 
skolene) som også kan redusere behovet for 
skoleskyss og foreldrekjøring?

Småbåttrafikk	og	rus
Hvert år omkommer mange av drukning 
og ulykker på sjøen. Sommer etter som-
mer opplever er småbåter og ruspåvirkete 
båtførere et tilbakevendende problem. Fart, 
rus og manglende bruk ab sikkerhetsutstyr er 
på sjøen, som på veien, Promillegrensen på 
sjøen er fortsatt 0,8, og MA mener at denne 
må senkes til samme nivå som i veitrafikken. 
Annen rus enn alkohol må også behandles på 
samme måte som i trafikken, der bruk av en 

rekke narkotiske stoffer 
og medikamenter har 
faste straffegrenser.
- Hva mener du og ditt 
parti om promille-
grensene på sjøen, 
og hva vil dere gjøre 
for eventuelt å endre 
disse?

Rusfri	trafikk	
og	rusfri	livsstil
det er påvist klare 
sammenhenger mel-
lom alkoholkon-
sumet i et samfunn 
og alkoholpåvirket 
kjøring. dette har 
spesiell relevans 
når det gjelder 
ungdom, som er 
overrepresentert 
i ulykkesstatis-
tikkene.
- Hva vil du og 
ditt parti gjøre 
for å bidra 
til en mer 
rusfri livsstil, 
tilgjengelighet 
til alkohol og 
rusfri trafikk?
 - Hvilke andre viktige 
trafikksikkerhetstiltak vil du 
og ditt parti prioritere og 
arbeide for i neste stortings-
periode?

God	respons
enkelte MA-avdelinger var spe-
sielt aktive med å utfordre sitt 
fylkes politikere. Spørsmålene 
ble sendt til redaksjoner i 
avisene i de enkelte fylkene. 
Svarene kom også gjen-
nom media. de ga god 
informasjon om MA-
utspillet og politikernes 
holdninger til et større 
publikum.
 Svarene var mer 
omfangsrike enn at 
de kan refereres her i 
Motorføreren. For å lese 
dem henvises det til MAs 
nett sider 
www.ma-norge.no.

teMA
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Stasjonsvognutgaven har de samme gode 
egenskapene, kjøregleden, brukervenn-
ligheten og innovasjonene som kombi-
utgaven av golf, og kombinerer dette 
med et stort bagasjerom. bakseteplassen 
er for eksempel også 2,6 cm bedre enn på 
kombiutgaven.

30	millioner
golf har i flere år toppet bestselgerlisten 
i norge, blant annet de siste fem årene. i 
norge er det solgt nærmere 200 000 golf 

siden den første generasjonen ble intro-
dusert. 
 For golf er ikke bare en vinner nå for 
tiden. den har satt rekorder gjennom mer 
enn en mannsalder. volkswagen har tidligere 
i år skrevet bilhistorie da golf nummer 30 
millioner rullet ut av fabrikken i Wolfsburg. 
dette er produksjonsrekord for en bilmodell 
i europa. Suksesshistorien startet i 1974, og 
siden har 2000 mennesker kjøpt en golf hver 
eneste dag i 39 år!
 bil nummer 30 millioner var en golf tdi 

blueMotion. Modellen har et forbruk på 
beskjedne 0,32 liter per mil og er med det 
den mest drivstoffgjerrige golf som noen 
gang er produsert.
 golf har gått en lang vei gjennom sine 
syv generasjoner, der golf i (1974 til 1983) 
tar et revolusjonerende steg videre fra bobla. 
det var et helt nytt konsept med overgang 
fra luftkjølt hekkmotor til vannkjølt motor 
og forhjulsdrift. designet gikk fra runde for-
mer til rette linjer basert på designlegenden 
giorgio giugiaros formspråk.

biLnytt

Volkswagen	Golf	er	en	viktig	bil.	Ikke	bare	topper	den	salgsstatistikkene,	men		

med	naturlig,	selvsikker	mine	dominerer	og	viser	den	veien	i	et	helt	segment.	

Derfor	kalles	også	denne	størrelsen	av	kompakte	biler	for	Golf-klassen.	

Volkswagen	lanserte	den	sjuende	generasjonen	av	Golf	før	årsskiftet,	først	i	

kombiutgaven.	Noe	senere	har	vi	også	fått	prøve	stasjonsvognen.
Av H-E Hansen

golf fører an videre
volkswagen:
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Den	syvende
essensen av den nye golf vii er at vekten har 
blitt redusert med opptil 100 kilo, og stoppet 
en trend med stadig tyngre biler. Likevel har 
den blitt litt større fra forrige generasjon: 
Lengde 455,9 cm (+ 2,5 cm), bredde 179,9 
cm (+ 1,8 cm), høyde 146,0 cm (- 0,7 cm) og 
akselavstand 263,7 cm (+ 5,9 cm).
 den innbydende kupeen har også blitt 
litt lengre 175,0 cm (+ 1,4 cm), mens volumet 
i bagasjerommet er utvidet med så mye som 
100 liter til 605 liter.
 drivstofforbruket har blitt redusert med 
så mye som over 23 % sammenlignet med 
den forrige modellen avhengig av motor-
valg. golf tdi blueMotion har et forbruk på 
bare 0,32 liter per mil.
 Og volkswagen peker på at golf vii vil 
gå inn i historien som den bil i kompakt-
klassen hvor en lang rekke nye assistanse-
systemer gjorde sin debut. eksempler på det 
er PreCrash passasjerbeskyttelse og multi-
kollisjonsbrems.
 trendline har det grunnleggende ut-
styrsnivået som er listet av standardutstyr 
både for komfort og sikkerhet. derfra kan 
man kjøpe seg mer påkostete og flere funk-
sjoner i de høyere nivåene Comfortline og 
Highline.

God	sikring
volkswagen golf har fått beste karakter, fem 
stjerner i kollisjonstestene til euro nCAP, 
som også har gitt bilen fire prestisje fulle 
utmerkelser for sine nyskapende sikkerhets-
løsninger. 
 golf får topp karakter for beskyttelse av 
fører og passasjerer, både ved frontkollisjon, 
påkjørsel fra siden, stolpe i siden og iden 
såkalte whiplashtesten. testene med dukker 
som representerer barn på 18 måneder og 
3 år viser at også barn er godt sikret i en ny 
golf.
  i tillegg til at karosseriet gir god beskyt-
telse ved sammenstøt, har siste generasjon 
av golf også en rekke førerhjelpsystemer 
som bidrar til å unngå sammenstøt eller 
begrense omfanget dersom en kollisjon ikke 
er til å unngå. Standardutstyret omfatter 
multikollisjonsbrems som bremser bilen etter 
en kollisjon for å redusere risikoen for yt-
terligere sammenstøt. 
 Statistikk viser at en fjerdedel av alle 
kollisjoner innebærer påfølgende sammen-
støt. i alt tilbys sju sikkerhetssystemer, som 
adaptiv cruisekontroll, front assist med city 
nødbrems, tretthetsvarsler, feltvarsler (Lane 
Assist), og proaktiv passasjer-beskyttelse som 
innebærer stramming av belter og lukking 

av vinduer og eventuelt soltak når en kol-
lisjon er uunngåelig.

Rikholdig	utvalg
du kan velge mellom et spekter av bensin- 
og dieselmotorer. en 1,2-liters tSi-bensin-
motor kan fås i varianter med enten 85 
hk eller 105 hk. den kan kombineres med 
enten en 6-trinns manuell girkasse eller den 
gode 7-trinns dSg-automatgirkassen.
 1,4-liters tSi bensinmotoren byr på 
enten 122hk eller 140 hk og de samme gir-
kassene.  den 1,6-liters tdi dieselmotoren 
tilbys med enten 90 hk og 5-trinns manuell 
girkasse eller 105 hk og 5-trinns manuell 
girkasse eller dSg.
 den sterke 2,0-liters tdi-dieselmotoren 
yter hele 150hk og finnes sammen med en 
6-trinns manuell girkasse eller en 6-trinns 
dSg. denne motoren er det også som sitter 
i golf-versjonen 4MOtiOn med firehjuls-
trekk. 
 Prisene for golf stasjonsvogn starter på 
243 200 kroner. da får du en golf trend-
line 1,2 85 hk tSi. rimeligste dieselvariant 
er golf Comfortline 1,6 105 hk tdi til 284 
900 kroner. øverst på prislisten ligger golf 
Highline 2,0 150 hk tdi 4MOtiOn som 
koster 353 100 kroner.
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 navnet transit ble første gang benyttet av 
Ford i tyskland i 1953. den gangen handlet 
det om en kassevognutgave av den pop-
ulære personbilen taunus, først med navnet 
Fk-1000 (nyttelast 1000 kg.) og senere 
benevnt Ford taunus transit. Produksjonen 
av denne varianten opphørte allerede i 
1965. den utgaven folk flest forbinder med 
modellnavnet transit kom på markedet i 
1975, ikke minst fordi den fikk et meget 
langt og godt liv.

Av	de	beste
Helt siden introduksjon av den første egentlige 
transit-modellen midt på 70-tallet, har transit 
vært en av de mest solgte bilene i sin klasse i 
europa.
 gjennom flere modellgenerasjoner og enda 
flere modellvarianter, har Ford klart å opprett-
holde publikumsinteresse, konkurranseevne 
og salgsvolum gjennom alle disse årene. det 
har handlet om kassevogner, minibusser, små 
lastebiler, lange og korte utgaver – og et utall 
av motorvarianter. 

Helt	ny
nå er en helt ny utgave av transit på marke-
det. Også denne gangen vil den etter hvert bli 
levert i flere varianter, både lange og korte, 
høye og lave utførelser.
 transit-utgaver med flere seter enn to 
eller tre seter, altså minibusser, vil heretter ha 
tilnavnet Custom.
 det helt nye er at det nå også finnes en 
søster-modell av transit som har fått navnet 
tourneo Custom. dette er en utgave som først 
og fremst er beregnet for persontransport, en 

bil med 8 eller 9 seter, og som derfor er bygget 
som personbil helt fra bunnen av. tourneo 
Custom byr på mer komfort og bedre utstyr 
enn det som er vanlig i denne klassen.

Motorvalg
Motormessig står valget foreløpig mellom 
tre utgaver av Fords 2,2 liters duratec tdCi 
dieselmotor, med henholdsvis 100, 125 eller 
155 hk. til å begynne med vil alle utgaver bli 
levert med en sekstrinns manuell girkasse og 
forhjulsdrift. Men vi har en mistanke om at 
det etter hvert vil bli tilbudt både automat-
gir og firehjulsdrift. 
 Ford opplyser at den nye transit er den 
første varebilen som har fått fem stjerner i 
euronCAPs kollisjonstester.
 etter å ha tilbragt en dag i forskjellige 
utgaver av de nye nyttekjøretøyene fra 
Ford, både bak rattet og som passasjer, 
sitter vi igjen med inntrykket av at dette er 
kjøreglade og komfortable kjøretøyer for 
sine nyttige formål. Og det er biler som i 
tillegg altså byr på et høyt sikkerhetsnivå.

nye utgaver av Ford transit

Gjennom	snart	40	år	har	Ford	

Transit	vært	et	meget	kjent	syn	

i	trafikkbildet,	og	et	viktig	red-

skap	i	europeisk	distribusjon,	

vare-	og	persontransport.	Den	

har	gjennomgått	mange	forny-

elser	og	i	det	siste	har	nyhet-

ene	kommet	på	løpende	bånd.	

Av Knut Arild Lotterud

biLnytt
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Med en el- motor på142 hk, en rekkevidde på 
162 kilometer og samme velkjente kjøreglede 
som øvrige modeller, vil Ford Focus electric 
kunne være et godt alternativ for mange, 
både for dem som er ute etter kjøreglede og 
for dem som vil bidra til nullutslipp og nyte 
fordelene med å kjøre på strøm.

Side	ved	side
Ford opplyses å være produsenten av det 
nest største antall hybridkjøretøy i verden, 
og selskapets andel av markedet for elektri-
fiserte biler er firedoblet i løpet av det siste 
året i USA. Ford vil tilby i alt tre elektrifiserte 
kjøretøy i europa innen utgangen av 2014. i 
slutten av 2014 kommer C-MAX energi plug-
in hybrid og Mondeo Hybrid. el-utgaven av 
Focus er utviklet i USA. der har den også 
vært i produksjon og salg i mer enn et år. 
 nå har produksjonen også kommet godt i 

gang i europa. vi har vært på Ford-fabrikken 
ved Saarlouis i det sydvestlige tyskland. 
dette er en tradisjonsrik fabrikk som selveste 
Henry Ford ii åpnet i 1970 for produksjon av 
Ford escort.
 Siden det ”bare” er motorene og driv-
verket som skiller electric fra andre Focus-
utgaver, kan de forskjellige utgavene av 
bilen bygges om hverandre på samme fabrikk 
og samme samlebånd. 

Nye	muligheter
Ford Focus er en bestselger på verdensbasis. 
Med en velkjørende og konkurransedyktig 
el-bilvariant vil trolig salget øke ytterligere. 
Og i norge vil den blande seg inn i et stadig 
større tilbud av el-biler.
 ved vårt første møte med electric kan 
vi bekrefte at den er en velkjørende bil 
med gode ytelser, og med plass og øvrige 

egenskaper omtrent tilsvarende de velkjente 
Focus-utgavene med forbrenningsmotor. den 
sterke el-motoren gir god og lydløs akseler-
asjon og framdrift, og topphastigheten skal 
være hele 136 km/t. den teoretiske rekke-
vidden oppgis til 162 kilometer. 
 batteripakken opptar en del plass i 
bagasjerommet. Litiumion-batteriene har 
en kapasitet på 23 kW/t og har et avansert 
nedkjølings- og varmesystem til å regulere 
batteritemperaturen for å hjelpe til å maksi-
mere levetiden til batteriet i tillegg til at man 
får flest mulig kilometer pr. lading.
 Ladetidene oppgis å være henholdsvis 
11 timer (ved 10 A) 7 timer (16 A) og 4 timer 
(32 A) fra tomt til fullt batteri. Ford Focus 
electric er nå ikke forberedt for hurtiglading.
 Prisen for Ford Focus electric er 259 000 
kroner.

Ford Focus på strøm 
Ford	Focus	kommer	i	mange	gode	utgaver	med	drivstoff-

gjerrige	bensin-	og	dieselmotorer.	Nå	dukker	den	også	opp	i	en	

utslippsfri	versjon:	Electric!	Focus	Electric	er	i	bunn	og	grunn	

en	helt	vanlig	Focus,	bare	med	den	forskjellen	at	det	tradisjo-

nelle	drivverket	er	byttet	ut.

Av Knut Arild Lotterud
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Mens noen av konkurrentene har vært tidlig 
ute, har volvo tatt seg god tid i utviklingen 
av sin el-bil. det er også valgt å utvikle en 
bil som føyer seg inn i resten av modell-
programmet når det gjelder design, funk-
sjoner, kjøreegenskaper og komfort.
 volvo electric er derfor en C30 der 

bensin- og dieselmotorene er erstattet av 
en elektromotor. den oppgraderte flåten av 
elektriske volvo C30-modeller oppfyller de 
samme kvalitets- og sikkerhetskravene som 
alle andre volvo-modeller. ved vårt første 
møte med testutgaven fikk vi bekreftelse på 
de velkjente kjøreegenskapene og kom-

forten, som får merverdier ved el-bilens 
lydsvake og kraftfulle kjapphet.

Volvo	og	Siemens
Mens stadig nye merker dukker opp med 
elbiler, har også volvo de siste årene jobbet 
helhjertet med elektrifisering. 
 Hittil har volvo lansert den gode v60 
Plug-in Hybrid som er utstyrt med både en 
2,4-liters dieselmotor på 215 hk foran og en 
elektrisk motor bak på 70 hk. batteripakken 
kan lades fra en vanlig stikkontakt og skal 
gi mulighet for en rekkevidde på 50 km med 
bare eldrift. 
 den rene el-volvoen er imidlertid ikke 
i masseproduksjon ennå. volvo ønsker å 

biLnytt

el-modeller på vei fra volvo
volvo C30 electric:

Volvo	har	arbeidet	mye	med	å	gjøre	bensin-	og	dieselmotorene	

sine	stadig	mer	effektive.	Samtidig	har	det	pågått	en	utvikling	av	

el-modeller.	De	spesielle	tekniske	løsningene	som	er	brukt	kan	

integreres	i	hele	rekken	av	elektriske	modeller	etter	hvert	som	

Volvo	utvikler	fremtidens	biler.

Av H-E Hansen
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fortsette utviklingen gjennom en ny små-
serie av demonstrasjonsbiler i stedet for å 
starte serieproduksjon og salg. el-bilen vi nå 
har møtt er andre generasjon C30 electric 
og er utviklet i et strategisk samarbeid 
mellom volvo og Siemens som startet opp i 
august 2011. den nye C30 electric skiller seg 
fra forgjengeren fra 2010 blant annet med 
kraftigere el-motor og innebygd lader. bat-
teriet er imidlertid det samme.

Strategisk
Fra i sommer har europeiske leasingkunder 
kunnet kjøre og vurdere en flåte på 100 opp-
graderte og helelektriske demonstrasjons-
modeller av volvo C30. erfaringene herfra 
skal brukes som grunnlag for den videre 
utviklingen av teknologien som skal brukes 
i hele rekken av el-modeller som volvo vil 
komme med etter hvert.
 Siemens er hovedleverandør av kompo-
nentene til den elektriske drivkjeden i den 
kommende Scalable Product Architecture 
(Skalerbar produktarkitektur, SPA) –platt-
formen, som åpner for sofistikert elektri-
fisering på alle nivåer – fra ulike typer 
hybridmodeller til hel-elektriske kjøretøyer, 
uten at dette skal gå ut over interiør eller 
lastekapasitet.

20	km	på	10	minutter
den nye Siemens-motoren har en toppytelse 
på 89 kW (120 hk) og et dreiemoment på 250 
nm, og gir en akselerasjon fra 0 til 70 km/t 
på 5,9 sekunder.
 Ladingen for å oppnå den maksimale 
rekkevidden på 164 km kan skje på bare 
halvannen time med en spesiell hurtiglader.
– den nye og banebrytende hurtiglade-
løsningen vil bedre tidsbruk og rekkevidde 
for daglig bruk av bilen radikalt. dette med-
fører en betydelig bedring i eierkostnaden 
ettersom kunden nå vil være i stand til å 
kjøre mange lavkostnadskilometre hver dag. 
en kjapp 10-minutters ladning gir nok kraft 
til 20 kilometer med kjøring, sier Lennart 
Stegland, vice President electric Propulsion 
Systems, volvo Car group.
 
Verdensnyhet
volvo opplyser at den nye 22 kW hurtig-
laderen er verdens første innebygde lader 
som bruker en trefaset krafttilførsel og som 
er liten nok til å installeres i en elektrisk bil. 
en slik løsning med trefaset kontakt gjør det 
mulig å lade fullt opp på omtrent 90 minutter. 
til sammenligning tar det mellom åtte og ti 
timer å lade med en vanlig husholdnings-
kontakt på 230 v, avhengig av tilgjengelig 

spenning. den totale rekkevidden er 164 km 
i følge den sertifiserte kjøresyklusen til nedC.
– vi er stolte av å ha utviklet denne lade-
løsningen. ved å tilby flere timer med bruk 
pr dag har vi tatt et viktig steg mot å gjøre 
elektriske biler mer levedyktige i en kom-
mersiell verden, både for privat og offentlig 
sektor, sier Lennart Stegland.
 ”drivstoffprisen” for strøm er betrak-
telig lavere enn for konvensjonelle biler, og 
utgjør en besparelse på opptil to tredjedeler 
av kostnaden, avhengig av drivstoffprisene, 
påpeker volvo.

Tilbakemelding
- Målet vårt er å være først ute med den 
nyeste teknologien innen elektrifisering. 
den nye elektriske flåten av C 30-modeller 
vil gi oss kontinuerlig tilbakemelding på 
teknologi og funksjonalitet etter hvert som 
vi nærmer oss en fremtidig serieproduksjon, 
sier Stegland.
– volvo er – og har alltid vært – en bilpro-
dusent som setter mennesket i sentrum. det 
samme fokuset og engasjementet som har 
levert sikkerhetsløsninger i verdensklasse, 
er nå rettet mot å produsere dynamiske og 
fleksible elektriske biler, legger Stegland til.
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Med den nye C4 Picasso vil Citroën by på 
en ekte ”technospace”. det vil si at merket 
vil markere modellen med et nytt, godt 
iøynefallende ytre design og et lyst og 
stilrent interiør. Fleksible løsninger og hyg-
gelige kjøreegenskaper har den også.

Kompakt	og	lettere
Modellen er bygget på PSA Peugeot Citroëns 
nye efficient Modular Plattform 2. denne 
gjør at bilen innenfor kompakte utvendige 
mål, (lengde 4,43 meter, bredde 1,83 meter 
og høyde 1,61 meter), har en femseter som 
fremstår romslig og byr på et stort bagasje-
rom på 537 liter, som er 40 liter mer enn på 
forgjengeren. volumet økes til 630 liter når 
setene på rad 2 skyves helt frem.

bilen er 140 kg lettere enn den forrige 
generasjonen C4 Picasso. resultatet av 
slankekuren er at den nye Citroën C4 
Picasso nå er like lett som en C3 Picasso! 
når lavere vekt kombineres med forbedret 
aerodynamikk, lavere tyngdepunkt og 
motorer som er mer effektive, møter vi her 
en sprek og kjøre vennlig bil.

Behagelig
Citroën er flinke til å skape komfortable 
og innbydende kupeer. det innvendige i 
den nye C4 Picasso virker romslig og luftig. 
Ovenfra kan du få alt det lyset utenfra du 
måtte ønske gjennom det store glasstaket. 
Som den forrige generasjonen, er også 
vindusflatene på den nye C4 Picasso i top-

pklassen; 5,3 kvadratmeter.
 C4 Picasso byr på en fleksibel innred-
ning, der passasjersetet på første seterad 
kan felles frem slik at man kan transportere 
lange gjenstander eller for ganske enkelt 
å få bedre sikt for passasjerene i baksetet. 
Andre seterad har tre individuelle seter 
med lik bredde. disse kan foldes sammen, 
rygglenet kan reguleres for å gi økt kom-
fort, og stolene kan skyves frem og tilbake.
 dersom du velger utstyrspakken Pack 
Lounge som inkluderer massasjefunksjon i 
setene foran, skal turen bli ekstra behage-
lig; relax-setet for passasjeren foran har 
egen støtte for leggene, mens alle om bord 
har relax-nakkestøtter.
 i kupeen finnes en rekke praktiske 

biLnytt

en ny Picasso
Citroën C4 Picasso:

GCitroën	C4	Picasso	er	en	kompakt	flerbruksbil.	Nå	har	den	kom-

met	i	en	ny	generasjon	som	er	enda	litt	mer	kompakt,	men	likevel	

med	større	plass	innvendig	i	forhold	til	forgjengeren.	Av H-E Hansen



23MOTORFØREREN  |   4   |   2013

biLnytt

opp bevaringsrom og ryggen på forsetene 
er utstyrt med nedfellbare bord med Led- 
belysning.
 
To	skjermer
det asymmetriske dashbordet kombinerer 
ulike farger og materialer, og har en ny 
form for digital instrumentering som er 
intuitiv å bruke. dette er bygd opp rundt 
to skjermer som står over hverandre; en 
7’’ touchscreen og en 12’’ Hd panorama-
skjerm.
 berøringsskjermen på 7’’ er standard. 
Med syv touchknapper på skjermen styrer 
man funksjoner som klimaanlegg i to soner, 
navigasjon, radio, telefon, førerassistanse 
mm.
 den 12’’ store Hd panoramaskjermen 
nedenfor viser viktig informasjon om 
kjøringen eller navigasjon. det er også 
mulig å velge personlige bilder til skjermen, 
som enkelt lastes opp via USb-nøkkel.

Enkelt	og	sikkert
Citroën C4 Picasso har funksjoner som er 

nyttige i hverdagen, som nøkkelfri adgang 
og nøkkelfri oppstart, motorstyrt bakluke 
og ryggekamera. i tillegg tilbyr den nye 
bilen også andre nyvinninger som skal 
forenkle kjøringen:
- vision 360: gjør at sjåføren ved hjelp av 
fire kameraer plassert rundt bilen kan velge 
mellom visning i fugleperspektiv, bakover 
eller panoramautsyn forover. dette skal 
gi fullstendig oversikt over de nærmeste 
omgivelsene rundt bilen og kan for eks-
empel være praktisk når man skal ut av 
parkerings hus.
- Park assist: gir automatisk assistanse ved 
parkering uansett om du skal parkere på 
langs eller tvers. det eneste føreren trenger 
å gjøre er å styre gass- og bremsepedalene.
 den nye Citroën C4 Picasso har en 
rekke andre systemer som skal bidra til 
sikkerhet og trygg kjøring, for eksempel 
aktiv cruisekontroll som varsler føreren 
dersom bilen foran senker farten og holder 
en konstant avstand til bilen, aktive sik-
kerhetsbelter som ved  farlige situasjoner 
strammer beltene automatisk for maksimal 

beskyttelse, AFiL (veistripealarm) som adva-
rer føreren med vibrering i beltet om risiko 
for ufrivillig kryssing av veistripe, og itC 
(intelligent traction Control) som forbedrer 
veigrepet på glatt underlag.

Motorer
ved lansering vil den nye C4 Picasso tilby 2 
bensinmotorer (120 og 155 hestekrefter) og 
3 dieselmotorer (90 hk, 115 hk og 150 hk), 
blant annet en versjon som har utslipp på 
98 g CO

2
/km.

 den nye Citroën C4 Picasso ble også 
Citroëns første modell med en blueHdi- 
motor (150 hk) som oppfyller euro6-
kravene, og som er utstyrt med SCr (selec-
tive catalytic  reduction) for å redusere 
nOx-utslipp. du kan velge mellom 6-trinns 
manuelle eller automatiske girkasser.
 Prisene begynner på 266 800 kroner for 
en utgave med 90 hesters dieselmotor i ut-
styrsnivået Attraction. Fra dette standard-
nivået kan du velge deg oppover i gradene 
med godt utvalg av tilleggsutstyr i Seduc-
tion, intensive og toppen på exclusive. 
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Slektshistorie
da Skoda presenterte sin nye toppmodell 
Superb i 2001, var man på trygg og kjent 
grunn i valget av modellnavn. den første 
Superb fra Skoda kom faktisk på markedet 
allerede midt på 1930-tallet. Utgaven fra 
2001 var i stor grad basert på volkswagen 
Passat som kom i 1996.
 Siden 2001 har det kommet en helt 
ny generasjon Superb, en bil som fortsatt 
var basert på vAg-konsernets velkjente 
komponenter, men som på mange måter 
var en langt mer selvstendig modell. nå er 
det tid for en omfattende oppgradering av 

den  andre Superb- generasjonen fra 2008, en 
såkalt ansiktsløftning (face lift).

Omfattende
bilen leveres i to karosserivarianter; sta-
sjonsvogn og twindoor – sistnevnte er en 
bil som faktisk er både sedan og femdørs 
kombi. twindoor har et sinnrikt system som 
gjør det mulig å velge om man vil åpne bare 
bagasjelokket som på en vanlig sedan eller 
du kan åpne hele bakdøren med vinduet. 
dette er et columbi egg, og gjør at kombi-
funksjonen forenes med limousin-utseendet.
 Skoda Superb har fått en rekke nye de-

signelementer både innvendig og utvendig. 
Flere nyheter og nye kombinasjoner er også 
tilgjengelig av farger, utstyr og drivverk. de 
to nye fargene heter for øvrig Metal grey og 
Moon White.
 Superb er en stor, romslig og meget 
velutstyrt bil med høyt sikkerhetsnivå. til 
standardutstyret hører blant annet hele 9 
kolli sjonsputer, som sikkert har medvirket 
til at euro nCAP har tildelt Superb fem 
stjerner.
 Utvendig virker Superb stor med sine 
langtrukne og elegante linjer, mens man 
innvendig også får en følelse av gedigen 
romslighet i begge karosseriutgaver. Fortsatt 
er det verd å merke seg de gedigne plass-
forholdene i baksetene. i Superb kan man 
virkelig boltre seg. Og bakenfor åpner spe-
sielt stasjonsvognen seg mot et stort volum 
av lasteplass.

biLnytt

Oppgradert Skoda Superb
Skoda:

Superb	er	Skodas	flaggskip.	Modellen	er	allerede	velkjent	for	god	

plass	og	fine	kjøreegenskaper.	Nå	har	den	kommet	i	en	videre-

utviklet	versjon.	

Av Knut Arild Lotterud
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Øvre	sjikt
Skoda Superb plasserer seg størrelsesmessig i 
det øvre sjiktet i segmentet for mellomstore 
og store biler. baksetene er meget romslige. 
en viktig detalj som demonstrerer dette er at 
gulvmattene bak er like lange som foran. Og 
baksetepassasjerene gis all mulighet for kom-
fort ved at setene også kan stilles i lengde-
retningen, i høyden og ved at seteryggen kan 
justeres.
 bagasjerommet har i utgangspunktet 
et volum på 595 liter i sedanen og 633 liter 
i stasjonsvognen. i stasjonsvognen kan de 
60/40-delte setene slås helt ned og øke laste-
volumet til hele 1865 liter.  Med nedslåtte 
seter rommer sedanen på sin side så mye som 
1700 liter.
 Og en finesse, som vi tidligere har sett 
på luksusbiler, er at det er gjemt en paraply i 
venstre bakdør.
 Samtidig er det praktisk at for eksempel 
lasteterskelen i bagasjerommet bare er 60 
centimeter over gateplan, og en forlengelse 
av bagasjeromsgulvet kan trekkes ut for 
å beskytte lakken ved inn- og utlasting. 
bagasje rommet har også ulike praktiske feste-
anordninger for bagasje og last.

Mange	motorer
et stort utvalg velkjente motorer er til-
gjengelig, både for bensin- og dieseldrift. 
Forbruket er redusert med opptil 19 % 
sammenlignet med den tidligere versjonen. 
Start/stopp-teknologi og energigjenvinning 
blir standard på alle dieselmotorene og den 
minste bensinmotoren 1,4 tSi med 125 hk. 
Superb greenLine har et forbruk på 
beskjedne 4,2  l/100km og et CO

2
-utslipp 

på 109 gram/km.  
 Flere alternativer finnes også i trans-
misjonsavdelingen, blant annet konsernets 
flotte, syv-tinns dSg-girkasse. importøren 
forventer at 1,6-liters tdi-turbodieselmotoren 
med 105 hk vil bli favoritten blant norske 
bilkjøpere, gjerne i kombinasjon med dSg-
girkassen.
 Superb med firehjulstrekk og diesel-
motoren 2,0 tdi som yter 140 hk leveres nå 
med manuell girkasse, mens 2,0 tdi med 170 
hk med 4X4 kommer med sekstrinns dSg 
automatgir.

Velutstyrt
når du i tillegg kan velge mellom de fire 
utstyrsvariantene Active, Ambition business, 
elegance og Laurin & klement, så skulle det 
være mer enn nok å velge i for de fleste.
 den nye Superb er selvsagt utstyrt med 
det aller meste av moderne elektroniske 
hjelpemidler. Og det som ikke står på listen 
over standardutstyr kan stort sett leveres 
som ekstrautstyr. i tillegg til alt det «vanlige», 
som AbS og eSP, kan vi nevne bi-Xenon-lys, 
Led kjørelys, tretthetsvarsler, automatisk 
dekktrykkontroll, bremsesassistent og par-
keringsautomatikk.

Komfort	og	sport
Skoda Superb er en stor bil, og den kjører som 
en stor bil skal gjøre.  det foregår komfor-
tabel, mykt  og behagelig, og med et svært 
lavt støynivå. Men om ønskelig kan den også 
vise fram en mer sportslig side, med presis 
styring og et fast og kontant understell. etter 
vår mening en vellykket kombinasjon.
 Skoda tilbyr mye bil for pengene. Prisene 
på nye Superb begynner på gunstige 282 500 
kroner. da får man en twindoor med 1,6 tdi 
green Line med 105 hk.  tilsvarende stasjons-
vogn kommer på 299 900 kroner.



26 MOTORFØREREN  |   4   |   2013

• MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)

• Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp

• Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon, GPS

• Medlemsbladet Motorføreren

Rabatt på:

• forsikringer

• briller og synstest

• hoteller og campingplasser

• verkstedtjenester

• dekk

• leiebil

• bilfinans

For mer informasjon, se medlems-
håndbok for 2014 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, Oslo
Postboks 752 Sentrum 
0106 Oslo

Medlemsfordeler 2014
(forutsetter betalt kontingent)

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

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008

MA – www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.

Alkolås
MA jobber målrettet for innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig. 
www.ma-norge.no 

Forskning
MA deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.

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

Facebook
MA har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!

MA-Ungdom
www.maungdom.no 
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 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! 

MA-Ungdom ønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:

Death Trip
DeathTrip er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjereres 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?
Kun kr 100,– for hele perioden du er med – TØR DU SATSE?
Send en epost til ma-ungdom@ma-norge.no

MA og MA-Ungdom

Samarbeid gir fordeler
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Forsikringsavtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler. 

Fordelaktige tilbud
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
– 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
– Egenandelsfordel på kr 4.000,– for kasko *) 
– Gunstig innboforsikring

*) Egenandelsfordel kr 4.000,–
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr 
4.000,– for kasko, dersom medlemmet har tre eller flere skadeforsikringer. 
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing. Gjensidige gir også 
tilbud om gunstig bilfinansiering til MAs medlemmer.

For mer informasjon, kontakt Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
Du kan også lese mer om avtalen på www.gjensidige.no/ma-norge  
og på www.ma-norge.no VINN	ET	

GAVEKORT	PÅ

KR	1500,-!

Alle	som	verver

nye	medlemmer

innen	1.	mars	

er	med	i	

trekningen!	
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Kontingent	for	2014
Medlemskap med Autohjelp kr 840,-  
Medlemskap uten Autohjelp kr 590,-  
MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,-     
Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 640,-
Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 390,-
Støttemedlemsskap kr 250,-
Se for øvrig Håndboken for 2014

bli med! gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Ekstra	giv	i	vervingen!
benytt slippen under for støttemedlemskap, eller www.ma-norge.no  bLi MedLeM!

Hjelp	oss	å	verve	NÅ!

VINN	ET	

GAVEKORT	PÅ

KR	1500,-!

Alle	som	verver

nye	medlemmer

innen	1.	mars	

er	med	i	

trekningen!	

HJeLP 
OSS Å 
StOPPe 
deM!

navn:..................................................................

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

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

tlf/mobil:.............................................................

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

ververs navn:....................................................... 

ververs medl.nr:...................................................

MA	er	organisasjonen	for	deg	som	
ønsker	rusfri	trafikk.

Ja,	jeg	vil	bli	støttemedlem	med	kr	250,-	pr.	år

Send	meg	mer	info	om	MA

MA, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
telefon: 22 47 42 00
ma@ma-norge.no 
www.ma-norge.no

For	kr	250,-	pr.	år	blir	du	støttemedlem,	
og	får	MAs	kartbok	og	medlemsbladet	
Motorføreren.

til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

#
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#

MA og Frivillighet norge
I	valginnspurten	var	MA	med	

på	å	skape	blest	om	det	frivil-

lige	arbeidet	ved	Stortinget.	

Frivillighet	Norge	åpnet	fot-

outstillingen	“Frivillighetens	

stemmer”.	Politikere,	frivil	lige	

organisasjoner,	unge	musikere	

og	et	større	publikum	deltok	

på	markeringen.	

MA er medlem i organisasjonen Frivillighet 
norge. MAs nye markeds- og prosjekt-
ansvarlige elisabeth Fjellvang kristoffersen 
benyttet anledningen til også å informere 
de forbipasserende om MAs viktige arbeid 
for trafikksikkerhet. de mange som kom 
forbi på karl Johans gate kunne få informa-
sjon om blant annet innsatsen mot rus i 
trafikken. 
 Frivillighet er et samarbeidsforum for 
frivillige virksomheter. Paraplyorganisa-
sjonen arbeider for bedre rammevilkår for 
frivillige organisasjoner og økt forståelse 
for den store, viktige, frivillige innsatsen i 
samfunnet. generalsekretær i Frivillighet 
norge, birgitte brekke, åpnet utstillingen 
ved å framheve de frivillige organisa-
sjonenes viktige rolle for å drive fram 
allmenn stemmerett. - den høye deltakelsen 
i frivilligheten  vitner om et stort engasje-
ment blant befolkningen. Frivillige vet hva 

folk er opptatt av, har behov for og bryr 
seg om. kanskje er det slik at folk er mer 
opptatt av sak enn partipolitikk? spurte 
brekke. 
 Utstillingen var resultatet av en foto-
konkurranse Frivillighet norge utlyste i 
anledning Stemmerettsjubileet. Organisa-
sjoner og enkeltpersoner hadde sendt inn 
fotografier som illustrerte saker som var 
viktige for dem, og de mest interessante ble 
løftet fram i utstillingen. 
 bildene fremmet viktige budskap fra 

organisasjonene til politikerne om hva de 
burde ta tak i.
 Frivillighet norge hadde invitert politikere 
fra alle partier til å komme og delta på 
åpningen. Jan tore Sanner (Høyre) og Abid 
raja (venstre) holdt hver sin tale om hva 
deres parti ville gjøre for å styrke de frivil-
lige organisasjonene. 
 Utstillingen ble stående utenfor 
Stortinget, til skue for tusenvis av forbi-
passerende, helt frem til valgdagen.

Hver FJerde dødSU
Lykke PÅ nOrSke veier SkyLdeS rUSPÅvirked

e SJÅFører...
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	 Avdelinger	 Leder	/	kontaktperson	 Telefon
 
 OSLO/AkerHUS  
 Oslo og Akershus avdeling bjørn Harald nikolaisen 63 84 41 25
    
 øStFOLd  
 Halden avdeling Leif egil thomasrud 69 18 12 52
 indre østfold avdeling Arne O. Moberg 69 89 35 10
 Moss avdeling roald W. Olsen 69 26 51 63
 Sarpsborg avdeling einar Lande 69 14 16 46

 HedMArk  
 Hamar avdeling Per rostad 62 52 63 37
 kongsvinger avdeling Magne i. teppen 62 96 38 40
 Solør avdeling Ole Johannes østberg 62 82 51 40
 trysil avdeling Ole Arild bovolden 48 02 30 61
 nord-østerdal avdeling rein Landfastøyen 90 74 49 84
    
 OPPLAnd  
 Oppland avdeling kåre Simenstad 61 23 33 55
 
 bUSkerUd
 drammen og omland avdeling egil Willy Alfsen 48 11 96 46 
 
 veStFOLd  
 Horten avdeling Leif Solberg 33 07 32 53
 Larvik avdeling ingvald Holm 33 11 23 68
 Sandefjord avdeling Håvard Hynne 33 46 40 25
 tønsberg avdeling Arne bakke 33 33 27 67
    
 teLeMArk  
 Skiensfjorden avdeling dag H. Straume 35 52 18 47
 telemark avdeling knut t. Haugen 35 99 63 79

 AUSt-Agder  
 grimstad avdeling Svein Skaregrøm 37 04 17 63
 Lillesand og birkenes avdeling torleif kvifte 37 27 06 52

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

 rOgALAnd  
 dalane avdeling inge Sirevåg 51 43 83 87
 ryfylke og Jæren avdeling reimund engedal 51 42 22 62
 Stavanger avdeling einar Aven 51 55 59 57

 
 

 Avdelinger	 Leder	/	kontaktperson	 Telefon

 rOgALAnd/HOrdALAnd  
 Haugaland avdeling Jan Arnstein Liknes 52 81 62 52
 
 HOrdALAnd  
 Hordaland avdeling Alf t. Seim 56 36 43 17
 
 SOgn Og FJOrdAne  
 indre nordfjord avdeling geir Ståle vatnamo 57 86 66 38
 indre Sogn avdeling kristen Per Askeland 57 65 30 85
 indre Sunnfjord avdeling ruth Hamre erdal 57 82 25 51 
 ytre Sunnfjord avdeling øystein russøy 57 74 29 13
 Midtre og ytre nordfjord avd. Sverre k. dahle 57 86 04 12
 Sandane avdeling Johannes nedrebø 57 86 93 86

 Møre Og rOMSdAL  
 Haram avdeling bertil Staffan rune Sjøblom 70 21 56 25
 kristiansund avdeling tor Larsen 71 67 23 18
 Molde avdeling torill Sandnes 99 53 22 65
 Sunndal og tingvoll avdeling Arne-Johan gagnat 71 69 81 13
 Surnadal avdeling nils Magnar torvik 71 66 32 30
 vanylven avdeling edvin Skaar 70 02 01 06
 vestnes avdeling Per Arne gausdal 71 18 14 13
 vestre Sunnmøre avdeling Peder nerem 95 47 62 47 
 volda ørsta avdeling ragnhild elin vassbakke 70 05 31 56
 Stranda avdeling  Svein Lunde 70 26 07 08
 Ålesund avdeling Arve ekornes 91 89 50 33 

 Sør-trøndeLAg  
 Fosen avdeling Jan ivar Strøm 72 53 75 35
 Orkla avdeling Oddbjørn gorsetbakk 72 42 61 18
 trondheim avdeling Helge Mork 72 56 01 01

 nOrd-trøndeLAg  
 innherred avdeling Odd-Harald bjørnøy 74 08 17 46
 namdal avdeling Olav Johan Mork 74 27 91 41
 Stjørdal avdeling Magnar Lillemo 74 80 61 52 
 ytre namdal avdeling Ole Olsen 74 39 40 82
 
 nOrdLAnd  
 Lofoten avdeling Arvid Leander Lindgaard 76 08 09 49
 Ofoten avdeling Pauline elvenes 76 92 83 53
 vesterålen avdeling Jan Arne Johansen 76 12 69 65

 trOMS  
 Midt-troms avdeling evald nordli 77 72 81 83
 tromsø avdeling Solfrid Helene Amundsen 77 63 69 27

 FinnMArk  
 Finnmark avdeling Svein iversen 78 43 79 22

MA	er	en	landsomfattende	

orga	nisasjon.	Som	medlem	av	

MA	er	man	imidlertid	også	

tilsluttet	en	lokal	avdeling.	

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

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

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

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

Her er MAs avdelinger!

Hver FJerde dødSU
Lykke PÅ nOrSke veier SkyLdeS rUSPÅvirked

e SJÅFører...



MA-lotteriet:

MA-lotteriet 2013/2014 er godt 
i gang. Hovedgevinsten i Lands-
lotteriet er som vanlig en bil.  
I tillegg er det mulig å vinne mye 
annet blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel penge premier på inn-
til 20 000 kroner.

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

Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert 

lodd byr på to skrapespill som hver 
for seg gir sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er 
det en rekke  andre fine premier i form av 
for eksempel penge premier, offshore-bager, 
ryggsekker og verktøy

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

alkolås og MAs fokus på narkotika og pille-
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette 
forebyggende arbeidet.

Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn-
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for 
støtten!

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

Nytt år og nye muligheter!

Kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til 
MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-med-
lemmer og andre kjøpere ble kontaktet
pr. telefon allerede fra månedsskiftet au-
gust-september. Dersom du ikke fikk slått til 
på tilbudet da, blir det en ny salgsperiode 
innen årsskiftet.

MA følger opp suksessen fra de 
siste årene, og har igjen lagd en 
flott kalender. 2014-utgaven er 
klar og har allerede blitt solgt i en 
periode. Men det er fortsatt mulig-
heter til å kjøpe MA-kalenderen for 
året som kommer!

Kalender 2014
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MA-kalenderen 2014

MA er en bil- og trafikksikkerhetsorganisasjon med avdelinger over hele Norge.
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MA arbeider for at alkolås skal bli obligatorisk i alle nye biler så snart som mulig.
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MA-medlemmer har rett til blant annet teknisk/juridisk veiledning, forsikringsfordeler, 

bensinrabatter, bilredning og kartbok.
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MA arrangerer ”Mennesket i trafikken”, et kurs i tre deler om eldre i trafikken, 

atferd i trafikken og miljøbevisst og økonomisk kjøring.
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MA utgir medlemsbladet Motorføreren og nyheter på blant annet nettsidene www.ma-norge.no.
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MA utgir medlemsbladet Motorføreren og nyheter på blant annet nettsidene www.ma-norge.no.
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Sammen med denne utgaven av Motorføreren sendes også 
MAs medlemshåndbok for 2014 ut. Nå er tiden kommet for fornyelse av 
MA-medlemskapet, så innbetalingsblanketten følger også med.

MA-medlemskap:

Tid for fornyelse

Medlemshåndboken
Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes nyttig 
informasjon om organisasjonen og de tilbudene 
og fordelene medlemmene har. I boken presen-
terer vi MAs medlemsfordeler,
som ved bruk gir deg som medlem reduserte 
kostnader og hjelp når du måtte trenge det.
 Medlemshåndboken 2014 inneholder lett 
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning,
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med 
omtale av MAs samarbeidspartnere, MA-Ungdom, 
MA-prosjekter og all nødvendig informasjon om 
MA-medlemskapet.

Bruk fordelene
MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke 
forskjellige avtaler og gode rabatter. Av det
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i sam-
arbeid med Viking Redningstjeneste som fullt 
betalende medlemmer er dekket av. Og Gjensidige 
Forsikring er MAs gode samarbeids partner som til-
byr fordelaktige medlems betingelser på forsikring.
 Videre kan du få teknisk veiledning og jur i-
disk hjelp om det trengs. Det kan oppnås rabatt 

på hoteller og campingplasser, og du får gode 
tilbud på verkstedstjenester, utstyr, bil rekvisita 
og leiebil, samt gode priser på GPS. For å nevne 
noe. Abonnement på Motorføreren inngår selvsagt 
i medlemskapet. Les og sett deg inn i fordeler og 
tilbud. Bruk håndboken aktivt!

Medlemskap 2014
Giroblanketten for medlemskontingenten for 
2014 er også vedlagt. Den er direkte adressert til 
medlemmene og har ferdig utfylt beløp for kon-
tingenten 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.

Medlemskortet
På innbetalingsblanketten finnes medlemskortet 
for neste år. Dette kan på en enkel måte løsnes 
fra blanketten.

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

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

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

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

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

Tips til Motorføreren
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Organisasjon: Stortingsvalg og trafikksikkerhet

Bilnytt: 
Bensin, diesel og elektrisk

Tema: 
Vinterføre og vinterdekk

Trafikksikkerhet: Tylösand-
seminaret 2013

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

Samler du flere forsikringer hos oss, kan  
du tjene inn hele medlemskontingenten.
Som medlem av MA kan du få inntil 18 % 
avtale  rabatt på forsikringene dine og redusert 
egenandel på bilforsikringen. I tillegg får du 
spesialpriset ID-tyveriforsikring.

For personlig rådgivning om forsikring, ring 
oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no  
for mer informasjon.

Det lønner seg  å samle alt på ett sted

Skattefrie gaver

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

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

Betal MA og MA-Ungdoms kontingent med AvtaleGiro  

 
AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: 

Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine. 

Din konto blir automatisk belastet ved forfall – da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken. 

Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt. 

Slik kommer du i gang  

Fyll bare ut vedlagte svarkupong og underskriv. 

Du kan også bestille AvtaleGiro direkte i din nettbank. Da trenger du ikke sende inn 

svarkupongen nedenfor. 

 
Med vennlig hilsen 

MA og MA-Ungdom

automatisk betaling av faste regninger

automatisk betaling av faste regninger

Fyll ut svarkupongen, underskriv og send den i vedlagte svarkonvolutt.

Slik fungerer AvtaleGiro  

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte 

fra konto på forfallsdato. Typiske regninger er strøm, husleie, kommunale avgifter, telefon, avis, lån, forsikringer og givertjenester. 

Alle banker i Norge tilbyr tjenesten. 

AvtaleGiro-trekk vil bli varslet på kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varselet første gang, betyr 

dette at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og følgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. 

Enklere kan det ikke bli. 

NB! Dersom du bestiller AvtaleGiro må du likevel betale vedlagte giro.

JA TAKK! Jeg ønsker å betale 

medlemskontingenten med AvtaleGiro.
✔

Beløpsgrense per trekkmåned 

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 2.000,– per trekkmåned. 

Jeg ønsker ikke å motta varsel 

i forkant av betalingen

Sted/dato:

Underskrift:

Riv her

Riv her

Belast mitt konto nr. 

Mottaker KID 
Mottakers konto 

Beløpsgrense per trekkmåned
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Kroner

<   >  7874 06 22063 
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Blankettnummer

Medlemskontingent 2014

MA – rusfri trafikk og livsstil
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Beløp Betalerens kontonr.

Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063

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

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:

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

Etikett klebes på 
innsiden av vindu.
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MA – rusfri trafikk og livsstil  
www.ma-norge.no 2014

medlem

www.maungdom.no

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

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008Medlemshåndbok 2014
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Ha håndboken lett tilgjengelig!
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Husket du for eksempel å sjekke om de er 
mye slitt eller for gamle. kanskje burde du 
ha kjøpt nye? dersom du er i tvil, er det 
god grunn til å vurdere å skaffe nye dekk 
nettopp nå midt i sesongen. det er tross alt 
bare fire flater så små som håndflater som 
gir bakkekontakten og holder deg på veien 
når du skal svinge, bremse og akselerere. 
dårlige dekk kan være livsfarlige.
 vi har vært med den finske dekkpro-
dusenten nokian for å se det siste av 
utvikling av vinterdekk spesielt egnet for 
nordiske forhold. det er imponerende å 
merke hvordan nye dekk gir nødvendig grep 
for sikkerhet og komfort. dekkprodusenten 
legger stor innsats i mange faktorer – 
gummi blanding, utforming av mønsteret etc 
– for å komme frem til stadig bedre dekk. 
dette skjer i en stadig avveining mellom 
egenskaper som skal dekke de varierende 
forholdene med is, snø, fuktige og tørre 
veier vi møter på vinterveiene våre.

Mer	enn	det	minste
dersom du må kjøpe nye vinterdekk, må 
du først bestemme deg for om du skal ha 
piggdekk eller piggfrie dekk. Uansett hva du 
velger her, lønner det seg å kjøpe dekk av 
høy kvalitet. 
 Selv om loven krever en minste møn-
sterdybde for vinterdekk på 3 millimeter, 
 anbefaler nokian tyres minst 4 millimeter 
for at ikke dekkets sikre vinteregenskaper 
skal svekkes. nokian har på sine Hakkapeliitta 
vinterdekk den såkalte dSi slitasjevarsler 
som viser gjenstående mønsterdybde i mil-
limeter med tydelige sifre på slitebanen. 
Snøsymbolet på slitebanen gir ekstra sik-
kerhet – når dette forsvinner har ikke lenger 
dekket like sikre vinteregenskaper.
 dekk bør heller ikke være eldre enn 
seks år, og maksimalt ti år gamle. Selv 
om dekkene kan se helt fine ut og ha 
tilfredsstillende mønsterdybde, så blir 
gummi blandingen hard og porøs med årene, 

noe som reduserer vintergrepet. dekkets 
produksjonsuke og –år kan avleses på 
dekksiden. dette er oppgitt med fire siffer. 
For eksempel betyr sifrene 1013 at dekket er 
produsert i uke 10 i år 2013.

Valg	av	vinterdekk
- ved valg av nye vinterdekk bør man tenke 
grundig etter om man skal ha piggdekk eller 
piggfrie vinterdekk. vurder hvor mye du 
kjører om vinteren, og hvilke veityper og 
føreforhold du oftest møter. tenk også etter 
hvor erfaren du er som bilfører på vinter-
føre.
 Også bilens sikkerhetsutstyr påvirker 
dekkvalget. dersom bilen ikke har AbS-
bremser og stabilitetssystem skal du velge 
piggdekk. generelt kan man si at en bilfører 
som har mye erfaring med vinterføre kan 
velge fritt mellom piggdekk og piggfrie 
dekk, mens vår anbefaling er og blir pigg-
dekk til bilister med lite 

teMA

Pass på vinterdekkene!

Av H-E Hansen

Vinteren	er	i	gang.	Godt	i	gang	mange	

steder.	De	fleste	har	nok	lagt	om	til	vinter-

dekkene	på	bilene	sine.	Men	er	du	sikker	

på	at	vinterdekkene	holder	mål?	Sjekket	

du	dem	i	all	hasten	da	du	satte	dem	på,	slik	

at	du	er	godt	nok	skodd	for	en	lang	vinter	

med	krevende	og	varierende	forhold?	Det	

kan	være	en	trafikksikker	idé	å	vurdere	nye	

nå	et	stykke	ut	i	sesongen,	og	ikke	ta	sjan-

sen	på	at	de	holder	mål	frem	til	våren.
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teMA

trening på vinterføre, sier produktsjef 
Fredrik Hauge i nokian dekk.
 det viktigste kravet er likevel at man 
kjøper vinterdekk av høy kvalitet, i følge 
Hauge. dekktester i bilmagasiner, dekk-
verksteder og dekkprodusenter kan gi mye 
nyttig informasjon om dekkegenskaper. For 
piggfrie vinterdekk har man dessuten siden 
1. november 2012 hatt eUs dekkmerking, 
som informerer om dekkets energieffektivi-
tet, våtgrep og ekstern dekklyd.
 dekkmerkingen forteller derimot ingen ting 
om hvordan dekket passer for nordiske vinter-
forhold, altså om grepet på is og snø. dessuten 
omfatter dekkmerkingen ikke piggdekk.
 nokian byr selv på eksempler på 
vinterdekk av høy kvalitet med sitt nye 
piggdekk nokian Hakkapeliitta 8 og det nye 
piggfrie vinterdekket nokian Hakkapeliitta 
r2, som også tilbys som SUv-dekket nokian 
 Hakkapeliitta r2 SUv.
 nokian opplyser at Hakkapeliitta 8 er 
konstruert for å kombinere gode egen-
skaper både med hensyn til is- og snøgrep 
og for kjøreegenskapene generelt, samt 
tilfredsstille kravene til kjøreegenskaper på 
vått og tørt føre. Og rullemotstanden er lav.
 Og hva slitestyrken angår, er nokian så 
sikre på sine Hakkapeliitta at det gis garanti: 
dersom et dekk som er riktig montert og 
normalt brukt blir skadet ved et uhell, 
får forbrukeren et nytt tilsvarende dekk 
kostnadsfritt i norge, Sverige og Finland. 
 garantien gjelder til det gjenstår 4 millimeter 
mønsterdybde eller i ett år fra kjøpsdato.

Sjekk	lufttrykket	regelmessig
nye vinterdekk skal kjøres inn med rolig 
kjøring de første 50 mil. dette er spesielt 
viktig for piggdekk for at piggene skal feste 
seg skikkelig i dekket. gjennom vinteren bør 
dekktrykket sjekkes minst en gang månedlig. 
vinterdekk bør ha ca. 0,2 bar høyere luft-
trykk enn sommerdekk. dekktrykket sjekkes 
alltid på kalde dekk.
 Levetiden for vinterdekk kan forlenges 
ved å bytte om dekkene foran og bak etter 
ca. 800 mil kjøring. På denne måten blir 
dekkslitasjen jevnere og dekkenes kjøre-
egenskaper holder seg bedre.

Godt	å	vite	om	vinterdekk

• Minst fire millimeter mønsterdybde 
anbefales på vinterdekk.

• dersom vinterdekkene er over seks 
år gamle bør de byttes til nye. gum-
miblandingen blir hardere med årene, 
og dermed blir grepet dårligere.

• de beste dekkene skal alltid sitte 
bak, uavhengig av om bilen har for- 
eller bakhjulsdrift eller firehjulsdrift.

• ved kjøp av nye piggfrie vinterdekk 
– husk å sjekke at det er nordiske 
piggfrie vinterdekk.

• Piggdekk gir best vintergrep på alle 
underlag, og spesielt på is. Piggfrie 
vinterdekk passer best for erfarne 
bilførere som kjører mest i byer og på 
hovedveier.

• vinterdekk bør ha 0,2 bar høyere 
lufttrykk enn sommerdekk. Hvis bilen 
har reservehjul må man huske å kon-
trollere lufttrykket også i dette.

• tilpass kjøringen etter forholdene.
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TEMA

Under tittelen ”gult kort til bilistene” på 
SA.no ble Ann-karin Aarvik blant annet 
intervjuet om den oppfinnsomme og viktige 
aksjonen: Aarvik og flere andre styremedlem-
mer i MA-avdelingen gjennomførte en aksjon 
der bilistenes bruk av blinklys i rundkjøringer 
var tema.

Over	3000
– vi tok for oss rundkjøringene på Hafslund, 
Alvim og grålum. det var to tellere i hver 
av rundkjøringene, sa Aarvik til Sarpsborg 
Arbeiderblads nettsted SA.no.
 Aarvik fortalte om et nedslående resultat 
der omtrent halvparten av de 3411 kontroll-

erte kjøretøyene ikke brukte blinklys. Hun 
sa at gult kort bare gis på idrettsbanen, 
men at hun gjerne ønsket å gi det som en 
advarsel til alle som slurver med å bruke 
blinklys:
- det er farlig, latskap og arrogant overfor 
medtrafikantene.

På	fjernsyn
MA-avdelingen i Sarpsborg nådde langt 
ut med sin aksjon med gule kort til bilis-
ter som ikke bruker blinklys i rundkjøringer. 
Under overskriften ”bruker ikke blinklys” 
lagde blant annet også nrk en sak til nyhets-
sendingene på fjernsyn.

- det er nok kanskje 
også en del uvitenhet om hvordan man skal 
bruke blinklys i rundkjøringene, sa Aarvik til 
nrk østfold.

I	høst	ga	MAs	avdeling	i	Sarpsborg	sarpingene	gult	kort	for	

manglende	bruk	av	blinklys	i	rundkjøringer.	Dette	skapte	opp-

merksomhet	både	blant	bilistene	og	i	media!

MA i Sarpsborg gir gult kort

GULT	KORT

…gis bare på idrettsbanen. Men noen ganger skulle vi ønske at det også kunne blitt gitt i trafikken.

GULT	KORT	BETYR	ADVARSEL!Og	denne	gangen	vil	vi	gi	gult	kort	til	alle	som	slurvermed	å	bruke	blinklys.

Å ikke bruke blinklys er:

- latskap
- arrogant overfor medtrafikantene- farlig
- ulykkesfremmende

vi vet at ved påkjørsel bakfra, vikepliktulykker og ulykker ved filskifte på motorveier ogforbikjøringer på landeveien, er manglende bruk av blinklys sterkt medvirkende. dette koster i første omgang forsikringsselskapene og senere deg som bileier store summerårlig. Men viktigst er ulykkene med personskade. disse kan vi ikke måle i penger. Her snakker vi om storemenneskelige lidelser.

gi dette gule kortet til deg selv eller enannen trafikant for ikke å bruke blinklys i trafikken.
Hilsen
MA – rusfri trafikk og livsstilwww.ma-norge.no 

- for tryggere trafikk

Faksimile 
fra sa.no

Bilder fra nett-TV www.nrk.no



-	PLASSERING	

-	LAV	FART

-	VIKEPLIKT	

-	TEGN

- velg plassering i god tid før rund-
kjøringen (se tegningene 1 og 2)

- Lav fart inn mot rundkjøringen gir 
større sikkerhet og bedre fremkomme-
lighet

- når du skal inn i rundkjøringen, 
har du vikeplikt for trafikken som er 
i rundkjøringen

- dersom det er plass til to biler i bred-
den, har rundkjøringen to kjørefelt, 
selv om feltene ikke er oppmerket

- Husk vikeplikt ved skifte av felt i 
rundkjøringen

- gi tegn for å vise hvor du skal inn og ut 
av rundkjøringen (se tegningene 1 og 2)

i noen tilfeller kan i tillegg tegn til venstre 
før rundkjøringen gi god informasjon
(se tegning 3)

TEMA

Hovedsaker
generelt kan det sies at du må huske på 
hvordan du plasserer deg i rundkjøring, ha 
lav fart, passe på vikeplikten og gi tegn med 
blinklys. Atferd som er brudd på trafikk-
reglene, og der du kan risikere å bli bøtelagt 
er: For stor fart inn mot rundkjøringen og/
eller å unnlate å vike slik at kryssende trafikk 
i rundkjøringen blir tvunget til plutselig å 
endre retning eller hastighet for sitt kjøretøy. 
Samt at du unnlater å gi tegn når du skifter 
felt i rundkjøringen eller forlater rundkjørin-
gen, dersom bruk av blinklyset hadde vært til 
veiledning for de andre trafikantene. 

Bruk	av	blinklys
bruk av blinklys følger av trafikkreglene § 14 nr. 
2: ved svinging, eller annen vesentlig endring av 
kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til 
veiledning for annen trafikant gis tegn.
 i rundkjøring skal man derfor som ut-
gangspunkt ha følgende i tankene: tegn skal 
gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå 
misforståelser. dersom du skal til høyre ved 
første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid 
før du kjører inn i rundkjøringen. når du skal 
ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når 
du er på høyde med siste utkjøring før du 
selv skal ut. dersom du skal ut til venstre for 
der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller 
være til informasjon for andre trafikanter 
at du gir tegn til venstre før du kjører inn i 
rundkjøringen. ved feltskifte i rundkjøring 
med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.

Hovedregler
Rundkjøringer	er	en	fantastisk	

oppfinnelse.	De	skal	gi	bedre	

og	sikrere	fremkommelighet	

i	forhold	til	veikryss.	Men	det	

hersker	ofte	stor	usikkerhet	om	

hvordan	vi	skal	forholde	oss	for	

å	kjøre	riktig	gjennom	dem.

Av H-E Hansen

1

2

3

gjør det riktige

GULT	KORT

…gis bare på idrettsbanen. Men noen ganger skulle vi ønske at det også kunne blitt gitt i trafikken.

GULT	KORT	BETYR	ADVARSEL!Og	denne	gangen	vil	vi	gi	gult	kort	til	alle	som	slurvermed	å	bruke	blinklys.

Å ikke bruke blinklys er:

- latskap
- arrogant overfor medtrafikantene- farlig
- ulykkesfremmende

vi vet at ved påkjørsel bakfra, vikepliktulykker og ulykker ved filskifte på motorveier ogforbikjøringer på landeveien, er manglende bruk av blinklys sterkt medvirkende. dette koster i første omgang forsikringsselskapene og senere deg som bileier store summerårlig. Men viktigst er ulykkene med personskade. disse kan vi ikke måle i penger. Her snakker vi om storemenneskelige lidelser.

gi dette gule kortet til deg selv eller enannen trafikant for ikke å bruke blinklys i trafikken.
Hilsen
MA – rusfri trafikk og livsstilwww.ma-norge.no 

- for tryggere trafikk
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- i det siste har det vært satt fokus på at 
mange fotgjengere er uoppmerksomme i 
trafikken. en annen sløvhet er å gå uten 
 refleks i høstmørk trafikk, der vi vet at alt-
for mange fotgjengere blir drept eller hardt 
skadet, sier MA-direktør terje tørring.

Hjelp	bilistene!
Mange bilister har nok opplevd det skrem-
mende øyeblikket da en fotgjenger plut-
selig dukker opp i lyskjeglen få meter foran 
bilen. dette kan skje både på en mørklagt 
landevei og i en bygate.
 dersom du går uten refleks anslås det 
at en bilist som kjører med nærlys i 50 km/t 
bare har 2 sekunder på seg til å reagere når 
han endelig ser deg. Hvis du bruker refleks, 
ser han deg så mye tidligere at han har 10 
sekunder til han kommer dit du er.

- MA setter ”Mennesket i trafikken” i høy-
setet. i samspillet mellom de myke trafi-
kantene og bilene, må ikke fotgjengerne 
– og syklistene for den saks skyld – tro at 
bilistene kan overlates hele ansvaret for 
eksempel for synligheten i høstmørket. da 
behøver de hjelp, sier tørring.
 
Åtte	av	10	drepte	uten	refleks
i 2012 inntraff i alt 23 dødsulykker med 
fotgjengere innblandet. 458 ble mer 
eller mindre skadet. 10 av de drepte 
fotgjengerne ble påkjørt i mørke. Åtte 
av disse 10 brukte ikke refleks!  

i perioden 2005 – 2012 ble 37 % av 
de drepte fotgjengerne påkjørt i 
mørke, viser tall fra vegdirektora-
tets dybdeanalyse av trafikkulyk-

kene.
 Statistikkene viser at under 30 
% av de voksne bruker refleks. 
i «nasjonal tiltaks plan for 
trafikksikkerhet på veg» er det 
beregnet et mål om 60 %.
- dit er det et stykke vei, 
og egentlig burde jo an-
delen både i realiteten og i 
ambisjon ene være 100 %, 
sier tørring.
 For et par år siden gjen-
nomførte trygg trafikk en 
undersøkelse som viste at 

tre av fire nordmenn ønsker reflekspåbud.  
76 % av de spurte mener at bruk av refleks 
burde vært påbudt i norge.
- når det gjelder å være synlig i mørket 
er refleks det enkleste og billigste hjelpe-
middelet som finnes. Og alle har dem! 
det ligger millioner av ubrukte reflekser 
i skuffer og skap, der de ikke gjør noen 
nytte. Men har du refleksene på, kan de 

redde livet ditt, sier terje tørring.

trAFikk

refleks i mørket!

REFLEKSDAGEN 17. OKTOBER 2013

Går du uten refleks i mørket  
vil en bilist i 50km/t bare ha  
2 sekunder på å oppdage deg. 
Med refleks har bilisten 10 
sekunder til rådighet. 

Det kan redde livet ditt.

Årets refleksdagreflekser  
er designet av Frode Øverli.

Bli sett Bruk refleks

Mørketiden	er	her!	Da	er	det	spesielt	viktig	at	fot	gjengerne	

bruker	refleks,	enten	det	er	i	gater	med	lys	eller	langs	mørke	

landeveier.	Mange	tror	at	de	blir	sett,	men	det	stemmer	ikke.	

Bilistene	må	ha	din	hjelp	for	å	se	deg	i	tide!	 Av H-E Hansen
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teMA

gjennomslag i media
Ved	siden	av	stadige	utspill	i	media	om	rus	og	trafikken,	går	MA	også	

ut	med	andre	saker	som	gjelder	trafikksikkerhet.
 
ivar Lad fra gjøvik er en iherdig MA-pådriver for trafikksikkerhetssaker, som han fremmer 
i media i sine regioner. Også i år gikk han ut med en påminnelse om refleksbruk.
 den viktige saken fikk også en god, landsomfattende spredning gjennom en presse-
melding fra MA til både aviser og nettsteder. Pressemeldingen ble også vinklet lokalt, 
slik for eksempel Arvid L. Lindgaard gjorde fra MA-avdelingen i Lofoten.
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MA-kryssord 4-2013
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l � l � Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2013:

Arvid koksæter, 
tøfte, 6657 rindal
 
Leif M. Skagemo, 
Søreitan, 7970 kolvereid
 
Arve Sundby, 
ryllikvegen 19, 2836 biri 
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 742 Sentrum, 0106 Oslo Frist:	31.	desember	2013
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I	dette	nummeret	av	Motorføreren	lanserer	vi	

en	”verdensnyhet”	innen	kryssordbransjen.	Vår	

mangeårige	kryssordforfatter,		Fredrik	Saugstad,	har	

kommet	med	en	ny	idé,	som	skal	utfordre	kryssord-

folkets	”små	grå”:	Nemlig		STAFETTEN.

- kryssord-stafetten løses som et vanlig kryssord, men i den grå gaten er hvert 
ord nøkkelord for det neste, sier ”kryssordgubben” Saugstad.
 det vil si at en grå gate kan se ut som følgende: ”agn - beite - eng – trang 
- lyst - klart”. Motorføreren tar gjerne imot tilbakemeldinger om hvordan de 
mange trofaste kryssordentusiastene synes denne nye vrien virker. Send gjerne 
noen ord sammen med løsningen.
- Hvis det er stemning for det, kommer det flere stafetter fremover. Lykke til 
med løsningen, sier Saugstad.

navn:                                        Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2013:

Arvid koksæter, 
tøfte, 6657 rindal
 
Leif M. Skagemo, 
Søreitan, 7970 kolvereid
 
Arve Sundby, 
ryllikvegen 19, 2836 biri 
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:

gunstig forsikring 
viktig medlemsfordel:

det pekes blant annet på at du som medlem 
av MA får gjesidiges beste inn bo forsikring 
til spesial pris og inntil 18 % rabatt på sel-
skapets andre skade forsikringer.

Mange	fordeler
Hensikten med avtalen med gjensidige er 
å tilby deg gode fordeler, det være seg på 
både skade forsikring, bank og sparing. 
Mange medlemmer har benyttet seg av mulig-
heten til å flytte for sikringene sine over til 
gjensidige for å dra nytte av de gode beting-
elsene som MA-medlemmene kan oppnå.
 Stadig flere takker ja til tilbudet. Og 
medlemmer som allerede var kunder hos 
gjensidige fra tidligere får selvsagt også de 
samme betingelsene når de melder fra til 
forsikringsselskapet.

Du	får	samlerabatt	på	alle	
forsikringer:
- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer

Du	vil	også	få	Gjensidiges	beste	
innbo	forsikring:
- id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen 

”stjeler” identiteten din får du både første-
hjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Og	som	bileier	er	det	viktig	å	
legge	merke	til:
Man får redusert egenandel på bilforsikrin-
gen med kr 4000 hvis man har 3 eller flere 
forsikringer.

i tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.

Attraktive	lån
gjensidige kan nå også tilby MA-medlem-
mene spesielt attraktive betingelser på lån. 
det gjelder lån til både bil, MC og karavan. 
Lånene ytes med pant i låne objektet. MAs 
medlemmer skal få attraktive lånerenter 
 etter de til enhver tid gjeldende beting-
elser. etableringsgebyret oppgis til 1.250 
kroner og termingebyret 50 kroner.
 
du kan lese mer om medlemsfordelene både 
på forsikring og lån i MAs medlemshåndbok 
for 2014, på www.gjensidige.no/partner 
eller ta kontakt med gjensidige på telefon 
03100.

Gjensidige	Forsikring	er	MAs	samarbeidspartner	for	gode	med-

lemsfordeler	på	forsikring.	Både	som	bileier	og	ellers	er	det	gode	

tilbud	å	hente	på	å	benytte	denne	muligheten.

Av H-E Hansen 

1932

1976

1999

2005

2012

Foto: Sverre Chr. Jarild
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Ja,	da	er	vi	igjen	ute	på	veien	

med	KastMasken.	En	ny	sesong	

–	et	nytt	skoleår	–	der	gruppen	

skal	turnere	rundt	i	landet.	

Og det er kastMaskens gruppe for skoleåret 
2013/2014. dette er gruppe nummer 18! i like 
mange år har kastMasken besøkt ungdoms-
skoler med sitt teater og pedagogiske opplegg 
mot rus.

Landsomfattende
Årets gruppe består av 3 flotte ungdom-
mer, og ikke 4 som er vanlig at vi har. Men 
det betyr overhodet ikke at kvaliteten 
er dårligere av den grunn! Opplegget er 
spesial tilpasset en ny sammensetning, 
både når det gjelder teaterforestillingen og 
undervisnings opplegget for øvrig.
 kastMasken er et landsomfattende fore-
byggingsprogram med fokus på alkoholbruk 
blant ungdom.  kastMasken ønsker i særlig 
grad å påvirke debutalderen for ungdom 
– samt bidra til reduksjon av ungdommens 
alkoholbruk. 
 kastMasken har to hovedmålgrupper: 
Alle elever som går i ungdomsskolen, og 
deres foreldre.  

Viktig	jobb
de som i år skal gjøre de viktige jobbene for 
MA og kastMasken er:  

Kristi-Helene	Engeberg	fra	Bergen:
Jeg er en kreativ og energisk jente fra bergen! 
Jeg er utdannet som danser, men elsker 
også teater, film og musikk - og kastMasken 
selvfølgelig.

Emilie	Gerdrup	fra	Sarpsborg:
Jeg er en utadvendt og ansvarsfull jente fra 
Sarpsborg! Jeg har gått på bømlo folke-
høgskole og musikkteaterlinja på bårdar 
Akademiet og trives med det! ellers i livet så 

elsker jeg kunst og kultur, humor, mennesker 
og ikke minst mat!

Kim	Erik	Tolleshaug	fra	Bergen:		
Jeg er en utadvendt, pliktoppfyllende og 
morsom gutt fra bergen. Jeg er utdannet som 
musikalartist. elsker sang og teater og er glad 
for å kunne tilføye dette til kastMasken.

Mange	steder
kristi-Helen, emilie og kim skal i høst besøke 
skoler i Melhus, Fjaler, gloppen, Meland, 
Austevoll, Lærdal, Årdal, iveland og vennesla. 
 På alle disse stedene skal det gjennom-
føres skoledager for 9. klasse-elever. det 
holdes også foreldremøter. i tillegg skal det 
flere steder gjennomføres arrangementer på 
fritidsklubber i samarbeid med den lokale 
fritidsklubben.    

Mer	informasjon
Skulle det være at andre skoler, MA- 
avdelinger, kommuner, organisasjoner eller 
andre, gjerne enkeltpersoner som ønsker å 
få vite mer om kastMasken, er det bare å ta 
 kontakt med daglig leder Stig eid Sandstad på 
tlf. 90 96 46 46.

Se på nettstedet til kastMasken, www.kast-
masken.no, der det finnes mer informa sjon 
om gruppa – samt mer detaljer om hvilke 
dager vi er på de ulike steder.

kastMasken: 
Ute på tur igjen

Av Stig Eid Sandstad

Kristi-Helene Engeberg

Emilie Gerdrup

Kim Erik Tolleshaug

KastMasken	har	vært	i	virksomhet	siden	1996.	En	talloppsummering	forteller	noe	
om	tiltakets	samlede,	store	omfang:

• ca. 50 000 elever har deltatt på en 5-timers skoledag 
• ca. 16 000 foreldre har deltatt på foreldremøte 
• ca. 30 000 ungdommer har deltatt på fritidsklubb- & kick-arrangementer 
• ca. 5 000 bilister har deltatt på kastMasken`s gla-kontroller 
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www.evenes.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Orkdal
kommune

 www.orkdal.kommune.no

Inderøy
kommune

 www.inderoy.kommune.no
www.austrheim.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
 www.ski.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 www.nes-ak.kommune.no www.gamvik.kommune.no

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

www.asker.kommune.no

www.alta.kommune.no

www.ballangen.kommune.nowww.spydeberg.kommune.no

www.lier.kommune.no
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Halden
Lastebilsentral A/L

Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Ungdomssenter & Camping
2642 KVAM

Tlf. 61 21 60 90

Berganmoen
Landbruksverksted

 Bergan
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Transportsentralen
Sandefjord AS

 Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

Røn VVS AS
 2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Ernstsen
Mc & Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO

Tlf. 22 01 95 55

Alta
Biloppretting AS

Markv 47-49
9510 ALTA

Tlf. 483 01 700
www.altabiloppretting.no

HORDALAND

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

MØRE og ROMSDAL

Møller Bil - Molde
Verftsg. 3, 6416 MOLDE...............Tlf. 24 03 38 50

www.moller.no

HORDALAND

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORDLAND

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

Tlf.  02 222

Alveland
Bunader

 Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Sletta Verft AS
 6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Smeden i Sund
 Sund

8384 SUND I LOFOTEN
Tlf. 76 09 36 29

Bertelsen &
Garpestad AS

 Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Øyanvegen 271
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 32 60

Sebu
Bil & Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Skorgen
Grus og Transport A/S

 Skorgen
6391 TRESFJORD
Tlf. 71 18 11 68

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Byggtapetserer
Rune Knutsen

 Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Bil i Nord AS
 Botnhågen

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

S T Viks
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

BeslagTEKNIKK as
 Kobbervikdalen 75

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Telefon  03 650
www.taxi-hedmark.no

ANONYM
STØTTE
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Co-branding logo –  
horisontal foretrukket

Ikke (optisk) større  
enn G-logo!

Samler du flere forsikringer hos oss, kan  
du tjene inn hele medlemskontingenten.
Som medlem av MA kan du få inntil 18 % 
avtale  rabatt på forsikringene dine og redusert 
egenandel på bilforsikringen. I tillegg får du 
spesialpriset ID-tyveriforsikring.

For personlig rådgivning om forsikring, ring 
oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no  
for mer informasjon.

Det lønner seg  
å samle alt på ett sted

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 OsloB-PostAbonnement


