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Solheim
Trafikkskole AS

Møllers gate 1 A
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06
www.solheimtrafikk.no

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Rogne
Aut. Trafikkskule A/S
Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Østbø
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Tlf. 69 91 21 30

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

4604 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 80 00

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 80 63 13
www.hoypuls.no

Kolo Veidekke Hønefoss
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

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

avd. Kragerø

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 25 24

Hegdalveien 105
3261 LARVIK
Tlf. 33 11 34 80

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

XL-Bygg Uvdal
Trelast A/S

Steinkjer Bil A/S

911 60 911

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00
www.uvdal-trelast.no

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Tynset
Drosjesentral

Karosserifabrikken A/S

SØR-TRØNDELAG
Bjugn........................................Tlf.

CARLSEN

Hotvedtv. 6, Tingvoll
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Bjørn & Øyvind
Tveter AS

ANONYM
STØTTE

Tlf. 02 222
avd for Rus- og Avhengighetsbehandling

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Røros Aut.
Trafikkskole

Holmen
Motorservice AS

Teknikken AS

Hustvedt og Skeie
Transport A/S
Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Sæternes
Transport AS

Sikkelands
Regnskapskontor

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

www.bilia.no

Fjordg. 9
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

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

Morten Juliussen
Krantransport AS
Vikingservice AS, Godvik...Tlf. 56 35 55 30

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Velkommen til en hyggelig handel hos oss

Bulder Verksted
Bosch Car Service
Leikanger
6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90
www.innvikfjordhotell.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
www.stfk.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

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

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

www.spesialbutikken.no

Philips Norge AS

Avd Home Healthcare Solution

Norsk Scania AS avd. Kløfta

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no
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Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00
www.scania.no

Solheimveien 62
1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00
www.healthcare.philips.com
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• Mørke og vinterutfordringer på veien
• Miljø og utslipp
• Bruk bilbeltet riktig
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Ringebu
kommune

Grimstad
kommune
grimstad.kommune.no

ringebu.kommune.no

Sande
kommune
spydeberg.kommune.no

sande-mr.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten
fedje.kommune.no

Kongsvinger
kommune
kongsvinger.kommune.no

vardo.kommune.no

Evenes
kommune
evenes.kommune.no

Hvaler
kommune
hvaler.kommune.no

lier.kommune.no

eid.kommune.no

Brønnøy
kommune
bronnoy.kommune.no

tynset.kommune.no

gaular.kommune.no

- Risør Havn

risor.kommune.no

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

Sirdal
kommune
sirdal.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Jevnaker
kommune
jevnaker.kommune.no

Drammen
kommune
drammen.kommune.no

nordre-land.kommune.no

ulstein.kommune.no

sorreisa.kommune.no

Sømna
kommune
somna.kommune.no

sauda.kommune.no

odda.kommune.no

Seljord
kommune

Aurskog-Høland
kommune

seljord.kommune.no

Ski
kommune

Ulstein
kommune

Gaular
kommune

Eid
kommune
ringsaker.kommune.no

gamvik.kommune.no

Tynset
kommune

Hammerfest
kommune
hammerfest.kommune.no

Risør
kommune

Vardø
kommune

Enhet Psykisk Helse

vindafjord.kommune.no

aurskog-holand.kommune.no

kristiansund.kommune.no

MA takker sine
gode kontakter
for all støtte
Støtten vi får går blant annet til MAs
arbeid for trafikksikkerhet blant ungdom. Av disse er prosjektet DeathTrip
en landsomfattende konkurranse 
hvor elever fra videregående skoler
engasjeres til å lage holdnings
kampanjer mot ruskjøring.
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Tir n’a Noir
”Det e svart november. Havet knuse mot strand…”
Den vakre sangen til Vamp rinner meg i hu der jeg kjører
hjem fra jernbanestasjonen en sein ettermiddag. Vinden
river i bilen, regnet pisker mot fontruta, viskerne går for
fullt og asfalten glinser svart og våt. På dashbordet lyser
et signal opp. Det varsler meg om at det ene nærlyset
ikke v
 irker. Enøyd tar jeg raskt, men i sakte fart, sikte på
nærmeste verksted…
En fotgjengerovergang nærmer seg. Jeg kjenner veien ut
og inn, og akkurat denne overgangen er en av de mest
uoversiktlige i nærområdet mitt. Jeg skjerper blikket.
Slakker farten ytterligere. Her var det veldig mørkt og et
ekkelt gjenskinn fra veien! Var det ikke en bevegelse ut til
høyre der? Jo, ganske riktig. En skikkelse i svart regndress
med en liten hundetass i bånd kommer til syne og kliver rett
ut i gangfeltet. Det er hunden jeg ser best. Den har på seg
reflekshabitt, mens eieren er nærmest usynlig. Han kaster
ikke så mye som et blikk til høyre eller venstre, men strener
over, krumbøyd mot vinden.
Etter at jeg selv hadde manglet et lys ble jeg ekstra
oppmerksom på andre biler og på fotgjengere. Og en ting
er sikkert; det er skremmende mange enøyde bilister! Det
var så påfallende når jeg først begynte å legge merke til
det, at jeg måtte lure på om det er sånn at lyspærene ryker
om høsten. Hvorfor venter de med å få dem byttet? Bryr
de seg ikke? Eller er det blitt så komplisert å skifte pære på
moderne biler at du må bestille og vente i dagevis på time
på verkstedet? Farlig og ulovlig er det uansett.
Hva så med fotgjengerne? Hvor mange har refleks eller
refleksvester? Inntrykket mitt stemmer godt overens med
undersøkelsene Trygg Trafikk har gjort, blant annet med
bistand av lokale MA-avdelinger: Under 30 % av voksne
fotgjengere bruker refleks i mørket. Verst er det i byene, der
færre enn hver fjerde person bruker refleks. Samtidig blir
flest påkjørt i bygater.

leder
Den hardeste
virkeligheten
Vi har vært på trafikkmedisinsk seminar. Gjennom to
dager var vi sammen med det fremste av eksperter på
området: Ambulansepersonellet som er først fremme på
et ulykkessted, legene som prøver å redde liv, de som
analyserer både tekniske og medisinske data for å forklare
ulykkes- og skadeårsaker og forskerne som setter opp
statistikkene for trafikkulykkenes harde realiteter. Jeg må
advare sarte sjeler mot å lese videre…
For bak tallene i ulykkesstatistikkene skjuler det seg
individer. For å anskueliggjøre dette ble det for eksempel
vist til dødsstatistikken for drepte passasjerer i en viss
aldersgruppe i et gitt tidspunkt der det sto et enkelt 1-tall.
På seminaret fikk vi hele den hjerteskjærende fortellingen
og detaljene om hvordan en ruspåvirket sjåfør raste gjennom Oslos gater og endte opp med å smelle inn i en buss i
en rundkjøring. Kvinnen i passasjersetet hadde ikke på seg
belte. Hun ble drept. Momentant. Av skader vi senere fikk
forklart.
Vi får vite hvordan ulykkesanalytikerne rekonstruerer
hendelsesforløpet i øyeblikkene før sammenstøtet og selve
kollisjonen. De ser avtrykket av hvor hodet til kvinnen
traff frontvinduet, hvordan bilen har fått skader og andre
relevante data.
Vi får vite hvordan den forulykkete i en del tilfeller blir
sendt til Folkehelseinstituttet for obduksjon. Her er vi
dessverre inne på en ordbruk som er hard og vitner
om det grusomme og ugjenkallelige. Og foredragene
med bilder var tøff kost når legene skulle forklare hva
dødsårsakene kan være. De vanligste ble gjennomgått;
hodeskader, brudd, indre skader…

Så hvorfor er vi ikke flinkere til å sørge for at slike enkle
forholdsregler er på plass? Lys på bilen, refleks på jakken?
Det handler om å spare liv og alvorlige skader. Et land der
alle bruker refleks og har kjøretøy med intakte lys, ville vært
et trafikksikkerhetens Tir n’a Noir – og det er helt oppnåelig!

Og vi fikk vite hvordan ulykken påvirker familier, venner
og etterlatte. Samt den som forårsaket ulykken. Sjåføren
som forvoldte den unge kvinnens død i en rundkjøring ble
dømt for uaktsomt drap. Det er ikke uvanlig. Tankene må
han uansett slite med resten av livet.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Prøvekjøring med styrelederen

Av H-E Hansen

Av H-E Hansen

Styreleder Ann-Cathrin Becken brenner for MA. Rusfri trafikk
og livsstil opptar henne sterkt. Det har vært drivkraften
gjennom to års verv som leder av MA og inn i to nye år
etter enstemmig gjenvalg under sommerens MA-landsmøte.
Men Becken har også stor interesse for bil og ønsker å nyte
”privilegiet” som leder av MA som bilistorganisasjon. Derfor 
vil hun på prøvekjøring av en ny bil!
Redaktøren blir i dag henvist til passasjersetet.
Ann-Cathrin tar styringen. Og det skal bli en
tur med prat om bil og bilglede, trafikksikkerhet og rus i trafikken og de store oppgavene
MA har foran seg. Dette er temaer som er så
store og omfattende at det helt sikkert ligger
an til nye prøvekjøringer og flere timer langs
veien sammen for at hun skal få formidlet alle

8
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sine tanker. Det er lett å la tankene spinne når
hjulene ruller på hyggelig biltur.

Spekket med sikkerhet
- Da vi var på den store trafikksikkerhets
konferansen i Tylösand i fjor ble vi presentert
for mye av det siste innen sikkerhetssystemer i
bilene, sier hun.

- Teknikk som skal hjelpe oss til å stoppe og i
verste fall unngå kollisjoner, holde avstand,
ikke vingle over side- eller midtstripe, bli
varslet om biler på siden eller bli advart mot
faren for å sovne når du blir trøtt. Altså
systemer som sier i fra eller hjelper deg aktivt
når du ikke gjør det du skal. Dette synes jeg er
en veldig spennende utvikling. Jeg tenkte det
vil jeg teste!
Og nå har tiden kommet. Hun får velge
fra øverste hylle blant nye modeller. Dette
blir ikke en nøktern prøvetur med fokus på
dreiemoment og bagasjeromsvolum.
Drømmebilen i dag er Jeep Cherokee. Og
med god grunn for formålet. Det sies at den
nye Jeep Cherokee kan varte opp med nærmere 70 forskjellige sikkerhetsløsninger. Slikt
gjør at den til og med ypper mot selveste sikkerhets-”verdensmesteren” Volvo, som stadig
flytter grensen for sikkerheten mot at ingen
skal bli drept i en av deres modeller innen få

ORANISASJON

år. Cherokee har selvsagt toppkarakter med 5
stjerner i kollisjonstestene til Euro-NCAP.

Blide øyne
Den Jeep Cherokee vi kjører er seneste utgave
av modellen. En mellomstor og robust bil med
firehjulsdrift.
De tre motorvalgene som tilbys er to på
2-liters dieselmotorer og en 3,2-liters bensinmotor. Ytelsene spenner fra 140 til 268 heste
krefter. Drivstofforbruket for dieselvariantene
ligger på snaut 0,6 liter/mil, mens den kraftige
bensinmotoren er mer tørst og vil ha en liter
pr mil. Ellers virker bilen velvoksen (lengde
4,62 meter, bredde 1,86 meter og høyde ca
1,70 meter), robust, romslig og bekvem. Skal
du ha noe større må du opp til modellen
Grand Cherokee.
Et halvt tonn nyttelast og 400 liter
bagasjerom (nesten 1300 hvis du slår ned
baksetene) ledsages av en tilhenger på hele 2,2

tonn for bensinmodellen. Prisene begynner på
500 000 og går opp til 860 000 kroner avhengig
av motor og utstyr.
Vi skal sette oss inn i lånebilen utenfor
RSA-forhandleren. Ann-Cathrin tar en sving
rundt bilen. Ser på linjene. Trekker inn lukten
av ny bil.
- Deilige linjer. Fronten er jo kjempefin med
blide øyne og med en bestemt munn.
MAs styreleder setter seg inn i førersetet.
- Komfortabelt, kommenterer hun idet hun
finner en god sittestilling, tar et fast grep i
rattet og vrir nøkkelen rundt.
- Automatgir, konstaterer hun.
- Det er jeg ikke så vant til. Moro!

Ansvaret er ditt
Sikkerhetssystemene omfatter det meste vi
kjenner fra tidligere, samt en god del ekstra.
Fra før har vi prøvd flere systemer som varsler
og bremser opp hvis du nærmer deg en

hindring og for å unngå kollisjon. Cherokee’en
gjør dette i tillegg i revers; bremser hvis du
rygger mot en hindring du ikke har sett.
Cherokee parkerer også automatisk
langsetter i luker, samt parallelt i lommer.
Du varsles om å holde deg i kjørefeltet. Er du
på vei ut, hjelper styringen deg inn i på rett
kjøl igjen. Listen er lengre enn vi får prøvd
eller fortalt om her. Men det finnes en rekke
usynlige ”hjelpere” som står til rådighet.
Hvor mye vil systemene overstyre meg,
spør Ann-Cathrin idet vi legger ut på veien.
- Det er flott at sjåførene får hjelp til trygghet
og sikkerhet. Samtidig synes jeg det er skummelt at det på en måte kan frata meg ansvaret. Det må ikke gå på ansvarligheten løs, ikke
minst i forhold til andre trafikanter.
Ann-Cathrin resonnerer videre mens vi
kjører de småkuperte og hyggelig svingete
veiene i retning Enebakk. Hun stiller gjerne
spørsmål som utgangspunkt og hun setter
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 lternativer opp mot hverandre i tanke
a
rekker. De ender gjerne opp i bestemte og
tydelige meninger, men etter å ha veid for
og imot kan Ann-Cathrin også utfordre med
å la et dilemma bli stående igjen for videre
diskusjon.
- Og så blir jo spørsmålet for oss i MA hvordan alkolås kommer inn i dette bildet.
Bilprodusentene fyller modellene sine
med stadig mer systemer i retning av at de
blir mer eller mindre selvkjørende. Hvor
skal alkolåsen passe inn i dette? Rus, fart
og manglende beltebruk er de tre viktigste
årsakene til dødsulykker i trafikken. En rekke
systemer passer på at vi bruker belter og kan
passe hastigheten, så når blir alkolås fast del
av førerassistansen?
- Alkolås burde selvsagt vært standard.

Glad i biler
Ann-Cathrin er glad i å kjøre bil. Og i biler.
Helt fra den første bilen hun som ganske liten
elsket å ”lekekjøre” i på gårdsplassen hjemme
til den bilen hun har i dag. Og hun liker å
kjøre på biltur. Det er tydelig der vi kjører
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langs herlig svingete og kuperte høstveier i
landlige omgivelser i retning av Enebakk.
Hun holder godt flyten.
- Bra motor. Jeg synes bilen oppfører seg godt
på dette underlaget, kommenterer hun.
Idet vi kjører gjennom et skogholt kommer
vi forbi ”gummikringler” etter ungdommelig
hjulspinn på asfalten.
- De er ikke etter meg, ler hun.
Mer alvorlig blir tankene omkring ungdom og
trafikksikkerhet, ikke bare at ungdom er overrepresentert i ulykker generelt og ulykker med
ruspåvirkning spesielt, men også at ungdom
gjerne kjører de dårligste bilene. De har ikke
råd til nyere og sikrere biler.
- Og hva skjer med en liten og gammel bil hvis
den kolliderer mot en større bil som denne?
Igjen spørsmål til ettertanke. Og i samme
åndedrett:
- Blir jeg som sjåfør i en stor bil som dette
tøffere i kjøringen min fordi jeg sitter så
trygt? Hvilket ansvar tar jeg da i forhold til
mine medtrafikanter? Igjen en oppfordring til
debatt og refleksjon fra MA-lederen.

Glad i mennesker
Medtrafikanter opptar Ann-Cathrin. Det
virker som et synonym for medmennesker
når hun snakker om dem. Familie. Du og jeg.
Vi alle. Hun bruker begreper som maner til
den omtanken og det hensynet vi behøver for
sameksistensen i trafikken som må til for å få
ulykkestallene ned.
Det er også snakk om ”vi” og ”oss” når
hun snakker om MA og utfordringene videre,
blant annet den viktige oppgaven MA har
med å lede an i arbeidet mot rus i trafikken.
- Der! Nå tok den på en måte tak i rattet, utbryter Ann-Cathrin og er tilbake i situasjonen
som testsjåfør.
Hun har med vilje styrt Cherokee’en over
midtlinjen uten å bruke blinklys. Dette opp
fatter bilen som en situasjon der bilføreren
har vært uoppmerksom, og griper inn ved å
få bilen inn i kjørebanen igjen.
- Jeg kjente at den stoppet meg fra å komme
inn mot den andre siden av veien.
- Moro, sier hun med et glimt i øyet. Og det
sier MA-lederen ofte.
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«MA for
framtida»
Så er vi godt i gang i den nye landsmøteperioden
2014 – 2016.  Vi satte oss noen tøffe mål på
landsmøtet. Målet er å være 10 000 MA-medlemmer
i 2016. MA skal i første rekke være på de arenaene
der trafikksikkerhet, rus i trafikken og alkolås
diskuteres. Og vi skal være den organisasjonen 
som er best på arbeidet mot rus i trafikken!
Av Ann-Cathrin Becken, styreleder i MA – rusfri trafikk og livsstil
Det krever hardt arbeid av oss alle for å nå
disse målene; styret, administrasjonen og alle
medlemmene i MA.

En plattform
MA besitter stor kunnskap om rus i trafikken og skal bygge videre på dette med enda
større og bredere kompetanse i takt med utviklingen. Dette må vi vise og formidle medie
bildet lokalt og sentralt, gjerne gjennom å
trekke fram de aktivitetene og den innsatsen
vi gjør i jobben mot rus i trafikken.
Styret og administrasjonen har begynt
arbeidet for MA for framtida. Vi skal bygge
kunnskap om rus i trafikken og om rusfri
livsstil i hele organisasjonen. Det er MA som
skal være best på dette.
Hver og en av oss må hele tiden være en
talsperson og kommunisere tydelig arbeidet
i alle de miljøer vi er i. Vi må selv være
tydelige ambassadører for MAs arbeid for
en rusfri trafikk og livsstil. Dermed skaper
vi en plattform vi kan verve medlemmer på.

Jeg mener at jo flere vi blir både i MA og i
engasjementet for MAs arbeid, og jo flere vi
blir som får fokus på rusfeltets utfordringer,
jo flere vil se at dette er et viktig arbeid.
Vi skal også stå på for å skape allianser
for vårt arbeid. Det er mange organisa
sjoner, politikere på lokalt og nasjonalt plan
og myndigheter, som vi kan ha som støtte
spillere og samhandle med.

Oppdraget
I tiden etter landsmøtet har jeg tenkt mye på
MA og oppdraget vi har.
Jeg mener av hele mitt hjerte at MA har
et stort og viktig oppdrag: Å gjøre en forskjell for deg og meg, våre barn og barnebarn – i trafikken.
Er dette hva vi gjør når er vi på vårt
beste? Hva er det MA gjør som er viktig
for folk? Hva skal vi bidra med i den videre
innsatsen for trafikksikkerheten?
Jeg mener bestemt at dette er grunnleggende spørsmål vi må stille oss som

organisasjon. Og de svarene vi finner
må være gode! Jeg opplever at styret og
administrasjonen ønsker å arbeide med disse
spørsmålsstillingene for sammen å gå gjennom prosessene som kreves for å få svarene
og resultater.

Framtidsrettet
En av våre styrker som organisasjon er jo
nettopp at vi er over alt i hele landet. Lokal
lagene er avgjørende for MA. Her må vi sette
inn mye av ressursene framover i samspill
mellom lokale krefter og den sentrale admini
strasjonen.
Hver og en av oss har en utrolig viktig
rolle når det gjelder å forme folks bilde av
MA.
MA skal være en framtidsrettet organisasjon.
En organisasjon med klare planer for hva
vi ønsker å utrette og oppnå. En løsnings
orientert og handlekraftig organisasjon som
oppnår de djerve målene vi alle setter oss.
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Legemidler stor trafikkfare
En av tre bilister som tar resept
pliktige medisiner sjekker aldri
om det er varseltrekant på
legemiddelet. Det går frem av
Gjensidiges samfunnsundersøkelse og Norsk Monitor, som
begge er utført av Ipsos MMI.
MA og Gjensidige samarbeider
Av
Hansen
omH-Etrafikksikkerhet
og synes
dette er et urovekkende resultat.

Av H-E Hansen

Pasient og lege
- Det kan tyde på at mange har et altfor avslappet forhold til medisinbruk og bilkjøring,
og farene dette kan utgjøre for dem selv og
andre, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,
fungerende generalsekretær i MA.
- Enhver som tar medisiner bør sette seg
inn i alle eventuelle bivirkninger, påpeker hun.
Også legen har en viktig oppgave med å informere pasienten godt og tydelig når det gjelder
medisin med rød varseltrekant og bilkjøring.

Mange ulykker
Trafikkfarlige legemidler, alkohol og narkotika
er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.
- Det er lett å sjekke om et legemiddel
påvirker evnen til å kjøre bil. Les paknings
vedlegget, ta gjerne en prat med legen, og
har du fortsatt noen grunn til å være usikker
er det best å la bilen stå, sier informasjonssjef
Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.
MA arbeider aktivt for at misbruk av
medikamenter i trafikken skal bort. Det trengs
bl.a. et pålitelig og hurtig måleinstrument på
lik linje med alkometer, for at politiet effektivt
skal kunne avsløre denne typen misbruk i
kontroller langs veien. MA jobber derfor i et
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nordisk prosjekt der man ønsker å gi et incitament til videre produktutvikling av nettopp
dette.
Uvettig bilkjøring tilknyttet
medisinbruk kan, i tillegg
til fatale menneskelige konsekvenser, også få en økonomisk
konsekvens. Det forekommer at
medisinbruk fører til helt eller
delvis avslag på erstatning etter
ulykke.

til avkortning i erstatningen. Den andre
halvparten skyldes kjøring i alkoholpåvirket
tilstand.

Ingen erstatning
Ett eksempel fra Gjensidige er
en bilist som la ut på kjøretur
etter å ha tatt smertestillende
medisiner med varseltrekant.
Hun følte seg i fin form da
hun la ut på tur, men kjørte
av veien, og det oppstod
skader for over 50 000
kroner. Det ble beregnet at
hun hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte over 1
i promille, som følge av
medisinene. Som følge av
dette måtte hun dekke
hele skaden selv.
Avslag på erstatning
som følge av narkotikabruk forekommer oftere,
og utgjør sammen med
medisinbruk halvparten
av sakene der kjøring i
påvirket tilstand fører

IS-1442

Kvinner er flinkere enn menn til å sjekke advarsler om bilkjøring ved bruk av legemidler,
viser samfunnsundersøkelsen. Eldre er flinkere
enn unge. Oslo-folk og trøndere er minst
flinke. Sogn og Fjordane er best i klassen.

Helsekrav

til førerko
rt

- en veile
dning

RUS I TRAFIKKEN

Sjekk varseltrekanten!
Beroligende og smertestillende
midler, samt en rekke andre
medisiner, påvirker sentralnervesystemet og dermed dine
ferdigheter som sjåfør. Tar du
flere legemidler sammen, eller
legemidler sammen med alkohol,
kan disse forsterke hverandres
virkning. Legemidler som kan
være trafikkfarlige, er merket
med rød varseltrekant.

Av H-E Hansen
Hvis du bruker legemidler, bør du alltid sjekke
om pakningen har varseltrekant. I tillegg bør
du lese pakningsvedlegget. Mange medisiner
påvirker først og fremst kjøreferdighetene den
første tiden etter at du har begynt å ta medi
sinene, inntil kroppen har vent seg til legemiddelet. Dette vil gå fram av pakningsvedlegget.

Mange typer
Mange legemidler kan føre til at man blir
mindre kritisk, mindre årvåken og får lengre
reaksjonstid. I tillegg kan legemidlene svekke
en rekke andre ferdigheter som er viktige når
man kjører bil eller fører et annet motor
kjøretøy. Dette gjelder i særlig grad disse
legemiddeltypene:
- Sovemidler og beroligende midler
som inneholder benzodiazepiner eller
liknende stoffer. Eksempler er Vival,
Sobril, Mogadon og Imovane. Man
kan fremdeles være påvirket
morgenen etter inntak av sove
middel.
- Sterke smertestillende midler
som for eksempel Dolcontin
eller Paralgin forte.
- Hostedempende som
inneholder kodein
eller andre sentralvirkende stoffer,
for eksempel
Solvipect Comp
eller Cosylan.
- Midler mot
rusavhengig

het som
Metadon eller
Subutex.
- Eldre midler
mot depresjon,
som Sarotex
eller Sinequan.
Nyere midler
mot depresjon
ser ikke ut til å øke
risikoen, eksempler på slike er Cipramil, Fontex
og Seroxat.
- Sentralstimulerende midler som brukes mot
ADHD eller narkolepsi, som amfetaminholdige
midler eller Ritalin.
- Eldre allergimidler av typen antihistaminer,
for eksempel Vallergan og Phernergan.

Andre legemidler
Dette er ikke en fullstendig liste over trafikkfarlige medisiner. En rekke andre legemidler
enn de som er nevnt ovenfor kan påvirke
kjøreferdighetene. I noen tilfeller må man
vurdere sykdom og legemiddel sammen for
å kunne si noe om ulykkesrisikoen. Dette
gjelder blant annet ved epilepsi, diabetes og
hjertesykdom. For epileptikere er det egne
retningslinjer.
Helsedirektoratet har utarbeidet ulike
veiledere når det gjelder helsemessige krav til
førerkort. I veiledningene finner du mer informasjon om legemidler. Veilederen (publika
sjonsnummer IS-1442) er skrevet for bilførere.
IS-1437 er skrevet for leger og IS-1348 for

fylkesleger som tar
avgjørelser i førerkortsaker. Disse veiledningene kan lastes ned fra Helsedirektoratets
nettsider.

Narkotika
Narkotiske stoffer påvirker hjernen på ulike
måter og med kritikkløshet, prestasjons
forringelse og økt risikovillighet til følge. Dette
gjelder for amfetamin, kokain, ecstasy, cannabis (hasj, marihuana), heroin og morfin. Noen
slike stoffer brukes også som legemidler, men
da i lavere doser. Dette gjelder for eksempel
amfetamin og opioider.

Flere legemidler gir økt risiko
Legemidler kan forsterke hverandres effekt.
Samtidig bruk av to eller flere legemidler kan
medføre påvirkning, selv om medisinene hver
for seg ikke nødvendigvis ville gitt påvirkning.
Dette kan gjelde selv om medisinene tas i lave
doser. Forskning viser også at alkohol, selv i
små mengder, kan redusere kjøreferdighetene
når det tas i tillegg til (enkelte) medisiner.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 4
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Nullvekst til ”aktiv” trafikksikkerhet

Av H-E Hansen

Når samferdselsdepartementet snakker om ”Bred satsing på
trafikksikkerhet” i forbindelse med Statsbudsjettet for 2015,
dreier det seg i hovedsak om å bygge bedre veier, vedlikeholde
eksisterende veier, nye fysiske tiltak på utsatte veier og økt
kontroll av tunge kjøretøyer. Det stadige arbeidet som blant
annet MA er del av for å forhindre trafikkulykker ved å skape
gode holdninger og bevissthet om nullvisjon i kampen mot
blant annet rus- og fartsrelaterte ulykker, er ikke tilgodesett
med en eneste ekstra krone.
Arbeid for bedre trafikksikkerhet på
veiene har vært med på å bringe døds- og
ulykkestallene ned. I den nye ”Nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet” er målet
en fortsatt nedgang, der trafikant- og
kjøretøytiltak forventes å bidra med
omtrent 70 % av reduksjonen, mens vei
bygging og andre fysiske tiltak skal bidra
med resten.
- Vi vet hvor viktig det er at bilister og
andre trafikantgrupper har kunnskaper og
gode holdninger. Det er selvsagt viktig at
veiene er så sikre som mulig, men MA har
år etter år bedt om at det settes av midler
til trafikantrettet innsats. Midlene vi mener
må bevilges er nærmest mikroskopiske
beløp i forhold til veiinvesteringene og
de samfunnsmessige og personlige kost
nadene trafikkulykkene representerer, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.
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Bred satsing på trafikksikkerhet
– Økt trafikksikkerhet er en hovedsatsing
for regjeringen, og satsingen gjenspeiles i
et bredt spekter av tiltak. Det handler om å
bygge bedre veier, vedlikeholde eksisterende
veier, nye fysiske tiltak på utsatte veier, økt
kontroll av tunge kjøretøy i risikogruppen
og flere tiltak for myke trafikanter, sier
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en
pressemelding fra Samferdselsdepartementet.
– Nye trafikksikre veier gir en drastisk
reduksjon i ulykkesrisiko. Fremskyndet
åpning av E18 i Vestfold ga umiddelbart
utslag i ulykkesstatistikken. Regjeringen
øker investeringene på riksveinettet,
medregnet skredsikring, med ca 20 prosent,
sammenlignet med forslaget fra regjeringen
Stoltenberg. Dette vil gi resultater på sikt,
sier samferdselsministeren.

– Etter tiår med økende vedlikeholds
etterslep, blir det nå redusert. Bevilgningene
til vedlikehold har økt med 43 prosent
under dagens regjering. I tillegg mer enn
dobles bevilgningen til tunnelsikkerhet, og
den opprettholdes for skredsikring. Dette
bedrer kvaliteten på veinettet og kan bidra
til å redusere omfanget av ulykker. Regjeringen foreslår også 813,3 millioner kroner
til særskilte trafikksikkerhetstiltak i 2015.
Det er samtidig lagt til grunn rundt 45 millioner kroner i ekstern finansiering. Dette
er til oppgraderinger av det eksisterende
veinettet, blant annet ved utbygging av
midtdelere. Andre tiltak er blant annet
forsterket midtoppmerking, utbedring av
terrenget langs veien, veibelysning, kurveog kryssutbedringer og rekkverk.

Økt kontrollaktivitet
– Regjeringens satsing på kontrollaktivitet
medførte at antall kontroller av tunge
kjøretøy ble firedoblet forrige vinter
og antall kjøretøy som fikk kjøreforbud
femdoblet. Vi fortsetter satsingen, og tar i
bruk mer teknologi for å velge ut kjøretøy
i risikosonen og får sterkere virkemidler for
å holde kjøretøy tilbake, sier Solvik-Olsen.
– Bygging av gang- og sykkelveier er et
viktig bidrag for å bedre trafikksikkerheten.
Her skjer det viktig arbeid i regi både av
staten og fylkene. Økte veibevilgninger til
fylkene støtter opp om dette. Samtidig har
jeg bedt Vegdirektoratet se nærmere på
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potensialet for en mer ressurs- og kostnads
effektiv utbygging av gang- og sykkel
veianlegg langs riksveinettet, slik at vi får
økt satsingen, sier samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen.

Store avgiftsløfter
Når det gjelder Finansdepartementets del
av Statsbudsjettet, der pengene hentes inn
gjennom skatter og avgifter, legger departementet vekt på at det skal oppfattes å bli
”store lettelser i bilavgiftene”.
Det er hva som loves i forslaget til statsbudsjettet for 2015. Regjeringen foreslår
lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder
kroner på årsbasis. Blant annet legges
det opp til at omregistreringsavgiften blir
kraftig redusert, og vektårsavgiften for
tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.
- Avgiftslettelser for bil er det mange som
setter pris på, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, fungerende generalsekretær
i MA.
- Men hvor er ordentlige grep for miljøet,
for eksempel større fordeler for utslippsgjerrige, ladbare hybridbiler?

Forklaringer
I pressemeldingen fra Finansdepartementet i forbindelse med budsjettet blir det
forklart videre:
Omregistreringsavgiften gir staten
inntekter, men har noen uheldige
virkninger. Avgiften gir blant annet
importerte bruktbiler en konkurransefordel

sammenlignet med tilsvarende bruktbiler
som omsettes i Norge. Avgiften bidrar
også til at det blir dyrt å omsette brukte
kjøretøy i Norge, og til at bruktbilmarkedet
fungerer dårligere. Regjeringen foreslår
å redusere omregistreringsavgiften med i
gjennomsnitt 35 prosent reelt for 2015. De
høyeste avgiftssatsene i omregistrerings
avgiften gir mest uheldige virkninger, og
disse blir redusert mest. Forslaget gjør også
satsstrukturen betydelig enklere. Antallet
satser reduseres fra 37 til 9. Endringen
anslås å gi et inntektstap for staten på om
lag 660 millioner kroner i 2015.

Halvering
Det foreslås en halvering av vektårsavgiften i 2015. Det vil bidra til å redusere
kostnadene til norsk lastebilnæring.
Forslaget anslås å gi et inntektstap for staten
på om lag 200 millioner kroner påløpt og
bokført i 2015. Vektårsavgiften består av en
vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert
årsavgift. Den vektgraderte årsavgiften
foreslås redusert med 20 prosent, mens
den miljødifferensierte årsavgiften foreslås
fjernet i sin helhet. Den miljødifferensierte
årsavgiften er ikke en presis måte å prise
helse- og miljøkostnadene på. Det skyldes
at avgiften ikke kan ta hensyn til bruken av
kjøretøyene.
Regjeringen foreslår også å redusere
engangsavgiften på motorsykler og
snøscootere med i gjennomsnitt 30
prosent. For å forenkle overgangen fra

dagens årsavgift til en avgift på trafikk
forsikring foreslås det å fjerne årsavgiften
for campingvogner. Campingvogner er ikke
pålagt trafikkforsikring. Det tas også sikte
på å innføre en ordning for refusjon av
engangsavgift ved eksport av kjøretøy. I
tillegg foreslås det at veibruksavgiftene på
drivstoff ikke prisjusteres.
I Sundvolden-erklæringen er det varslet
at Regjeringen vil vurdere kjøretøy- og
drivstoffavgiftene helhetlig med sikte
på endringer for å stimulere til bruk av
ny teknologi, en sikrere bilpark og mer
miljøvennlige valg. Regjeringen opplyser
at den tar sikte på å kunne presentere
gjennomgangen for Stortinget i forbindelse
med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
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MA i stortingshøring

Alkolås på skoleskyss, bedre føreropplæring og større bevilgninger til de frivillige organisa
sjonenes innsats mot trafikkulykker var blant sakene MA tok opp under høringen i Stortingets
Transport- og kommunikasjonskomité. Høringen dreide seg om statsbudsjettet for 2015.

Av H-E Hansen

MA og MA-Ungdom var sammen med en
håndfull andre organisasjoner som arbeider
for trafikksikkerhet invitert til å delta i den
åpne, muntlige høringen.
I sitt innspill til det videre arbeidet med årets
budsjett ba MAs generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen om komiteens støtte
til å få gjennomført viktige tiltak for å skape
tryggere veier gjennom konkrete tiltak og
å styrke den forebyggende og holdnings
skapende innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet.

Transportsikkerhet
Regjeringens mål er skissert i kapittelet om
transportsikkerhet. Her sies det at for å nå
etappemålet i 2024 i NTP om en halvering av
antall hardt skadde og drepte i trafikken sier
regjeringen bl.a. under dette punktet at det
må rettes tiltak mot infrastruktur, kjøretøy
og trafikanter.
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Regjeringen vil for eksempel sikre et høyt
nivå på føreropplæringen, få folk til å holde
fartsgrensene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt,
legge til rette for mer bruk av teknologi som
bedrer trafikksikkerheten, samt forebygge
ulykker som involverer barn og unge.

Teknologi
I kapittelet om transportsikkerhet i statsbudsjettet tas det blant annet til orde for bruk av
teknologi som bedrer trafikksikkerheten.
Med dette som utgangspunkt etterlyste MA fremdrift i saken om alkolås og
skoleskyss. I juni 2013 vedtok Stortinget å be
regjeringen vurdere å ta inn bestemmelser
om alkolås i skolebusser i forskriften om
sikring av skyssberettigede skoleelever.
- Men så vidt vi vet, har regjeringen ikke
kommet konkret tilbake når det gjelder
alkolås i skoleskyss. MA ber derfor transportog kommunikasjonskomiteen om å ta skolebarns sikkerhet på alvor og sørge for at ALLE

som må ha skoleskyss, blir likt behandlet.
Det kan ikke være slik at hvilken kommune
og hvilket fylke familien bor i, er det som
bestemmer barnets sikkerhet i skolebussen,
sa Fjellvang Kristoffersen.
MA foreslår: Alle skoleskysser i hele
landet skal være utstyrt med alkolås innen
utgangen av 2015. En økning i ramme
tilskuddet til fylkeskommunene på lik linje
med de 20 mill. kr. som ble bevilget ekstra til
setebelter vil være et positivt tilskudd for å
få dette gjennomført.
I den felles spørrerunden etter hørings
innlegget stilte Arbeiderpartiets represen
tant Kjell-Idar Juvik det gode spørsmålet
om fremdriften i at noen fylker frivillige
innfører alkolås på skoleskyssen. Fjellvang
Kristoffersen orienterte om den siste undersøkelsen som viser at det fortsatt bare er
fem fylker som har ordninger med alkolås på
skoleskyss.

ORGANISASJON

Alkolås for promilledømte

Bedre statistikk

Når det gjelder alkolås som sikkerhets
teknologi tok MA også opp at en arbeidsgruppe fra Justis- og Beredskapsdepartementet høsten 2012 la fram en rapport om
«Alkolås som alternativ til tap av førerrett»,
der konklusjonen er at alkolås, sammen med
program mot ruspåvirket kjøring i regi av
Kriminalomsorgen, kan være et effektivt tiltak
for gruppen av promilledømte som fortsetter å
kjøre ruspåvirket. Ingenting har skjedd.
MA ba komiteen om å ta et initiativ
ovenfor alle involverte departementer om å
få denne saken opp på dagsorden igjen, og
at den utvides til å bli et tilbud for alle som
ilegges promilledom der sertifikatet inndras
for en periode.

Selv om det gjøres mye trafikkforskning og
lages mye god statistikk, er det fortsatt stor
usikkerhet knyttet til hvor mange av de som
blir drept i trafikken som er ruspåvirket.
”Offisielle” tall sier 21 %, mens Folkehelseinstituttet anslår at det reelle tallet er
minimum 30 %. Årsaken til unøyaktigheten
ligger i at det ikke foretas blodprøvetaking
eller obduksjon av alle trafikkofrene for å
fastslå ulykkesårsaken.
I dag obduseres kun ca. 61 % av omkomne sjåfører og MA mener at det i alle
tilfeller må fastslås om ruspåvirkning var
årsak til ulykken.

Alkobom og statistikk
Alkobom er også en teknologi for å sikre
rusfri trafikk som MA tok opp i høringen. I
Norge har MA tatt initiati på samme måte
som MHF har gjort for å få i gang prøve
prosjektene i Sverige, men det ser ut til å
være en lengre vei å gå her for å få til et
lignende tiltak, som krever et samarbeid
mellom en rekke myndigheter, havner og
fergeselskaper.

Føreropplæringen
Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker,
og ungdommers holdninger til rusfri trafikk
og rusfri livsstil er også en viktig basis for
resten av livet. Vi ønsker at rusproblema
tikken vies langt større oppmerksomhet i
skolen og i trafikkopplæringen, både i de
skolene som har trafikk som valgfag og
innenfor Trafikalt Grunnkurs.
Derfor ønsker MA og MA Ungdom større
muligheter for å kunne tilby relevante
undervisningsopplegg på dette temaet både

for grunnskolen og for kjøreskoler, og at det
settes av penger til dette formålet.
Forebygge ulykker som involverer ungdom
En formidlingsmåte som erfaringsmessig
fungerer godt, er ung-til-ung-metodikk i
holdningsskapende kampanjer. Dette har
gjennom flere år gitt gode kampanjer med
stor gjennomslagskraft. (Eks. Death Trip og
Kast Masken). På landsbasis er det til dels
store forskjeller i hvor ofte ungdom er inn
blandet i alvorlige trafikkulykker.
MA og MA Ungdom ber om at regionalt
og lokalt holdningsarbeid sammen med ungdommen blir prioritert under ordningen med
tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Frivillig arbeid generelt
På en samferdselssektor med enorme beløp
til bygging og investeringer, mener MA at
det må settes av et større beløp til trafikk
sikkerhetstiltak; forebyggende og holdnings
skapende arbeid fra de frivillige organisa
sjonene.
MA foreslår at det settes av et beløp på
10 mill. kr. til trafikksikkerhetsformål blant
frivillige organisasjoner.
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Nye, nødvendige alkobommer

Av H-E Hansen

Etter det vellykkete prosjektet med alkobom i fergehavnen
i Göteborg har MHF nå innviet et stort anlegg som skal sikre
promillefri trafikk ut fra fergehavnen i Stockholm.
I høst har MHF startet opp et nytt og stort
alkobomanlegg i Frihavnen i Stockholm.
Nå skal det gode systemet for automatisk
promillekontroll prøves på et større trafikk
volum. Målet er å få innført alkobommer i
alle svenske havner i det gode samarbeidet
som er etablert med alle involverte myndigheter og fergeselskaper.

God mottakelse
- Alkobomprosjektet vårt i Göteborg i 2013
har vært vellykket og fått god mottakelse.
Det har vist at dette er et velfungerende
system som gjør at trafikken flyter smidig
gjennom kontrollen som gjør raske og
nøyaktige promillemålinger. Og dersom
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noen ”blåser rødt” kommer det raskt tollbetjenter for å ta den som kjører med for
høy promille til videre testing og oppfølging av saken, sier Arne Winerdal, direktør
i MHF.
De seks alkobomstasjonene i frihavnen
kommer hver dag til å fange opp mellom 20
og 30 lastebiler når de kjører av fergene.
Også 200-300 personbiler kommer til å bli
kontrollert. Forsøket i Göteborg viser at
trafikk flyter lett gjennom alkobommene,
slik at den ikke forsinkes av den auto
matiske kontrollen.

Enkel og raskt
Alle som reiser til Stockholm med fergene

fra Russland, Estland og Latvia får skriftlig
informasjon om de automatiske promillekontrollene som venter dem.
Det hele går enkelt for seg når bilene
kjører frem til kontrollstasjonene, førerne
blåser lett i sonden og når bommen etter
få sekunder går opp med grønt lys er hele
promillekontrollen gjennomført.
– Men det ligger mange års utviklingsarbeid
bak denne teknikken. Vi samarbeider med
Servotek AB i Skåne som har tatt frem den
raske og eksakte kontrollteknikken. Ved
hjelp av infrarød teknikk kan kontrollen gå
så hurtig og uproblematisk som den gjør
her.
MHF har møtt positive reaksjoner fra
lastebilbransjen, myndigheter, regjering og
motororganisasjoner etter lanseringen av
”automatiska nykterhetskontroller”.
– Vi har også hatt kontakt med alle de
politiske partiene i Sveriges riksdag. Alle
stiller seg positive til alkobommene.

RUS I TRAFIKKEN

 otormännens Riksförbund, som har
M
over 110 000 medlemmer, ga oss også
utmerkelsen ”Årets Hjulklapp” for satsingen. Ingen vil at vi skal slippe inn alkohol
påvirkete bilførere på svensk mark når de
kjører av en ferge, sier Arne Winerdal.
Målet for MHF er nå å installere alkobommer i alle Sveriges fergehavner så snart
forsøksperioden i Stockholms frihamn er
slutt ved årsskiftet 2014/2015.
– På den måten kommer flere liv til å bli
spart på de svenske veiene. Vi regner med
at det blir en politisk beslutning om å sette
alkobommer i alle relevante havner, sier
Arne Winerdal.

Ingen skal dø
MHFs opinionskampanje mot ruspåvirket
kjøring har gjennom årene bidratt til at
antallet døde i trafikken på grunn av rus er
kraftig redusert, påpeker organisasjonen.
Men hvert år dør fortsatt 60 mennesker i
svensk trafikk på grunn av rus.
– Det representerer en unødvendig
tragedie hver eneste uke. Ute i Europa er
problemet mangedobbelt. Totalt dør 6000
personer på grunn av rus på veiene i EU.

Det svenske forsøket med alkobommer har
fått stor oppmerksomhet blant trafikk
sikkerhetsekspertene i Brussel, sier Winerdal.

Høy promille
Projektlederen Tomas Jonsson var fornøyd
med ”premieren” da 86 biler ble kontrollert
i raskt tempo da Tallinks ferge fra Estland
ankom havnen i Stockholms frihamn.
Allerede etter kort tid viste alko
bommene i Stockholm sin berettigelse. Et
graverende eksempel var en estisk bilfører
som ble stoppet med 2,18 promille alkohol.
– Det føles svært meningsfullt å få være
med og øke trafikksikkerheten på denne
måten. Takket være den automatiske
promilletesten kunne vi med dette for
hindre at den berusede føreren kom ut i
Stockholms gater. Opplysninger fra politiet
bekrefter at alkoholpåvirkete sjåfører
kjører av fergene hver eneste dag, påpeker
MHF.
Den estiske bilføreren, som ble stoppet,
hadde problemer med å blåse i trakten ved
kontrollstasjonen. Da han til slutt klarte i
å blåse, løftet ikke alkobommen seg en millimeter for å slippe ham videre. En politi-

mann dukket straks opp og gjorde en ekstra
promilletest med et håndholdt Dräger
instrument. Dette ga også positivt utslag.
Like ved siden av de fire alkobommene
for personbiler ligger en kontrollstasjon der
bevisinstrumentet Evidenzer finnes. Dette
gir en promilletest som kan brukes som
bevis i den videre prosessen. Da politiet
førte den estiske mannen dit for en slik
prøve, viste instrumentet en promille på
2,18. Mannen ble ført bort av politiet og
kan vente seg en fengselsdom på inntil 2 år.

Flere stoppet
Få dager senere ble hele 9 sjåfører stoppet
på en enkelt dag ved anløpene av fergene
fra St. Petersburg, Tallinn og Riga. Politiet
hadde sin fulle hyre å gjennomføre tester
og formaliteter med både lastbilsjåfører
og personbilførere som blåste ”rødt” på
løpende bånd.
Siden har antallet som har blitt stoppet
med for høy promille steget videre.
– Men vårt mål er ikke å ”få tatt” så mange
som mulig. Det beste er at man lar være
å drikke alkohol når man skal kjøre bil,
avslutter Arne Winerdal i MHF.
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Promillekontroll hvert 15. år
Du blir vinket inn til promille
kontroll hvert 15. år En undersøkelse utført av NRK viser at
det er så sjelden gjennomsnittsbilisten blir stoppet i promillekontroll. Dette skriver NRK
Rogaland på sine nettsider.
MAs generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen sier til
NRK.no at kontroll uten tvil
har en stor preventiv effekt og
gjør at folk i langt mindre grad
tar sjansen på å kjøre i påvirket
tilstand.
– Jeg tror også det gjør at politiet mye lettere oppdager de som er ruset på noe annet
enn det som viser på alkometeret, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen videre.

Bilistenes svar
NRK har stilt bilførere spørsmål om hvor
lenge de har hatt førerkort, og hvor ofte
de har blitt stoppet i promillekontroll.
Det kom inn rundt 1000 svar.
Gjennomsnittsbilisten hadde hatt
lappen i 30 år, og var i snitt blitt vinket
inn for promillekontroll to ganger. Det
betyr enkelt regnet at det går 15 år
mellom hver gang bilistene blir stoppet
i promillekontroll.
Når KrF-politiker og stortings
representant Olaug Bollestad får vite
hvor sjelden man gjennomsnittlig kan
bli stoppet i promillekontroll sier hun
til NRK:
– Dette er for sjeldent. Slike kontroller
er med på å forebygge ruskjøring.

Holdninger viktig
Eirin Sund, stortingsrepresentant for
Arbeiderpartiet, sier i sin kommentar til
NRK at hun på sin side ikke er sikker på at
politiet må ha flere kontroller. Hun mener
at annet arbeid mot ruskjøring er vel så
viktig som kontrollene av politiet.
– Det er ikke her vi skal sette inn støtet for
å få folk til å slutte å kjøre med rus. Det må
heller gjøres på holdningsskapende arbeid,
sier hun.
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Politiinspektør Jan
Guttormsen i Politidirektoratet innrømmer
på sin side at de ikke lenger har så mange
ordinære promillekontroller. I 2013 oppgis
det at politiet stoppet drøyt 1,5 millioner
sjåfører i ruskontroll. Tallet på dem som ble
dømt for ruspåvirket kjøring i fjor oppgis
til i underkant av 9000.

Illustrasjon: Faksimille av NRK.no

MA-UNGDOM

Bli støttemedlem
i MA-Ungdom

MA-Ungdom trenger din støtte! Uansett om du er medlem
eller engasjert på annen måte: Det er veldig enkelt å gi
ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen som vil støtte
arbeidet vårt.
Ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem mobiltelefonen og
send en melding!
Alt du trenger å gjøre for å bli
støttemedlem er å sende SMS:
MA fødselsdato til 2490
(Eks: MA 01011980 til 2490).
Medlemsavgift for 2015 på kr
50,- blir da trukket på din telefonregning. Du blir selvsagt bare
trukket 1 gang. Men hvis du
ønsker å bidra med mer, så send
gjerne flere meldinger!

Godt gjennomslag for Death Trip
Den landsomfattende Death Trip-konkurransen til MAUngdom og MA hadde finale i mai. Når vinnerne om beste
kampanje mot rus i trafikken er kåret betyr det så visst ikke
avslutningen på innsatsen.
Det viser årets vinnere som nå får god eksponering for sin gode sak med sin fine
holdningskampanje. Kampanjen «#ikketadensjansen» omfattet en instagram
konkurranse. Den har fått en omfattende eksponering.
– Ungdom ser på seg selv som udødelige, men ikke ta den sjansen, sier Junie Christie
til nrk.no, som var et av mediene som hadde fanget opp saken og publiserte en stor sak
om ungdom og trafikkulykker. Hun er en av fire ungdommer som vant pris for beste
kampanje mot fyllekjøring i prosjektet «Death Trip»:
– Noe av det jeg har fått mest utbytte av på skolen.

Stor trialinnsats
En ny trialsesong er i ferd med å bli lagt bak oss. Høydepunktet i år var
nok igjen Trialweekend. Dette er det flotteste, årvisse arrangementet til
trialutvalget i MA-Ungdoms.
Den 21. Trailweekend var det Grimstad Trialklubb som fikk gleden av å arrangere på sitt utmerkede
baneområde på Østerhus.
90 ivrige og talentfulle barn og unge i aldersgruppen 8-15 år fra MA-Ungdomklubbene, var samlet
for treningsdag og løp.
I tillegg til at utøverne får brynt seg på sine ferdigheter, er det sosiale en sterk og viktig del av
trialweekenden. Med grilling og sosialt samvær, og ikke minst premieutdeling, får utøverne møtt
andre som brenner for samme sporten. Og suksessen – her som under andre arrangementer - gjøres
mulig av alle frivillige som stiller opp, foreldre, utøvere, trenere, igjen med Liss Thomassen i Trial
utvalget som er primus motor.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 4
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Medlemsfordeler 2015
(forutsetter betalt kontingent)

Medlemsfordeler 2015
(forutsetter betalt kontingent)

•MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008
MAs
bilhjelpstelefon
Fra
utlandet
+47 22 68 50 09

www.ma-norge.no
•Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp
800
30 008
•MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)
Fra utlandet +47 22 68 50 09
•Medlemsbladet Motorføreren
www.ma-norge.no
•Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp For mer informasjon, se
medlemshåndbok for 2015
Rabatt på:
•Medlemsbladet
Motorføreren
eller
kontakt
MA på se
For mer
informasjon,
•forsikringer
telefon 22
47 42 00for 2015
medlems
håndbok
Rabatt på:
telefaks
22 47MA
42 01
•briller og synstest
eller
kontakt
på
•forsikringer
ma@ma-norge.no
telefon
22 47 42 00
•hoteller og campingplasser
ma-ungdom@ma-norge.no
telefaks
22 47 42 01
•briller og synstest
•verkstedtjenester
ma@ma-norge.no
Dronningens gate 6, Oslo
•hoteller og campingplasser
•leiebil
ma-ungdom@ma-norge.no
Postboks 752 Sentrum
•verkstedtjenester
•bilfinans
0106 Oslo
Dronningens
gate 6, Oslo
•leiebil
Postboks 752 Sentrum
•bilfinans
0106 Oslo

Produksjon:
Produksjon:
www.nfias.no
www.nfias.no

Samarbeid gir fordeler
Samarbeid gir fordeler

Forsikringsavtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
Fordelaktige tilbud
Forsikringsavtalen
med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
Fordelaktige
tilbud
– 18% rabatt fra
tre produkter, uten krav til hovedprodukt
–
rabatt fra første
skadeforsikring
– 14%
Egenandelsfordel
på kr
4.000,– for kasko *)
–
18%
rabatt
fra
tre
produkter,
uten krav til hovedprodukt
– Gunstig innboforsikring
– Egenandelsfordel på kr 4.000,– for kasko *)
*)Gunstig
Egenandelsfordel
kr 4.000,–
–
innboforsikring
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr
*)
Egenandelsfordel
kr 4.000,–
4.000,–
for kasko, dersom
medlemmet har tre eller flere skadeforsikringer.
MA-medlemmer
får redusert
vedkrav
én til
kollisjonsskade
pr. år på krgir også
Egenandelsfordelen
gjelder fraegenandel
år én, uten
oppsparing. Gjensidige
4.000,–
kasko,bilfinansiering
dersom medlemmet
tre eller flere skadeforsikringer.
tilbud omfor
gunstig
til MAshar
medlemmer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing. Gjensidige gir også
For mer
kontakt Gjensidige
Forsikring på telefon 03100.
tilbud
ominformasjon,
gunstig bilfinansiering
til MAs medlemmer.
Du kan også lese mer om avtalen på
For
mer informasjon, kontakt Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma
Du
kanwww.ma-norge.no
også lese mer om avtalen på
og på
https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma
og på www.ma-norge.no

MA og MA-Ungdom
MA
og MA-Ungdom
MA – www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.
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.
Alkolås
www.ma-norge.no
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.
Forskning
MA
deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.
Facebook
MA
har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!
Facebook
MA
har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!
MA-Ungdom

www.maungdom.no
MA-Ungdom
MA-Ungdom
jobber for en rusfri trafikk.
www.maungdom.no
MA-Ungdom
hovedfokus
på forebyggende
arbeid blant unge.
MA-Ungdom har
jobber
for en rusfri
trafikk.
MA-Ungdom
ønsker
å
tilby
spennende
og
trygge
arenaer
forunge.
unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid
blant
MA-Ungdom
bruker
sosiale
medier
som
arenaer
for
temaet
rus
i trafikken.
er for eksempel
en omkring
egen, svært
populær
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge
gjennomHer
forskjellig
klubbarbeid
i landet.
Facebook-side:
JEG
HAR
INGEN
VENNER
Å
MISTE
–
IKKE
KJØR
I
FYLLA!
Bli
tilhenger
av
siden!
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:
MA-Ungdom
Death Tripønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:

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

Lappen

Vil
du ha
å få GRATIS førerkort?
Ung
påmuligheten
vei mottilLappen
Kun
kr
100,–
for
hele
perioden
du erførerkort?
med – TØR DU SATSE?
Vil du ha muligheten til å få GRATIS
Send
epost
ma-ungdom@ma-norge.no
Kun kren100,–
fortilhele
perioden du er med – TØR DU SATSE?
Send en epost til ma-ungdom@ma-norge.no
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve NÅ!

Kontingent 2015
Medlemskap med Autohjelp kr 860,Medlemskap uten Autohjelp kr 600,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 660,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 400,Støttemedlemskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2015

INNMELDING!
Du kan lett melde inn
deg selv og andre på
www.ma-norge.no

Kjære MA-medlem!
HJELP
OSS Å
STOPPE
DEM!

Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er.
Men hva med naboene, kollegaene eller kompisene dine? De som har bil,
behøver et medlemskap med gode fordeler i en bilorganisasjon som samtidig
fremmer rusfri trafikk.
En ruskjører kan du møte overalt; om du kjører barna dine til trening, er
på vei hjem fra jobben eller er ute på søndagstur.
Daglig skjer 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre!
Med flere medlemmer får vi utrettet mer!
MA har kategorier for medlemskap som passer enhver.
Fortell om MA til dem rundt deg!
Medlem i MA? – bare fordeler!
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 4
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NYHETSBREV!
MA ønsker å nå også DEG
med vårt nyhetsbrev!
Derfor trenger vi e-postadressen din!
Send din e-postadresse til:

ma@ma-norge.no

Rabatt på drivstoff
MA har innledet et samarbeid med 365Privat
MasterCard. Dette kredittkortet tilbyr deg
3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner,
og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso! Dersom
du søker om kortet gjennom MAs nettsider
www.ma-norge.no, støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
Rabatt på bensin og diesel med 365Privat
Kredittkortet 365Privat MasterCard *) har vært testvinner 9
ganger siden 2007!
I kortet ligger det bl.a. 3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner, og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso. Det betyr at dersom fyller du drivstoff hos Esso og Esso Express får du for eksempel
hele 81 øre i rabatt pr. liter ved en pumpepris på 14 kroner!
Kortet er dessuten mer enn et klassisk bensinkort siden du får
3,65 % rabatt også på kjøp av klær og sko i form av tilbakebetaling
til din 365Privat-konto. Ingen årsavgift eller etableringsgebyr.

Gjennom ma-norge
Du kan lese mer om kortet på www.365privat.no, eller ringe
365Privat direkte på 815 00 365 for ytterligere informasjon.
Men husk å sende selve søknaden gjennom linken på vår
hjemmeside www.ma-norge.no, da støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
*) Årlig effektiv rente 23,83 %: Årlig effektiv rente er basert
på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på 15.000
kroner, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på
1.400,81 kroner. Dette utgjør en kredittkostnad på 1.809,65
kroner og en samlet kredittkjøpspris på 16.809,66 kroner.
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Enklere å bli støttemedlem!
Med MAs SMS-innmelding
er det lett både å bli støtte
medlem i MA og å verve
andre.

Et støttemedlemskap innebærer at du støtter
MAs arbeid for en rusfri trafikk. Alt du
trenger å gjøre er å sende tekstmeldingen:
«MA STØTTE» til 2007. Du vil deretter motta
faktura i posten på kr. 250,- som er prisen
pr. år for å være støttemedlem.

Som støttemedlem får du tilsendt Motorførerens utgaver.
Bli med og hjelp oss fram mot målet om at
ingen skal dø eller bli skadet i trafikken på
grunn av en fyllekjører!
Kampanje
Her viser vi et kort som
er lagd for vervekampanjen. Det er lagd i et
stort opplag for dem
som vil være med for
å gjøre MA sterkere
i arbeidet for rusfri
trafikk. Kortet gir informasjon om den enkle
fremgangsmåten for å
bli støttemedlem ved
hjelp av SMS. Ønsker du
å være med på å verve
andre og har behov for
kortene, så ta kontakt
med MA-kontoret.

l 2007
ti
e
tt
tø
S
A
M
d
n
e
M: S
BLI STØTTEMEDLE

Send sms med MA STØ
TTE til 2007

 Du vil motta en faktur
a i posten på kr. 250,-, so
m er årskontingenten for
støttemedlem.
 Støttemedlemskap inn
ebærer kun at du støtte
r MAs arbeid for en rusfri
trafikk.
 Som støttemedlem får
du magasinet «Motorfø
reren» gratis tilsendt i
posten (5 utgaver pr. år)
.

Takk for at du bidrar til

arbeidet for en rusfri tr
afikk!

 MA er organisasjone
n som arbeider for å
hindre at du møter en rus
påvirket sjåfør i
trafikken.

 MAs langsiktige mål
er at ingen skal dø eller
bli skadet som følge av rus
påvirket kjøring.
www.ma-norge.no
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MA-lotteriet:

Nytt år og nye muligheter!
MA-lotteriet 2014/2015 er godt
i gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel pengepremier på inntil 20 000 kroner.
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 a ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, offshore-bager,
ryggsekker og verktøy

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

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

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

MA-kalenderen 2015
MA_2015_Mal_design_MA_Kalender 2014 01.07.14 10:40 Side 1

MA følger opp suksessen fra de siste årene, og
har igjen lagd en flott kalender. 2015-utgaven
er klar og har allerede blitt solgt i en periode.
Men det er fortsatt muligheter til å kjøpe
MA-kalenderen for året som kommer!
Kalenderen inneholder forskjellige norske billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til MA-
prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-medlemmer
og andre kjøpere har blitt kontaktet pr. telefon
allerede fra månedsskiftet august-september.
Dersom du ikke fikk slått til på tilbudet da, blir det
en ny salgsperiode innen årsskiftet.
Du kan også ringe på 38 17 22 00 for å bestille
kalenderen direkte. Prisen er totalt 399 kroner
inkludert porto og ekspedisjonsgebyr.
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MA-medlemskap:

Tid for fornyelse

MA – rusfri tra
fikk og livsstil
www.ma-norg
e.no
www.maungdo
betaling
automatisk

Sammen med denne utgaven av Motorføreren sendes også
MAs medlemshåndbok for 2015 ut. Nå er tiden kommet for fornyelse av
MA-medlemskapet, så innbetalingsblanketten følger også med.
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Skattefrie gaver

Tips til Motorføreren

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.

Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips
om stoff til bladet. Dersom du har noe
interessant å melde fra organisasjonen
eller forslag til andre notiser og
artikler, vil vi gjerne høre om det.
Nr. 4 - 2014

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
Det lønner
et brev.
å samle al seg
t på ett st
ednoe, så må
Hvis du selv ønsker å skrive
dette avtales på forhånd på grunn av plan
legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love
at alt kommer med, men ser frem til mange
spennende saker.
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n.
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gene dine
og redusert
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ID-tyverifors n. I tillegg får du
ikring.
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Redaktøren treffes på telefon 22 47 42 00.
E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.

Rusfri traf
ikk:
Trafikkfarlig
e
medikament
er

Politikk:
Statsbuds
jett og
stortingsh
øring

Rusfri traf
ikk:
Ny sukses
s
med alkobo
m

4
2014

•

kr 39,-

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

Benytter du deg av MAs gunstige
forsikringstilbud?
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode
medlemsfordeler på forsikring.  Visste du for eksempel at du får
18 % rabatt fra tre produkter, uten noe krav til hovedprodukt?
Foto: Sverre Chr. Jarild

Av H-E Hansen
hjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Gjensidige-avtalen sikrer MAs medlemmer gode fordeler. Dersom du ikke allerede bruker Gjensidige, anbefaler vi deg å
kontakte en av deres personlige rådgivere,
enten på det lokale Gjensidige-kontoret,
eller ved å ringe 03100. Rådgiverne har god
kjennskap til avtalen med MA.

Og som bileier er det viktig å legge merke
til:
Man får redusert egenandel på bil
forsikringen med kr 4000 hvis man har 3
eller flere forsikringer.
I tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.

Mange fordeler
Avtalen gir meget gunstige fordeler både
på skadeforsikring, bank, sparing og lån til
bilkjøp.

Medlemsservice også på MAs og Gjensidiges
nettsider
ma-norge.no/medlem/medlemsfordeler
gjensidige.no/privat/kundefordeler/
partneravtalen/ma

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-

FINANSIERING

Gjensidige bilﬁnans

for alle

Godt forsikringssamarbeid

Forsikringsavtalen med Gjens

idige sikrer MAs medlemmer

Spesielt attraktive
betingelser!
Gjensidige tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs medlemmer:
Etableringsgebyr kr 1.250,Termingebyr
kr 50,Gjelder for lån til bil, MC og caravan med
pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver
tid gjeldende betingelser.
Se mer og søk om lån på
www.gjensidige.no

Fordelaktige tilbud

!MA MedleMMer får

10% rAbAtt på deler

gode fordeler.

• 14% rabatt fra første skade
forsikring
• 18% rabatt fra tre produ
kter, uten krav til hovedprodu
kt
• Egenandelsfordel på kr 4.000,
- for kasko:
MA-medlemmer får redusert
egenandel ved én kollisjonssk
ade
pr. år på kr 4.000,- for kasko
, dersom medlemmet har 3
eller ﬂere
skadeforsikringer. Egenandels
fordelen gjelder fra år Service
én, uten krav
til oppsparing.
• Gunstig innboforsikring

Personlig rådgiver

Gjensidige har forsikringsrådgiv
ere tilgjengelig for MA sine
medlemmer
på 64 lokale kontorer og brann
kasser over hele landet. Rådgi
verne har god
kjennskap til avtalen med MA.
Du kan også ringe Gjensidiges
kundeservice
på 03100. Åpningstid til kl.
21.00 mandag-torsdag, til kl.
18.00 fredag.

Medlemsservice på MAs og

Gjensidiges netts

ider
MA: www.ma-norge.no/med
lem/medlemsfordeler
Gjensidige: https://gjensidig
e.no/privat/kundefordeler/p
artneravtalen/m

FORSIKRING

Gjensidige og MA: Fordeler

AutoMesterkjeden har over
i hele Norge. Vi har dyktige f
kompetanse og gunstige pri
PrøV oss!

Våre bilVerksteder

periodisk
kjøretøykontroll

Mobilitets
garanti

•
•
•
•
•
•

Service og reparasjon på
Air Condition service og re
Hjulstilling
Ruteskift/reparasjon
Oljeskift og filter
EU-kontroll

Våre karosseriVerk
utfører
•
•
•
•
•
•

Utbedring av alle typer sk
Lakkering
Ruteskift/reparasjon
Air Condition
Hjulstilling
Rustbehandling etter skad

a

NB! Kampanjekode 81400002
benyttes i søknadsskjemaet.

17
18

automester.no
MA annonse.indd 1
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Får du trøbbel på veien?
Ring MA Autohjelp!

Hvordan du forholder deg

Når du ringer MA Autohjelp, så vil det bli
organisert nødvendig assistanse for deg og de
andre passasjerene i bilen. Som medlem i MA
får du 2 kostnadsfrie assistanser i året. Skulle
du være riktig uheldig og få behov for flere,
vil vi i ettertid innkreve en lav egenandel for
assistanse nr. 3 og oppover fra 100 til 200 kr.
Disse assistansene er likevel utleggsfrie, da
Viking vil garantere for deg i henhold til
vilkår.
MA benytter Viking Redningstjeneste som
leverandør av veihjelpstjenester. Ved driftsstans skal derfor medlemmet alltid ringe MA
Autohjelp på telefon 800 30 008 eller lokal
Viking stasjon. Benyttes annen veihjelpsleverandør, dekkes ikke assistansen av
ordningen.
NB! Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

MA Autohjelp

800 30 008
Fra utlandet: +47 22 68 50 09

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

Hvem er dekket av MA Autohjelp?

Gjelder biler, *motorsykler, mopeder og
firehjulinger som:
• eies av medlemmet.
• tilhører andre personer i medlemmets
husstand,
men som kjøres av medlemmet.
• er registrert på et firma og medlemmet er
fast bruker av bilen.
• som har gyldig kasko- eller delkaskoforsikring. Vekt: Opp til 5 tonn.
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp? Sjekk
kategorien på medlemskortet ditt, se deretter
side 31 i medlemshåndboken 2015.
MA Autohjelp dekker IKKE husstandsmedlemmer
som ikke er medlemmer i MA. Dekningen
gjelder heller ikke biler med utenlandske
skilter, prøveskilter, samt næringsbiler.
*NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever til-

MAs Autohjelp dekker det meste

Hjelp på stedet eller transport
til nærmeste verksted
Enkle reparasjoner foretas på stedet dersom
dette er tilrådelig, alternativt taues bilen til
nærmeste verksted som kan reparere bilen.
Hjelp på hjemmeadresse
Som medlem i MA er du også sikret hjelp om
du står hjemme.
Hjemreise
Hjemreise for fører og passasjerer dekkes
dersom kjøretøyet ikke
kan repareres innen rimelig tid,
er stjålet, eller ved sykdom.
Gratis hotellopphold
Dersom du foretrekker å vente på at bilen blir
reparert, kan vi dekke overnattingskostnader
begrenset til hva hjemreise ville ha kostet.

leggsdekning!

Behov for å tegne tilleggsdekning?
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til autohjelp dersom bilen kun er ANSVARS	
FORSIKRET.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til gratis leiebil ved driftsstans over 24
timer, begrenset oppad til kr 2.000,-.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett til
autohjelp for motorsykkel, moped og
fire-hjuling.

Hjelp innen en time
Viking Redningstjeneste vil normalt være på
plass for å gi deg assistanse i løpet av en
time eller til avtalt tid.
Ingen egenandel
Utleggsfri assistanse inntil 2 ganger pr.
kalenderår ved framvisning av gyldig
medlemskort på stedet.
Det forutsettes at assistansen er gitt av MA
Autohjelp og Viking Redningstjeneste.
Hjelp i hele Europa
Ved behov for assistanse i utlandet ringer du
+47 22 68 50 09.

Det henvises til MAs medlemshåndbok for 2015 for detaljer om vilkårene.
Mer informasjon er også å finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.
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Bilverdensutstillin

Ferrari 458 Spider
Tesla Model S
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ingen i Paris
Av H-E Hansen

I oktober var
bilverdenens
øyne igjen
vendt mot
Paris. Der var så å si all
verdens biler å se på den
store bilutstillingen. Fransk
mennene er ikke beskjedne og
kaller utstillingen ”Mondial de
l’Automobile”, som indikerer
at det her er snakk om selve
verdensutstillingen. I alle fall
kommer et rekordpublikum
på over 1,2 millioner på besøk
til det enorme arrangementet
når det hvert annet år er
storsamling i den franske
hovedstaden.
Den første bilutstillingen her fant sted i
1898 og dette var verdens første av sitt slag.
Gjennom et drøyt århundre har det blitt
presentert en mengde nye biler, modeller
og teknologi. Det har vært en fantastisk utvikling, og årets utstilling hadde en tittel som
henspeilte på at fremtiden er her nå.

Stort antall
Utstillingen holdes på messeområdet Paris
Expo ved Porte de Versailles, syd i sentrum
av den franske hovedstaden. Før det enorme
antallet publikummere slapp til i to uker,
var det satt av to såkalte pressedager, der
tusenvis av akkrediterte pressefolk fikk gjort
jobben sin.
Da er det i alle fall litt armslag til å få

La Parisienne

Neon 4H Automobiles
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BMW serie 2 Cabriolet

Mazda MX-5

Ford Vignale

Kia Sorento

tatt bilder, snakke med representanter for
bilmerkene og å være med på spektakulære
nylanseringer. Det spares ikke på noe for å bli
lagt merke til når bilprodusentene konkurrerer om oppmerksomheten i hærskaren
av verdensnyheter. Her møter du alt fra
modeller som er viktige for de store kjøpergruppene, modeller for de sære, eksklusive
modeller og bilkonsepter som er utviklet for
å vise kreativitet og som skal være blikkfang
for å skape interesse.
Kvelden før utstillingsåpningen inviterte
en rekke av bilgigantene til før-premierer. Ett
eksempel er Volkswagen-konsernets storstilte
visning av alle gruppens merker fra Bentley
til Skoda og Ducati.
På pressedagene skal du henge godt i for
å få med deg de rundt 70 nyhetene som ble
annonsert. De fleste bekjentgjøres med brask
og bram i velregisserte seanser med musikk,
lys og gjerne en toppsjef som lovpriser sitt
unikum.
Og samtidig med bilutstilling er det tid for
moteuken i Paris. Grensesnittet mellom disse
to, der klesskapere og bildesignere og annet

Peugeot Quartz

Volkswagen XL Sport
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Nissan Pulsar

Lexuz NX 200t

Citroen C1 Consept Urban Ride
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Peugeot 508 RXH
Nissan IDX

Honda Jazz
kjentfolk treffes, skaper i disse kretsene en
spennende atmosfære i det høstlige Paris.

Omveltning

Skoda Fabia

Mercedes Benz E-klasse

Verden er under stadig forandring. Det
gjelder også bilverdenen. Nye modeller og
teknologisk utvikling kommer på løpende
bånd.
På sikkerhetsområdet legger vi merke til
at førerhjelpssystemene stadig vinner terreng. ABS, antispinn og stabiliseringshjelp er
nå en selvfølge, mens kollisjonsforebyggende
systemer og hjelp til å unngå å treffe syklister
og fotgjengere blir mer vanlige. Det samme
gjelder systemer for å holde bilen på rett kjøl
i kjørefeltet, varsle om fartsgrenser, gi deg
signal når du blir sliten eller hjelpe til med
lukeparkeringen. Systemer som var forbeholdt toppmodellene er nå i stadig større
grad å finne i de mindre og billigere bilene.
Men alkolåsen mangler. Det virker ikke
som om noen av bilprodusentene har satt
inn noe støt for å trekke dette inn i masse
markedet.

Toyota C-HR Concept

Courb C-Zen

Claudia Schiffer
og Opel Corsa

Ford
FordMustang
Mustang
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Bugatti Veyron

Toyota Electric
Personal Mobility
Vehicle

Blant kjendisene møtte
vi Formel 1-legenden
Jacky Ickx

Bentley Mulsanne Speed

Lite på strøm
Lamborghini Asterion

Porsche Cayenne
S E-Hybrid

Biler med forbrenningsmotorer – bensin og
diesel – dominerer fortsatt. Dette er bilene
for de store kjøpergruppene som får mest
oppmerksomhet. Men det er helt klart at
jakten på stadig lavere forbruk foregår med
uforminsket innsats. Men elbilene, som vi er
så opptatt av her i Norge, spiller foreløpig
ikke noen stor rolle i verdenssammenheng.
Bilprodusentene setter større krefter inn
på å møte myndighetenes strengere utslippskrav på andre områder. Først og fremst
ved stadig å redusere drivstofforbruket på
forbrenningsmotorene. Samtidig er hybridbilene, som i tillegg til forbrenningsmotorer
har eldrift, i skuddet. På kort tid har det
kommet mange ladbare hybridbiler du kan
velge mellom, selv om norsk avgiftsystem
foreløpig ikke gir dem de fordelene mange
mener at de fortjener.
Biler for gass, biodrivstoffer og brenselceller er også på vei i ulike varianter og
forskjellige stadier av utvikling i retning av
masseproduksjon.

Volkswagen Passat GTE

Hyundai i20
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Jeep Renegade

Mitsubishi Outlander
PHEV Concept
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Ford Mondeo:

Sikkerhetsbelter med kollisjonsputer
Det høres kanskje ut som smør
på flesk, men sikkerhetsbeltene
med innebygde kollisjonsputer
som man nå kan få i baksetet
på den nye Ford Mondeo, er
et stort steg for sikkerheten til
dem som sitter bak.
Av H-E Hansen
Fords oppblåsbare sikkerhetsbelter kombi
nerer egenskapene til tradisjonelle belte
og airbag-teknologien. Dermed skal det bli
økt sikkerhet i forhold til hode-, nakke- og
brystskader hos dem som sitter i baksetet.

Økt sikkerhet

Målet med de spesielle setebeltene er å
finne et nytt, viktig punkt for å øke sikker
heten for baksetepassasjerene. Selv om
du skulle bruke beltet helt riktig, er det
enorme krefter som skal tøyles, og i baksetet finnes ingen kollisjonsputer som tar
av for kreftene forover.

Det er mange faktorer som påvirker kolli
sjonssikkerheten til en bil. Alt fra strukFordelene
turen og evnen bilen har til å absorbere
For å forstå hvordan dette beltet har sin
energi til bruken av passive sikkerhetstiltak
fordel må du tenke på hvordan et tradi
som kollisjonsputer som skal supplere
sjonelt belte virker. Når det låser seg under
bruken av sikkerhetsbelter. Den nye Ford
en kollisjon blir det meget stramt og kan
Mondeo har det meste du kan ønske seg
forårsake en kraftig påkjenning og skader
av passiv og aktiv sikkerhet, fullastet av
for den smale overflaten av kroppen det
systemer for førerassistanse.
ligger an mot.
Men setebeltene forblir den viktigste
Det oppblåsbare beltet virker i det dasikkerhetsfaktoren når du kjører bil. Det
glige som et normalt belte. Men i en kolli
oppblåsbare beltet ble
for første
gang
sjon
vil Ford’ens
sensorer utløse det med et
Rear
Inflatable
Seat
Belts
Fordet
is introducing
the auto industry’s
first-ever
production
seat belts,smell.
which are designed to
presentert av Ford for
par år siden.
Nå
kraftig,
meninflatable
livreddende
enhance protection for rear-seat occupants. They debuted on the next-generation Ford Explorer sport
kommer den for første
gang i Norge i bakBeltet er designet for å bli utløst over
utility vehicle now in production.
setene på den nye Mondeo som er lansert.
passasjerens skulder og kropp på mindre

1
Step 1:
Steg 1:
The Belt in Everyday Use

Beltet i vanlig bruk

Ford’s rear inflatable seat belt
functions like a standard seat belt in
normal everyday use. The vehicle’s
crash sensing system determines when
the inflatable belt should deploy.

2
Step
Steg2:2:
Belt Inflates During Crash

Beltet blåses opp
under kollisjonen

Each belt’s tubular airbag inflates
with cold compressed gas that flows
through a specially designed buckle
from a cylinder housed below the seat.

enn 40 millisekunder. Beltet blåses opp med
kald, komprimert gass fra en sylinder som
sitter under seteputen. Gassen strømmer ut
gjennom sømmer på kantene av beltet og
fyller det.
I oppblåst tilstand blir det omtrent
fem ganger bredere og fordeler kollisjons
kreftene over en større overflate av kroppen
enn et konvensjonelt belte.
Ford opplyser at de aller fleste som
har prøvd beltene under kjøring synes at
de er like komfortable, eller mer komfortable med en mykere overflate, enn vanlige
setebelter.
Ford-beltene la seg bruke sammen
med barneseter. Og for dem som er godt
oppe i årene kan et oppblåsbart belte også
være viktig, siden de eldre tåler kollisjons
kreftene dårligere og er tilbøyelige til lettere å få alvorlige, indre skader.
Ford opplyser at oppfinnelsen også er
solgt til andre selskaper.

3
Step
Steg3:3:
Belt Fully Inflated

Beltet fullt oppblåst

After the belt’s accordion-folded
airbag breaks through the belt fabric,
it fills with air, expanding across the
occupant’s body.
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Volkswagen Golf GTE hybrid:

Sportsbil med elhjelp

Av H-E Hansen

Med Golf har Volkswagen nå en bil som kommer i et stort register av utgaver. Golf som en bensinbil,
en dieselbil, den kan gå på CNG og biogass, være en elbil eller ladbar hybridbil – og så fort utviklingen
gjør det mulig vil den første Golf som går på hydrogen bli en realitet også.
Nylig fikk vi prøve den sportslige Golf GTE,
som burde utvide gruppen av ihuga Golf
GT-entusiaster.

men med GTI og GTD, hvor I står for direkte
bensininnsprøytning (Injection), D for
diesel og nå altså E for elektrisk.

Grand Turismo

Lavt forbruk

Den nye Volkswagen Golf GTE kombinerer
elbilens fordeler med ytelsene til en sportsbil. Dette er en slektning til Golf-modellens
sportslige bensinutgave GTI og diesel
versjonen GTD.
GT står for Gran Turismo, som er syno
nym for sportslighet i bilbransjen, og den
første Golf GTI kom i 1976. I dag føyer GTE
seg inn i rekken av sportslige Golf’er sam-

Volkswagen Golf GTE er altså en ladbar
hybrid – en plugg-inn-bil. I elektrisk modus
kan den kjøre opptil så mye som 50 kilometer med bare elektrisk drift, det vil si med
et bensinforbruk og CO2-utslipp på null.
Med full bensintank til å fore den 1,4 liters
TSI forbrenningsmotoren får bilen en rekke
vidde på 939 kilometer i hybridmodus.
Gjennomsnittsforbruket blir da på 0,15 liter
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pr mil, og med et CO2-utslipp på beskjedne
35 gram per kilometer.

Høye ytelser
Golf GTE er altså en meget drivstofføko
nomisk sportsbil. Elmotoren yter 102 heste
krefter, mens bensinmotoren sparker ytterligere fra med 150 HK. Samlet kan de oppnå
en maksimal effekt på 204 hestekrefter og
et dreiemoment på 350 Nm, noe som gjør
at 0 til 100 km/t går unna på 7,6 sekunder.
På ren eldrift er toppfarten allerede mer
enn tilstrekkelig for vanlig bruk med 130
km/t. Ellers oppgis maksfarten til 222 km/t.

BILNYTT

Med denne bilen får du det beste fra to
verdener. Først og fremst en ren elbil til
daglig bruk, men også en sportsbil hvis du
ønsker det.
– Spesielt det høye dreiemomentet skiller
denne bilen fra alle andre ladbare hybrider
på markedet, sier direktør i Volkswagen Ulf
Tore Hekneby.

Kort ladetid
Mange kjører godt under fem mil til daglig,
og kan dermed klare seg med bare elektrisk
drift.
Med en vanlig stikkontakt blir bilen
fulladet på 3,5 timer, eller rundt 2,5 time
med veggladeren som tilbys. Takket være et
avansert kontrollsystem kan også sjåføren
stille inn bilen slik at den er en ren elbil
i urbane strøk, og en hybridbil på lande
veien.
Den elektriske motoren forsynes med
strøm fra et høyspent lithium-ion batteri
med en kapasitet på 8,8 kWh, og lades fra
en kontakt bak VW-logoen i grillen. Batte
riet veier 120 kg, og bilens totalvekt er på
1524 kg. Videre er bilen utstyrt med en
6-trinns DSG automatkasse med en trippel
clutch som er spesielt utviklet for hybridbiler.
Golf GTE kan kjøres i forskjellige modi –
for eksempel kan føreren velge «e-mode» slik
at du kan kjøre bare på ren elektrisk drift.
Stiller du bryteren på «GTE», oppkalt etter
bilen, får du frem de mer sportslige sidene

ved å hente ut maks fra begge motorer.
Under vårt første, hyggelige møte med GTE
fikk vi prøve hele spennet av egenskapene
til bilen. Dette er så absolutt en vellykket
versjon av den legendariske GT-Golfen. Den
oppfyller bilbehovet i hele spennet fra det
funksjonelle i daglig bruk til å kunne ta en
hyggelig kjøretur med de utmerkede kjøre
egenskapene som gir en følelse av sikker
kontroll og komfort. Og helt elektrisk, lyd
løst og økonomisk når du måtte ønske det
innenfor hverdagens normale kjørelengder.

Særtrekkene
GTE utseende er som Golf’er flest, men
kjennetegnes med kjørelysene i C-form
og designelementer hentet fra Golf GTI
i fronten. Men i stedet for rødt, som er
kjennetegnet til GTI, blir det en blå farge
som kjennetegner GTE. I likhet med e-Golf
vil også GTE ha LED-hovedlykter som
standard.
Også innvendig får bilen design
elementer fra GT-versjonene, men med blå
farge også her, som for eksempel dekorative sømmer på skinnrattet, gulvmatter,
seter og girspaken.

Vel utstyrt
Volkswagen Golf GTE er bygget på den
såkalte MQB-plattformen, som vi kjenner
tidligere fra Volkswagen Golf i alle dens
varianter. Innovative løsninger og godt
nivå på sikkerhetsutstyret er en viktig del

av også den nye Golf GTE.
Modellen har både full-LED hovedlys som
på e-Golf, LED-baklykter, parkerings
sensorer foran og bak, elektrisk innklapp
bare speil og 17” lettmetallfelger med blå
bremsekalipere for å nevne noe.
Innvendig har den blant annet et
komplett interiør hentet fra Golf GTI hvor
de røde sømmene er byttet med blå. Listen
over ekstrautstyr er omfattende og inneholder både panoramasoltak, skinninteriør
og sist men ikke minst tilhengerfeste! Golf
GTE kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kg,
som virkelig er å legge merke til blant de
ladbare hybridene.

Golf oppfyller nå alle behov
Alle Golf-modeller er utstyrt med en
berøringsskjerm, og på GTE er det en
rekke ekstrafunksjoner som rekkevidde,
og energiflyten hvor man kan se kraft
ytelse ved akselerasjon og regenerering
ved bremsing. Med ”e–Manager” kan
sjåføren programmere opptil tre forskjellige
ladetider.
Med app’en ”Car-Net e-Remote” kan
bilens eier sjekke og styre en rekke funk
sjoner fra en smartphone, som å tidsstyre
klimaanlegget mens bilen står til lading,
sjekke rekkevidde eller finne nærmeste
ladestasjon.
Prisen for Golf GTE er 339 000 kroner.
Markedsintroduksjonen i Norge forventes å
bli i februar/mars 2015.
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Kia Soul:

På nye veier

Kia er en suksesshistorie. Det koreanske merket har gjennom de siste årene
gått som en rakett fra å være nærmest ubetydelig i antallet solgte biler til å
yppe seg i retning av de største på den norske salgsstatistikken. Den nye Kia
Soul vil nok bidra til å markere merket ytterligere blant bilkjøperne.
Av Knut Arild Lotterud og H-E Hansen
Kia har nok her til lands blitt forbundet
med konservative og problemfrie biler og
markedets lengste garantitid. Med Soul får
vi smake på mer fancy løsninger og dristig
design.

Store tall
Kia Motors Corporation ble etablert i 1944
og er Koreas eldste bilprodusent. Merket
produserer mer enn 2,7 millioner biler i år
ved 9 produksjons- og samlefabrikker i fem
land.
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Salg og service skjer gjennom et nettverk av
importører og forhandlere i 150 land. Kia
har i dag mer enn 47 000 ansatte og en årlig
omsetning på over 42 milliarder dollar.

Endelig hit
I 2008 lanserte Kia første generasjon av
sin Soul, en bil som åpenbart skulle være
med på å bygge et spennende image rundt
merket. Problemet var bare at den norske
importøren den gangen bestemte seg for
ikke å ta Soul til Norge. Den har rukket å

bli en populær modell i resten av verden og
hittil blitt solgt i et antall på rundt 800 000.
Men nå har det blitt andre boller. Kia
Soul har kommet i salg også her i landet –
til og med i en helt ny og forbedret utgave.
Mens første generasjon Soul delte bunn
plate og teknikk med Rio, har nye Soul fått
plattformen og det meste av teknikken fra
den velkjente ceed-modellen. Det betyr
blant annet nyere og mer moderne tekno
logi. Den nye plattformen skal bidra til
bedre kjøreegenskaper og mulighet for

BILNYTT

individuell tilpasning. Til tross likheten med
forrige generasjon er nye Kia Soul en helt
ny bil. Ingen av karosseridelene er videreført.
Motorvalget står mellom to 1,6-liters
motorer - en diesel som yter 128 hk og en
bensin med 132 hk. Til begge motorene kan
det leveres både manuell og automatisk
girkasse, foreløpig en tradisjonell automat,
men fra neste år blir Soul tilgjengelig med
en moderne toclutch kasse.
Dieselmotoren oppgis å ha et forbruk på
moderate 0,48 liter/mil med manuell giring
og 0,6 med automat, mens bensinmotoren
krever henholdsvis 0,65 og 0,76 liter/mil.

Ut av mengden
Kia Soul er en bil som skiller seg ut i mengden, både når det gjelder karosseridesign
og fargekombinasjoner. Det er hentet
inspirasjon fra konseptbilen Kia Track’ster,
men mye av identiteten til første genera
sjon Soul er videreført.
Soul kan på mange måter minne litt om en
SUV, men den er ingen SUV. Den har ellers trekk
som leder tanken til biler som Mini, Skoda Yeti,
Citroen C3 Picasso og Renault Captur.

Den nye Soul representerer på sett og vis en
ny og trendy nisje i bilmarkedet. Med sitt
tøffe utseende er Kia Soul åpenbart ment
å skulle synes i trafikkbildet, samtidig som
den skal fortelle noe om eierens livsstil og
valg. Nye Soul har en rekke kombinasjonsmuligheter hvor du kan velge ulike farger
på interiøret, kontrastfarge på taket, og
spesialpakker som SUV Styling Pack med
støtfangere, sideskjørt og hjulbuer i sort
pianolakk og sort tak.

Romslig og komfortabel
Soul er 4,14 meter lang, 1,80 meter bred og
1,62 meter høy. Vekten er 1300 kg og det
samme er oppgitt som tilhengervekt.
Det høyreiste og rettkantede designet gir
et romslig og luftig interiør, og en meget
komfortabel sittestilling.
Interiøret er redesignet for å gi mer
plass for passasjerene, høyere material
kvalitet, og flere nye funksjoner for økt
komfort både i forsetene og i baksetene.
Også bak tilbys det setevarme, og inn- og
utstigningen her bak skjer gjennom dører
som lar seg åpne på vidt gap.
Når baksetene foldes ned på den vanlige

60/40-delingen, kan bagasjerommet på 354
liter økes helt opp til 1367 liter.

Raus garanti
Bilen fremstår på forskjellige utstyrsnivåer
som velutstyrt. Ventilerte forseter, opp
varmede seter foran og bak, elektrisk juster
bart førersete, varme i rattet, 8-tommers
navigasjonsskjerm og lydsystem fra Infinity
er noe av utstyret i den nye modellen.
Og forhjulsdrevne Soul er velkjørende.
Begge de to motoralternativene kler bilen
godt og gjør en utmerket jobb. Motor og
drivverk er godt støydempet, og selv fra
hjulene formidles lite støy inn i kupeen.
Prisene for Kia Soul starter på 230 000
kroner. Dyreste utgave (med blant annet
automatgir) koster 340 000 kroner. Og det
følger med garanti i 7 år eller 150 000 kilometer!
Og før året er omme vil det være mulig
å kjøpe en elutgave av Kia Soul. Den får
omtrent de samme ytelsene som noen av
dagens bestselgere blant de batteridrevne,
og det skal vi komme nærmere tilbake til.
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Adam Rocks:

Kjekking med dametekke
Adam er minstemann i Opels
brede register av modeller.
Det er en såkalt ”crossoverbil” og kan betegnes som er
funksjonell bybil, men som så
absolutt også kan egne seg
for landlig bruk og på lengre
Av H-E Hansen
turer. I sin nyeste versjon med
navnet Adam Rocks blir det
også mulighet for en kabriolettilværelse når du velger å rulle
taket bakover.
Av H-E Hansen
Dette siste tilskuddet til Adam-familien
skal være et tøffere medlem. Slekten
omfatter tidligere utgaver som Adam Jam,
Glam og Slam, og Rocks skal gi ytterligere
muligheter for individuelle og personlige
tilpasninger av Opels minstemann. Bilen ble
vist som konsept på fjorårets bilutstilling
i Genève, og mottagelsen var så positiv at
Opel raskt bestemte seg for å gjøre konsept
om til produksjon.

Under åpen himmel
Rocks skal nok være tøffere, men likevel er
det en bil som er liten og søt, og som nok
i hovedsak vil få damehjerter til å smelte.
Men kjøreegenskapene er så visst friske og
gode nok til å få hjertet til å banke også
hos den andre halvdelen av potensielle
bilkjøpere. Adam er snerten og komfor
tabel, og har tilstrekkelige krefter i de driv
stoffeffektive motorene som tilbys.
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Det elektrisk betjente «Swing Top» foldbare
stofftaket er kjennetegnet for Rock og
blir standardutstyr. Det kan sendes bak til
C-stolpene på bare fem sekunder, uten at
det får noen negativ innvirkning på bilens
vridningsstivhet eller funksjonalitet. Fortsatt kan bagasjerommet åpnes som vanlig,
og lastevolumet er uforandret.
Taket er tredelt, med et senterlag i
neopren, noe som sørger for god vær
bestandighet og stor holdbarhet. Utviklingen av taket har hatt fokus på å gi fører
og passasjerer gleden av et lavt støynivå i
kupeen.
Som for alle bilene i Adam-familien er
valgmulighetene nesten uendelige når du
kombinerer farger og design. Opel kaller
den en ”individualiseringsmester” for deg
som vil utrykke noe med bilvalget ditt
gjennom egen tilpassing. Fargepaletten for
Rocks vil bestå av 16 ulike karosserifarger,

samt seks ulike farger for taket. I tillegg har
du en rekke valgmuligheter for å gjøre dine
egne tilpasninger innvendig og utvendig:
19 ulike felgdesign på 17 eller 18-tommers
felger, 10 ulike interiørdekor, samt 10 typer
delskinn- og 2 helskinnalternativer. Videre
finnes 5 forskjellige logolister på grillen og
5 farger på sidespeilene. Og du kan velge
sort eller brunt Swing Top-tak! Dette gir et
utrolig spenn av muligheter. Ingen av de
40 bilene vi for eksempel hadde til rådighet
under prøvekjøringen vår var identiske,
selv om alle for anledningen hadde samme
tekniske utstyr.

Smarte systemer
Adam har en lengde på 3,74 meter, bredde
på 1,96 meter og høyde på 1,49 meter.
Adam Rocks har 15 millimeter høyere bakkeklaring enn resten av familien. Bagasje
volum med baksetet oppe er 170 liter,

BILNYTT

og kan økes til hele 494 liter med nedfelt
baksete. Vekten inkludert fører oppgis til
1156 kg.
Opel vil at den lille bilen på under fire
meters lengde skal være fylt med tekno
logiske løsninger du ikke forventer å finne i
en småbil.
Eksempler på dette er en «håndfri»
parkeringsassistent som hjelper deg med å
få bilen inn på en ledig plass: Siste versjon
av Opels infotainmentsystem. «IntelliLink»
skal la deg sømløst koble din smarttelefon
direkte mot Adam Rocks store syvtommers skjerm. Systemet med oppkobling til
telefonen lar deg også kjøre navigasjons
systemet BringGo samt apper som Stitcher
og TuneIn, som gir deg tilgang til radio
kanaler og podcaster. I tillegg kommer
Adam Rocks, som alle andre Opel-modeller,
med DAB+ som standard.
Utstyret omfatter blant annet oppvarmet

skinnratt, Cruise Control, aluminiumspedaler,
takspoiler, LED-lys foran og bak, mørke
ruter, regnsensor og flerfarget belysning i
midtkonsoll, dør og fotbrønn.

Ut- og innvendig
Antrasittfarget karosseristyling sørger for
å gi den lille bilen et mer muskuløst og
tøffere utseende.
Og det er ikke bare utvendig at Adam
er oppgradert. Under skallet er det gjort
teknisk videreutvikling; deler av chassiset
er optimalisert og tilpasset, noe som
inkluderer dempere, fjærer, geometrien
i bakhjulsopphenget og en mer direkte
styring.
Adam Rocks kommer med 17-tommers
hjul som standard, men det finnes også
18-tommers varianter for den som ønsker å
gjøre sin bil enda tøffere.

Motorvalgene
Adam Rocks kommer med en ny 1-liters,
tresylindret ECOTEC turbo bensinmotor og
en ny sekstrinns manuell girkasse. Motoren
yter henholdsvis 90 hestekrefter (66 kW) og
leverer 166 Newtonmeter med moment fra
1800 omdreininger/min.
Forbruk er på lave 0,43 liter pr. mil
(foreløpige tall), noe som gir et CO2-utslipp
på 99 g/km. Grunnlaget for det lave forbruket er en motor bygget i aluminium med
direkteinnsprøytning, variable ventiltider
og intelligent styring av vannpumpen.
Sammen med den nye tresylindrede
turbomotoren kommer en helt ny seks
trinns girkasse med kompakt design og en
tørrvekt på bare 37 kilo. Dermed er den nye
girkassen hele 30 % lettere enn den som
erstattes.
Prisen for Adam Rocks oppgis å starte
på 224 900 kroner.
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Moldes Kasper Bjerkestrand i hundre
MA-medlem Kasper Bjerkestrand fra Molde feiret tidligere i år sitt
100-årsjubileum. Han satt selv bak rattet av bilen til festen! Sertifikatet
tok han 23. februar 1946 etter en halv times opplæring dagen i forveien.
Av Torill Sandnes og Kjell Einar Årsland, MA Molde avdeling
Under oppkjøringen var det fire personer i
bilen som skulle ta førerprøven. Den bil
sakkyndige mente Kasper var den beste.
Derfor måtte han være førstemann.
Neste 70 år senere kjørte han altså til sin
egen 100-årsdag i Molde sentrum, der han
møtte venner og kjente til ”en god drøs” før
han la veien hjemover igjen. Senere i år har
han dessverre blitt syk og har siden ikke fått
satt seg bak rattet.

og en 1959 Moskvitch, som han kjøpte helt
ny. Bilferieturene har gått fra Tromsø i nord
til Kristiansand i sør, og han har også svippet
innom Sverige. For det meste har turene gått
uten problem, men en gang ble det motor
trøbbel og en ekstra ukes ferie i Oslo mens han
ventet på å få satt inn ny motor.
Avholdsmann
Kasper bestemte seg allerede i 1929 for å bli
avholdsmann. Han så mye elendighet og
ulykke som følge av alkoholmisbruk.
Etter hvert bestemte han seg for å melde
seg inn i MA. Han vart registrert i medlems

Mange biler
Kasper har hatt 7 biler opp gjennom åra. De
mest spesielle av dem var en 1939 Chevrolet

registeret den 28. mars 1947. MA Molde avdeling er meget stolt av å ha Kasper som medlem.
MAs Trafikkløp er Kasper godt kjent med
og han har vært aktiv utøver. En gang gikk
han helt til topps i lokalløpet og fikk delta i
distriktsfinalen i Ålesund.
Mens vi har sittet og snakket med ham legger vi merke til at MAs kartbok ligger framme på
bordet. Den er selvsagt oppslått og stadig i bruk.
Av yrke har Kasper Bjerkestrand vært
skredder. Han startet i lære på Frei i 1936,
ferden gikk så til Tomrefjord i 1955 og enda
opp i Molde i 1967.
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TRAFIKK

Streknings-ATK halverer dødsulykker

Gjennomsnittsmåling av fart halverer tallet på drepte og hardt
skadde, viser en ny forskningsrapport. Effekten holder seg i flere
kilometer etter ATK-sonen. Men ønsker regjeringen å avskaffe
ordningen?
TØI-rapporten som er bestilt av Vegdirektoratet tar for seg 14 av de 27 strekningene i Norge
der farten måles mellom to punkter. Åtte av
disse strekningene er i tunneler.
- Den positive virkningen på alvorlige
ulykker synes å være omtrent den samme
i tunnel som på vei i dagen, konkluderer
rapporten.

Bekrefter kunnskapen
- Det er godt å få bekreftet hvor god
effekten av streknings-ATK er. Derfor er
det desto mer nedslående at det kommer
signaler fra regjeringen om at den ikke ser
ut til å ønske utvidet bruk av dette gode
trafikksikkerhetstiltaket, mener MA.
Bakgrunnen er for eksempel at Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune tidligere i
år reagerte på samferdselsdepartementets
stoppordre for innføring streknings-ATK
på Riksvei 2. Statssekretær Bård Hoksrud
begrunnet beslutningen i avisa Glåmdalen
med at det ikke var dødsulykker i Glåmdalsdistriktet i 2013.

Det er samferdselsdepartementet som
har bedt Vegdirektoratet evaluere virkningen av gjennomsnittfartsmåling (SATK).
- Rapporten bekrefter at strekningsvis
fartsmåling er et godt virkemiddel for å redusere tallet døde og hardt skadde i trafikken, sier fagdirektør Finn Harald Amundsen
i Vegdirektoratet. Vegvesenet har flere
ganger tidligere evaluert virkningene av
ATK og streknings-ATK.

Effekten holder seg
Streknings-ATK reduserer tallet på ulykker personskader med 22 prosent, men
virkningen er størst for de alvorligste
ulykkene. Reduksjonen i tallet på drepte
og hardt skadde ligger i intervallet 49–55
prosent. Dette er i samsvar med det man
vet om fartens betydning for mer alvorlige
ulykker, bemerker TØI.
Virkningen av streknings-ATK er ikke
bare mellom målepunktene. Tallet på
ulykker med personskader reduseres med
hele 46 prosent 3 km i hver retning etter

målesonen. Når det gjelder drepte og hardt
skadde er tallgrunnlaget for lavt til at TØI
vil si noe sikkert.
- Dette tyder på at strekningsmåling har en
ulykkesreduserende effekt også nedstrøms
SATK-strekningene, og at det er lite sannsynlig at mange førere kompenserer for
fartsreduksjonen på SATK-strekningen ved
å kjøre fortere enn de ellers hadde gjort
etterpå, heter det i rapporten.

Fakta
- 14 SATK-strekninger som inngår i evalueringen (én strekning kan ha SATK i én eller
begge kjøreretninger),
- Tunnelene er Oslofjord-, Byfjord-, Eiksundog Tromsøysund- og Helltunnelen.
- De øvrige strekningene som er med i
undersøkelsen er: Barkald (Rv 3 i Hedmark),
Finstad (Rv 25 i Hedmark), Rosten (Ev 6
i Oppland), Harestua (Rv 4 i Oppland),
Bromma (Rv 7 i Buskerud) og Dørdal (Ev 18
i Telemark).
- De fleste SATK-strekningene har en
fartsgrense på 80 km/t og to kjørefelt.
Trafikkmengden var mellom 1800 og 14000
kjøretøy/døgn i førperioden (gjennomsnitt
6400).
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Spray deg
synlig

I høstmørket gjelder det å bli
sett langs veien og i gatene.
Det siste på refleksfronten er
en spray som kan brukes rett
på klærne.

– Reflekssprayen skal ikke være et alterna
tiv til vanlig refleks, men den er et godt
tilleggsprodukt som er enkelt å bruke.
Det finnes også varianter for kjæledyr og
harde gjenstander, sier kategorisjef Stian
Jørgensen i Jernia.

Stor fare
Faren for å bli påkjørt i mørket reduseres
med 85 % dersom du bruker refleks. I praksis
vil det si at en bilfører i bil med nærlys ser
deg på opptil 140 meters avstand når du
går med refleks. Ved ikke-bruk bare 25-40
meter. Dette gir sjåføren altfor kort tid til å
reagere når - eller hvis - han ser deg.
Mange tror de ikke trenger å bruke
refleks der det er veilys. Det er likevel ikke
tvil om at du behøver refleks selv om det
er gatebelysning, for de fleste fotgjenger
ulykkene skjer i byer.
Refleksen bør henge i knehøyde og
er en forbruksvare som du bør skifte ut når
for eksempel riper svekker refleksjonen.

Litt på jakken
Reflekssprayen er en svensk oppfinnelse og
har vært en suksess i Sverige siden den kom
for et år siden. Nå er den også å få kjøpt i
Norge.
– Skal du ut på en løpetur om kvelden,
er det fort gjort å spraye litt på jakken.
Sprayen er usynlig når det er lyst, men
synes godt i mørket. Ved vask forsvinner
sprayen, forteller Jørgensen.
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Et paradoks
Det er et paradoks at vi er flinke til å passe
på at barna våre bruker refleks, men dropper det selv. Men så er det også voksne og
særlig eldre personer som er utsatt for de
mest alvorlige fotgjengerulykkene.
Reflekstellingen i 2013 viste en
brukerprosent på 29 blant voksne. I «Nasjo
nal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg»
er målet 40 % i byer og tettsteder og 60
% utenfor byer og tettsteder. Det er et
stykke veg igjen! En høyere brukerprosent
vil spare mange liv og hindre de mange og
alvorlige skadene mange blir påført.
Pass på at alle i familien din bruker
refleks, del ut refleks til kolleger og ansatte,
til nabolaget, i foreninger man er med i
m.m.– og fortell hvor viktig det er å bruke
refleks. Det finnes mengder av reflekser i
skuffer og skap i norske hjem. Men bortgjemt gjør de ingen nytte for å redde livet
ditt. Finn dem fram og bruk dem!

Spray hunden
Også kjæledyrene kan få en tryggere
mørketid med litt spray på pelsen.
– Før man skal ut på kveldstur med hunden,
er det bare å spraye den litt først. Har du
hest, er det enkelt å spraye litt både på
kropp og bein, sier Jørgensen.
Han tror den nye reflekssprayen vil
kunne bidra til å redde både mennesker og
dyr.
– Den gjør det enklere å synes i mørket

og er praktisk å bruke. Å feste reflekser
på hunden, hesten eller sykkelen er vel og
bra, men ved å spraye på refleksspray blir
synligheten langt bedre, sier han.
Har du gjerdestolpe eller stein ved
garasjen som er lett å kjøre på etter mørkets
frembrudd, kan metalic-varianten brukes.
Spray rett på gjenstanden, og den blir
lettere å se.
– Om høsten og vinteren irriterer vi oss
ofte over ting som kan være vanskelig å få
øye på i mørket. Bare fantasien kan sette
grenser for hva den kan brukes på. Kanskje
slipper du å rygge ned postkassen denne
vinteren, sier Jørgensen.

Ikke glem refleks
Trygg Trafikk understreker viktigheten av
å bruke vanlige refleksbrikker, vester eller
bånd.
– Reflekssprayen har ikke like god lyseffekt
som godkjente reflekser. Den må derfor
ikke erstatte den godkjente refleksen, sier
kommunikasjonssjef Carina Henske i Trygg
Trafikk.
Som et tilleggsprodukt til vanlig refleks
har hun tro på produktet.
– Sammen med godkjente reflekser vil den
være med å gi mer synlighet i mørket. Dess
uten kan den spayes på der det er vanskelig
å feste andre typer reflekser, som på et
sykkelhjul eller et hestebein, sier Henske.

Modul AS

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Madla Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Nye OP Fure AS
Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

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

Jan S. Krog
Transport

avd. Stavanger
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Husby
Bilverksted A/S
Mekonomen
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Lastebiltransport

Brede Stalsberg AS
Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Nedstrand Taxi

Singh
Transport AS

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Rødtvetveien 69
0955 OSLO
Tlf. 21 42 00 67
www.singhtransport.no

Solveien Bil A/S
7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Solvegen 22
1533 MOSS
Tlf. 69 25 08 90

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40
andalsnes-bilverksted.no

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

Nittedal
Karosseriverksted AS

Bamble Taxi

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

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

Osloveien 59-65
1534 MOSS
Tlf. 69 25 33 82

Storgata 1, 1830 ASKIM
Tlf. 920 29 581

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Otterbeck
Bil og karosseri

Nord
Lakkering AS

Søhus og
Østengen AS

Osloveien 731
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 38 90

Rødven
Transport AS
Rødven
6350 EIDSBYGDA
Tlf. 911 03 492

Boreal Transport
Nord AS
avd. Bilverksted
Sandnessjøen

8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

Kvalitet, sikkerhet
og fleksibilitet

7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

Trysil

Specsavers Namsos Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Brillehuset
Tlf. 62 45 47 12
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Specsavers
Søtvedt Optikk

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 88 29 99

Vestfold AS

Kråkstad
Bilverksted

avd. Larvik

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Rosten
Bilverksted AS

Malermestrene
Indre Østland AS

Nord-Berg AS

Sunkost
Ulsteinvik

3269 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Vikemyra 7
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Vikemyra 1 Blåhuset
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

Peder Haakestad
& Sønn AS
Elvev. 142
3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Kjelsås
Bilverksted AS

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Jærvegen 532
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

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

Nogva
Motorfabrikk AS

Classic
Auto Service

Elcom AS

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Figgjo
Autoservice

avd. Finnsnes
7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50
Service - EU-kontroll
hommersaakbil.automester.no

Taxi Oppland AS
Østregate 32
2317 HAMAR
Tlf. 62 54 72 00

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Hommersåk Bil AS

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Vassbotnen 17
4033 STAVANGER
Tlf. 24 03 40 00

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 05 85 60

Bay Auto AS

Stavanger

Orkdal
Trafikkskole AS
Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

Strandv. 20
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 15 60

Gumpens
Auto Øst AS

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Drammen
Campingplass

Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Maritimt
Opplæringskontor
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Jahr
Bilservice A/S

Fosen
Verkstedservice AS
7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Ramlo
Sandtak AS

Industriverktøy IDG
Tools AS

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

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

Norsk Scania AS

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Figgenveien 34
4332 FIGGJO
Tlf. 51 66 33 22

Brog. 17
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 68 84

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 4

45

Det lønner seg
å samle alt på ett sted
Samler du flere forsikringer hos oss, kan
du tjene inn hele medlemskontingenten.
Som medlem av MA kan du få inntil 18 %
avtalerabatt på forsikringene dine og redusert
egenandel på bilforsikringen. I tillegg får du
spesialpriset ID-tyveriforsikring.

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

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

