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Bilnytt:
#ikketadensjansen Studebaker med
nådde mange
navn fra Voss

Rus i trafikken:
Folk flest vil
ha 0,2 på sjøen

4
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Orkdal Trafikkskole

Franslykkja 7, 7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07
Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand, sandvolleyballbane.
Alkoholfritt. Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål i området, som
Vestkapp, Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no

Norsk Sykepleierforbund
Buskerud
Nedre Storg. 35, 3015 DRAMMEN
Tlf. 02 409 - 32 89 66 50

Hallingdal Renovasjon IKS

Herøy Entreprenørforretning

Norsk Scania AS

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

Landarvikveien 65
8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

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

avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00 - www.scania.no

06 000

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Ski
kommune

Rennesøy
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Berlevåg
kommune
berlevag.kommune.no

bo.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn

risor.kommune.no

Vanylven
kommune

spydeberg.kommune.no

rennesoy.kommune.no

sortland.kommune.no

vaga.kommune.no

Enhet Psykisk Helse og Rus

Balsfjord
kommune
balsfjord.kommune.no

Sømna
kommune

vanylven.kommune.no

somna.kommune.no

Åmli
kommune
amli.kommune.no

notteroy.kommune.no

Fjell
kommune
fjell.kommune.no

verran.kommune.no

Flekkefjord
kommune
flekkefjord.kommune.no

Sandnes
kommune
stange.kommune.no

gjovik.kommune.no
drangedal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

Ålesund
kommune
alesund.kommune.no

sandnes.kommune.no

flesberg.kommune.no

midtre-gauldal.kommune.no

Nittedal
kommune
steigen.kommune.no

nittedal.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Porsgrunn
kommune
porsgrunn.kommune.no

froya.kommune.no

Giske
kommune
giske.kommune.no

Øvre Eiker
kommune
www.ovre-eiker.kommune.no

sandefjord.kommune.no
enebakk.kommune.no
hamar.kommune.no
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Randaberg
Taxisentral

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Beta Marine

4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Bedriftsveien 15
4313 SANDNES
Tlf. 928 66 501

Reidars
Trafikkskole AS

Maritimt
Opplæringskontor

Torbjørnsbu 24 A
4847 ARENDAL
Tlf. 906 41 520

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Odd Gleditsch AS

AutoXL as

Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

4313 SANDNES
Tlf. 51 66 16 00

Solheimveien 62
1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Rune Lyse
Transport AS
Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER
Tlf. 51 88 07 90

Apotek 1 Bømlo
Sortland
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Nordsiden Renseri
Ullerålsgaten 4
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

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

Namsos Bil og
MC Trafikkskole AS
Hyllavegen 2
7805 NAMSOS
Tlf. 913 73 504

Peder Haakestad
& Sønn AS

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

Heiene
Transport

Myrvegen 22
6421 MOLDE
Tlf. 958 86 758

Sandtransport AS

Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004/909 93 028
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Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

AS Elektro

Eksosbutikken.no

Bjugn

Skavdal, 7160 BJUGN
Tlf. 911 60 911

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Haugveien 48
1892 DEGERNES
Tlf. 906 56 157

Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Brødr.

Pettersen AS
Nyåskaiveien 1
4379 EGERSUND
Tlf. 51 46 35 80

Nygata 6-8
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 20 16

Granveien 7
1792 TISTEDAL
Tlf. 471 70 700

Dombås
Bilberging AS
2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Skilthandleriet AS

Krog Transport

Stensrud
Transport

Philips Norge AS, HHS

Fyksen
Servicecenter AS

Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Sandnes
Taxisentral

Bjørn Nilssen
Serviceverksted

Blakeriveien 1
1658 TORP
Tlf. 907 74 765

Salten Dekk
& Bilpleie AS

Eikli Apotek

Tlf. 06 485

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Bergverksveien 5
8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Barbroveien 7
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00

Rally
Bilverksted AS
Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Refsland
Transport AS

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

www.follotaxi.no

TransportFormidlingen SA

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Sentrum
Motor AS

Rose
Trafikkskole A/S

Sjøenden
Camping

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Sæternes
Transport AS

Huseby
Bilverksted A/S

2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06

Classic
Auto Service

Øravegen 18
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 19 66

Nedre Tyholmsv. 9 D
4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Romerike Buss- og
Trailerskole AS

Kjelsås
Bilverksted AS

Vik
Transport AS

Røros Aut.
Trafikkskole

Båt og
Brakketransport AS

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Elveli Gård
0759 OSLO
Tlf. 971 97 129

Vika 1
6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

Nye OP Fure AS

Transport
Nord AS

BilXtra
Berghagan Bil AS

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30
www.aglo.no

Tlf. 913 93 492

Øvre Telemark
Trafikkskule

Kolnes
Maskin AS

Dyrskuevegen 18
Ullensaker
2040 KLØFTA
Tlf. 63 94 35 80

Markhus
Transport AS
Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

avd. Kragerø

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Alveland Bunader

Hustvedt & Skeie
Transport AS

Frydensborgveien 4
Tlf. 35 98 25 24

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

Bil-Service
Personbiler AS
Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Erik Nastad A/S
6670 ØYDEGARD
Tlf. 71 53 32 36

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

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

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Jan’s
Byggeservice
Engfaret 7 E
1518 MOSS
Tlf. 928 65 313

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Team Verksted
Øst AS

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Jon Torbergssonsv 6
4070 RANDABERG
Tlf. 51 41 73 00
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Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

11.09.2015, 08:47

Kjøreskolesenteret
Stormyrveien 39
8008 BODØ
Tlf. 75 50 91 30

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Vil vi nå målet på høyst 500
drepte og hardt skadde i 2024?
Vi blir stadig mer lovlydige i trafikken. I en undersøkelse TØI
publiserte i fjor der man sammenligner to perioder, 2004 – 2008
og 2012 – 2013, ser vi at det begås færre trafikkforseelser nå, enn
tidligere på 2000-tallet.
Dette kan forklares blant annet med økte trafikkontroller, med
beltepåminnere i nye biler, og handsfree mobil. For fartsovertredelser er det imidlertid interessant å merke seg at risikoen
for å bli oppdaget for å ha kjørt for fort, faktisk har minsket
fra den første målingsperioden. Likevel kjøres det saktere. Den
samme trenden ser man for øvrig både i Sverige og Danmark.
Det er å håpe at trenden fortsetter!
I en annen nylig publisert undersøkelse, som vi bringer et
sammendrag av i denne utgaven av Motorføreren, har TØI
undersøkt hvor mye antall drepte og hardt skadde i trafikken
kan reduseres.
Konklusjonen er at selv om antall drepte og hardt skadde har
gått ned og lovlydigheten hos trafikantene ser ut til å øke, må
den positive utviklingen forseres ved å satse maksimalt på et
bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak framover. Og selv da
vil man mest sannsynlig havne over de 500 som er satt som
mål for Nullvisjonen i 2024. (I 2014 var det 147 drepte og 674
hardt skadde). Kjente tiltak er utbygging og utbedring av veier,
kjøretøytekniske tiltak og kontrolltiltak.
Et viktig tiltak som i stor grad ville eliminere promillekjøring, er
bruk av alkolås.
Her ser vi en gledelig utvikling ved at stadig flere transport
bedrifter tar alkolås i bruk. Vi venter i spenning på rapporten fra
Vegdirektoratet som skal fortelle regjeringen hvordan alkolås på
best og hurtigst mulig måte kan implementeres i busser og taxier.
Men det kan gjøres enda mer. For å lykkes er det essensielt å
få til effektive tiltak som når høyrisikogruppene i trafikken.
En utredning som en arbeidsgruppe fra Justis- og Beredskaps
departementet la fram høsten 2012, konkluderer med at alkolås
program for promilledømte som fortsetter å kjøre ruspåvirket,
bør vurderes innført i Norge. Dette har vært brukt i Sverige og
Finland gjennom flere år allerede, med stor suksess.
Både MA og Trygg Trafikk har stilt seg positive til forslaget
gjennom høringsinnspill, men prosessen synes dessverre å ha
stoppet opp i departementet. Vi etterlyser en beskrivelse av
status og plan for videre oppfølging av rapporten.
Høyst 500 drepte og hardt skadde i 2024 skal være et reelt mål!
Det krever handling, og vi skal alle bidra.
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

leder
Skikkelig smell
I sommer kolliderte jeg. Skikkelig. Uten sikkerhetsbelte og
kollisjonspute. Det gikk ikke bra ...
Men det kunne gått mye verre. For farten var heldigvis
liten: Hvor stor er egentlig hastigheten når du treffer
hagetrappen etter et fall på en håndfull trinn?
Jeg «skulle bare»… Hadde vel kanskje litt dårlig tid ut mot
hagen. Et øyeblikks uoppmerksomhet senere lå jeg der.
Armen hadde kommet imellom og fikk siden en skyggefull
sommer under tykke lag med gips.
Situasjonen bringer tankene inn på likheter med en
bilkollisjon. Det går ofte litt for fort for seg, noen bruker
ikke sikkerhetsbelte riktig, man kan bli distrahert og av
forskjellige grunner være uoppmerksom.
Og skadene? Armen fikk den største skaden, men ellers
fikk jeg en trøkk fra ankelen til ribbena. Hodet var det
eneste som ikke traff underlaget. Kanskje jeg ble reddet
av en deformasjonssone – i likhet med dem som gjør biler
mer kollisjonssikre: Trappetrinnet jeg traff brakk og ga
noen centimeter ekstra svikt i den momentane oppbremsingen.
Et armbrudd er egentlig ikke mye å gjøre noe særlig
nummer ut av, men uker med gips og måneders opp
trening for å få bevegelighet og styrke tilbake gir god tid
til ettertanke. Hvor fort – eller sakte – gikk det egentlig
da jeg traff trappen etter et kort fall i forhold til farten vi
kjører langs veiene med. Jeg skal love at man ikke lander
kattemykt når man faller, like lite som det er mulig å
forvente et heldig utfall hvis en bil kolliderer i landeveisfart. Jeg hadde en «eneulykke», men på veien og i bilen er
ofte andre innblandet. Og etter akuttmottak, kirurgi og
sykehusopphold er spørsmålet om skadene vil gi livslange
– og for mange - invalidiserende problemer.
Vi mennesker er sagt å være mer redd for høyder enn
horisontale hastigheter. Derfor frykter vi å falle ned en
fjellskrent eller en trapp, mens det går helt greit å kjøre
i 80 km/t på en smal vei med motgående trafikk rasende
forbi en halv meter unna. De iboende instinktene har ikke
fulgt oss inn i den moderne verdenen. Det gjelder å bruke
hodet.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
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RUS I TRAFIKKEN

Flinkere til å ta ruskjørere

UP-sjef Runar Karlsen forteller hvordan politiet er blitt dobbelt
så effektive. (Foto: Politiet)

Politiet er blitt langt mer effek
tive til å avslørere førere som
kjører ruset. Det viser nye tall
fra politiet selv.
Av Georg Mathisen
– Det ferskeste tilfellet vårt er en motor
syklist som ble stanset i 174 kilometer i
timen på E6 i Østfold. Han var påvirket av
både hasj og amfetamin og hadde absolutt
ikke noe å gjøre i trafikken. Det sier UPs
distriktsleder i Østfold, Follo og Romerike,
Stein-Olaf Røberg, til NRK.

6
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Drugtest 5000 gjør at politiet kan ta spyttprøver og få
raskt svar på om det er tegn på at sjåføren har brukt
narkotika eller ulovlige medikamenter.
(Foto: Arkadiusz Zarzecki)

1100 påvirkede
Sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen,
fastslår at motorsyklisten ikke er noe unikt
tilfelle. De første åtte og en halv månedene
i år har Utrykningspolitiet tatt over 1100
førere som har vært påvirket av alkohol,
narkotika eller medikamenter. Det er en
økning på nesten 50 prosent.
Karlsen konstaterer at tallet er altfor
høyt. Men samtidig betyr det at politiet tar
en større andel av ruskjørerne enn bare for et
år siden.

Doblet effektivitet
– Statistikken viser at vi i dag trenger å kontrollere 350 kjøretøy før vi tar en ruset fører,
mens vi for ett år siden måtte opp i 7-800
kontrollerte kjøretøy, sier han til NRK.

UP-sjefen kommer med tre viktige grunner
til at stadig flere rusede trafikanter faktisk
oppdages:
• Skiltgjenkjenning sørger for at p
 olitiet
vet bedre hvilke trafikanter som bør
stanses.
• Alle som stoppes i kontroll, skal nå i
utgangspunktet blåse i alkometeret.
• Det nye analyseapparatet Drugtest 5000
ble tatt i bruk før sommeren.

Spyttprøve
Drugtest 5000 bruker spyttprøve for å
finne ut om sjåføren kan være påvirket av
narkotika eller medisiner. – Vi har mange
eksempler på at førere som ikke blåser positivt på alkotesten avsløres ved en spytt
prøve, sier UP-sjef Runar Karlsen til NRK.

RUS I TRAFIKKEN

Klart ja til 0,2 på sjøen!
Mer enn tre av fire sier ja til
samme promillegrense på sjøen
som på land.
Av Georg Mathisen
I en spørreundersøkelse svarer 77 prosent
at de vil sette ned promillegrensen for
båtførere til samme nivå som for sjåfører på
land – altså 0,2.

Tydelig resultat
Under årets Aksjon Møteplass i juni var MAs
representanter rundt omkring i landet ute
på stand og snakket med tilfeldige forbipasserende. Til sammen 610 personer svarte
på en enkel spørreundersøkelse der blant
annet promillegrensen til sjøs var tema.
Oppsummeringen av resultatet gav et helt
entydig svar.

Én av seks mot endring
610 personer er intervjuet. 468 av dem
– 76,7 prosent – sier at de skulle ønske
promillegrensen på sjøen var den samme
som på veien. 16,6 prosent synes at grensen
er ok som den er, mens 6,7 prosent svarer
«vet ikke».
Kjønnsforskjellene er ikke veldig store,
men kvinner ser ut til å være litt mer positive enn menn til 0,2-grense på sjøen.

Klassisk byråbilde av dannede mennesker som spretter musserende. Men starter de motoren
for å komme seg på land igjen, skal de tas for promillekjøring, mener et stort flertall i en
spørreundersøkelse. (Foto: Shutterstock)

Nytt medlem
vant GPS

Premiering Aksjon
Møteplass

Takk for epostadressene

Takk til alle nye medlemmer som har meldt
seg inn i perioden 1. april til 30. juni!
Som en ekstra takk for dette, har dere vært
med i trekningen av en GPS fra Garmin (bildet), og den heldige vinner ble:
Anne Kari Torgersen fra Lyngdal

I forbindelse med spørreskjemaet i årets
Aksjon Møteplass, ble det gitt mulighet for de
som svarte, å være med i trekningen av en GPS
bilnavigasjon fra Garmin som takk for at de
svarte på skjemaet. Vi takker for deltakelsen!
Den heldige vinner av GPS’en er:
Svanhild Prestegard fra Voss

Takk til alle som har sendt inn epostadressen
sin til oss!
Alle har vært med i trekningen om å vinne
en GPS fra Garmin, og den heldige og
lykkelige vinner er:
Svein Birger Sjursen fra Birkeland
Vi gratulerer!

Gratulerer – og takk for medlemskapet!
Vi gratulerer!
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RUS I TRAFIKKEN

Halvparten promillkjørt
Av Georg Mathisen

Fulle båtførere tar liv. Politibåtene tok 133 ruspåvirkede båtførere i sommer.
Annenhver med promille – det var resul
tatet da politibåten i Mandal tok stikk
prøver i sommer. Åtte båter ble stoppet.
Fire av førerne hadde drukket så mye at
de hadde over én promille. Altså godt over
promillegrensen til sjøs, og mer enn fem
ganger promillegrensen i bil.
Det er livsfarlig. Promilleførerne tar større
risikoer, er mindre kritiske og har langsommere reflekser. Den som har drukket,
overlever bare halvparten så lenge i kaldt
vann som den som er promillefri. Mer enn
hver fjerde av dem som omkommer fra

8

MOTORFØR E R E N | 4 | 2 0 1 5

fritidsbåt, er alkoholpåvirket.

– Dårligere holdninger
– Folk har generelt liten respekt for rus i
båt og langt dårligere holdninger enn om
man kjører bil, sier politistasjonssjef Leif
Vagle til lokalavisen Lindesnes.
Samtidig har fyllekjørerne noen av
de raskeste båtene. Av de fire hadde tre
skjærgårdsjeeper med 150 hester eller mer.
Det betyr at de kan komme opp i samme
fart som en bil som holder fartsgrensen på
landeveien.

133 tatt
De første tallene etter sommeren viser at
båtpromillen var omtrent som tidligere.
– Vi har kodet 133 saker med ruspåvirkede
båtførere, mot 147 i fjor, forteller politi
inspektør Ole Petter Parnemann i Politi
direktoratet.
Men tallene er ikke særlig representative:
– Det kommer til å bli flere saker. De sakene
der politiet på landsiden tar båtførere som
er påvirket, kodes nemlig på en annen
måte. Det er omtrent dobbelt så mange,
men den statistikken er ikke gjort opp
ennå, forklarer Parnemann.

Toppen av isfjellet
Han konstaterer likevel at statistikken bare
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rte med båt
Båteiere flest er opptatt av å hindre promille på sjøen. (lllustrasjonsfoto; båtene på bildet er tilfeldig valgt)

viser toppen av isfjellet. Endringer i tallene
handler ikke om det er mer eller mindre
promillekjøring, men om hvor aktive politiet har vært.
– Det er det å være til stede som styrer tallene. Hvis du vil ha mange promillesaker, er
timer på sjøen det viktigste, sier han. Men
generelt er nok utviklingen positiv, mener
politiinspektøren.
Ifølge Parnemann lever politiet godt med
dagens promillegrense på 0,8.
– Vår utfordring er å være nok ute, i
konkurranse med andre politioppdrag om
tid og penger. Det er så mange debatter om
lovendringer, men vårt hovedbudskap er at
det viktige er å være ute, så lever vi brukbart med de reglene som er, sier han.

E18 på sjøen
– E18 flytter ut på sjøen om sommeren.
Vi tenker mye på sikkerhet på land, men
det virker som vi glemmer det på sjøen,
sier politistasjonssjef Øystein Skottmyr i
Kragerø til Telemarksavisa.
– Dropp alkohol, se fremover, vis hensyn.
Nå føler mange seg utrygge på sjøen fordi
andre kjører så fort forbi, sier Skottmyr.
– Ta heller ankerdrammen når du er kommet frem og båten er tjoret fast! oppfordrer han.

Vil si fra
Folk flest er likevel opptatt av å holde seg
edru og sørge for at andre gjør det, skal vi
tro en undersøkelse fra alkovettorganisa

sjonen Av-og-til. Tre av fire fritidsbåteiere
sier at de ville bedt en beruset båtfører om
å la båten ligge. Nesten en av tre hadde
tatt nøkkelen fra vedkommende, og hver
sjuende hadde ringt politiet.
Generelt i befolkningen er ikke viljen
til å reagere like stor. – Båtfolk skjønner
farene ved promillekjøring på sjøen, og vet
hvor små marginene kan være, forklarer
kampanjeleder Trude Gaare til NTB.
I fjor døde 29 mennesker i Norge under
bruk av fritidsbåt. Minst hver fjerde av
dem som omkommer fra fritidsbåt, har
alkohol i blodet. Mindre enn hver tjuende
av de alkoholpåvirkede omkomne hadde
flytevest.
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Vil rusteste alle

MA krever obligatorisk rustesting av alle som skal frakte passasjerer.

En full flyver, en lokfører på valium, en
fergekaptein som jevnlig røyker hasj – hvor
mange finnes det av dem? For å sikre passa
sjerers liv og helse, mener MA – rusfri trafikk
og livsstil at det bør vurderes å innføre
obligatorisk rustesting for alt personell som
skal frakte passasjerer.

Fulle på fly
Lørdag 8. august ble det ved en tilfeldighet
avslørt at fire av fem besetningsmedlemmer
som skulle føre et fullbooket charterfly fra
Oslo Lufthavn til Kreta, hadde promille langt
over 0,2. Styrmannen var den som hadde
høyest promille, 1,35. Han er nå dømt til seks
måneders fengsel, mens kapteinen ble dømt
til ti måneders fengsel i tingretten.
En årvåken og samvittighetsfull hotell
ansatt som meldte fra og sørget for at
besetningen ble stoppet, kan ha avverget en
katastrofe.

Sjeldent
Promille hos flymannskap forekommer meget
sjeldent, sier Luftfartstilsynet. I løpet av de
siste åtte årene vites det bare om fire–fem tilfeller der besetningsmedlemmer har blåst rødt.
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– Det er lite interessant å diskutere hvorvidt fire–fem tilfeller er mye eller lite, sier
fungerende generalsekretær Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen i MA.
– Det hjelper heller ikke å diskutere om det
kan ha forekommet tilfeller som ikke har blitt
oppdaget. I stedet bør vi diskutere, analysere
og omsette i handling hvilke tiltak som skal
til for at passasjerer til lands, til vanns og i
luften, skal være så trygge som overhodet
mulig, sier hun.

Tekniske løsninger
I Air Baltic-debatten hevet røster seg for at
alkolås må monteres i alle fly.
– Det er mulig at det kan la seg gjøre, men
det ville nødvendigvis involvere en lang rekke
flyselskaper – derav mange utenlandske – og
mest sannsynlig være en tung prosess. Inne
på flyplassene, derimot, kan besetningene bli
kontrollert for alle typer rus; alkohol, narkotika og medikamenter, sier Kristoffersen.

Svenske alkolåser
– Når det gjelder tog, T-bane, trikker og
passasjerbåter er det enklere. Sverige har
allerede alkolås i flere tog, og det kom-

mer i T-baner. Nylig ble det besluttet at i
2016 skal passasjerbåtene som trafikkerer
øyene i Stockholms skjærgård utstyres med
alkolås for å øke trafikksikkerheten, peker
hun på.
– I Norge tar vi rus i trafikken på alvor.
Det er hyppigere politikontroller med
promilletesting langs veiene, og UP tar i
disse dager i bruk nye spyttprøvebaserte
analyseinstrumenter for å avsløre bilførere
ruset på narkotika og medikamenter. At
Stortinget har bedt om alkolås i all offentlig
persontransport på fire hjul, er et stort
framskritt i samme retning.

Sikker persontransport
– Men selv om både veitrafikkloven, luftfarts
loven, sjøloven og jernbaneloven er klare og
entydige når det gjelder pliktmessig avhold,
og selskapene har gode, interne regelverk,
er det betimelig at våre politikere ser på hva
som kan gjøres for at hver eneste persontransport utføres så sikkert som mulig, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.
– Første steg må være en betydelig økning
av tilfeldige kontroller av alle typer rus, både
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UP intensiverer kampen
mot narkotika og
medikamenter i trafikken

Alle som skal frakte passasjerer, må
rustestes, krever MA etter at et Air Baltic-
mannskap ble tatt med promille på
Gardermoen. (Foto: Quentin Douchet)

for fly-, tog- og båtpersonell. Samtidig bør
det arbeides målrettet for at slik testing blir
obligatorisk. At man ikke kan kontrollere
fordi det ville bli altfor mange forsinkelser, er
ikke et holdbart motargument. Kontroller bør
kunne gjennomføres uten at det medfører
forsinkelser. Passasjerers liv og helse må tas
på alvor, erklærer hun.

Fungerende generalsekretær i MA,
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

På forsommeren 2015 inngikk Politiets fellestjenester en avtale med Dräger Safety
Norge AS om levering av analyseinstrumentet Dräger Drugtest® 5000 med tilhørende
tester og utstyr for detektering av narkotika og medikamenter.
Utstyret vil brukes av Utrykningspolitiet i deres daglige arbeid med å øke trafikk
sikkerheten på norske veier.
Som kjent, gir Vegtrafikklovens paragraf 22a politiet anledning til å rusteste alle
sjåfører i trafikkontroller, uten skjellig grunn til mistanke.
Vi har spurt Josef Reng, leder av UP’s Teknologi- og materiellavdeling, om hvilke
erfaringer politiet har gjort med instrumentet så langt?
– Erfaringene så langt er gode. Politiet har eksempler på sjåfører som ikke ble f unnet
ruset på tegn & symptomer, men som fikk positivt utslag på analysemaskinen.
Analysemaskinens resultat var korrekt, noe som ble bekreftet i blodprøvene. Våre
mannskaper bruker politikunnskap og tekniske metoder i kombinasjon for å avsløre
rusførere. Det ene utelukker ikke det andre.
Prosessen med å samle inn nok saliva fra sjåføren og analysen av resultatet, kan
ta noen minutter. Hvilke utfordringer betyr det i forhold til vilkårlig testing i
veikantkontroller, som Vegtrafikkloven gir adgang til?
– En slik analyse tar anslagsvis 4 minutter og vi ser ingen utfordringer i forhold
til dette. Det at lovverket gir oss anledning til å bruke denne analysemaskinen til
vilkårlig testing, på lik linje med alkometer, ser vi på som en stor fordel for å kunne
avsløre førere som er ruset på andre rusmidler enn alkohol.
Vil Politiet være pådriver i utviklingen av enda hurtigere analyseinstrumenter?
– I Utrykningspolitiet fokuserer vi hele tiden på å arbeide mest mulig effektivt. Vi
følger selvsagt godt med i markedet – også i forhold til hurtigtestere / analyse
instrumenter. Nå har vi tilgang til det vi mener er den beste analysemaskinen som
nå er i markedet. Det finnes ikke noe ”narkometer” som virker på samme måte som
alkometer, og det vil det ikke gjøre på mange år. Det er heller ikke noe poeng å gjøre
analyseinstrumentene raskere, om man ikke øker kvaliteten på analyseringen. Det er
dessuten en kombinasjon av politimannens vurdering, erfaring, og å bruke tilgjengelig informasjon for å vurdere bruken av analysemaskinen som et teknisk supplement. Det er denne totalvurderingen som gjør oss effektive og gode på å avsløre
rusførere.
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Tylösand-seminaret 2015:

Alvorlig skadde – hva gjør vi?

Av H-E Hansen

Den store, årvisse trafikksikkerhetskonferansen i Tylösand fant sted
i september. Svenske MHF inviterer atter en gang til den viktigste
konferansen i Norden på dette feltet, der også MA var representert.
Årets spesielle tema var det store antallet alvorlig trafikkskadde.
Godt liv i trafikken
Bestrebelsene på å nå nullvisjonen har gjort
at tallet omkomne på veiene har gått ned.
Samtidig er det et betydelig antall som blir
alvorlig skadet. Andelen myke trafikanter
blant disse øker. I Sverige er det 4900 som
årlig blir alvorlig skadet. Tallet i Norge er
omkring 1100. Årets Tylösand-seminar satte
fokus på at noe må gjøres med dette.
Hvem blir skadet og hvordan? Seminaret
gikk inn i grundige analyser av problemstillingene og diskuterte mulige løsninger.
Målet er et system som gjør det mulig
for hver enkelt av oss å leve godt med
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bærekraftig og sikker transport mellom
hjemmet, arbeidet og fritidsaktivitetene.
Ved siden av hovedtemaet omfattet
konferansen som vanlig foredrag og
debatt om trafikksikkerhetsspørsmål i hele
spekteret fra ruspåvirkning til holdninger
og bilenes kollisjonssikkerhet.

Lang historie
Konferansen foregår på det lille stedet
Tylösand utenfor Halmstad. Hotellet her
ute på kysten har vært møtestedet for dem
som skal følge med i forkant av utviklingen
av sikkerhet på veiene.

I 1957 begynte dette som et internt
trafikksikkerhetsseminar for MHF –
Motorförarnas Helnykterhets Förbund.
Etter hvert har det blitt en konferanse med
et omfattende program, bred deltakelse
og stor betydning, ikke bare med henblikk
på en alkoholfri trafikk, men også med et
bredt trafikksikkerhetsperspektiv.
MA har vært med på konferansene så
å si hele veien. De siste årene har MA også
vært medarrangør og deltatt i programkomiteen som utformer innholdet. MAs
styreleder Ann-Cathrin Becken, fungerende generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen og fagdirektør Terje Tørring
deltok på årets konferanse.

Agendaen
Konferansens betydning viser seg ved at
også toppolitikere og ledere fra relevante
organisasjoner finner veien til Tylösand. Atter
en gang kom den svenske infrastruktur
ministeren - i år Anna J ohansson - til
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MAs styreleder Ann-Cathrin Becken, fungerende generalsekretær Elisabeth Fjellvang K
 ristoffersen
og fagdirektør Terje Tørring deltok på årets konferanse.

åpningsdagen. Det samme gjorde blant
annet sjefene for Transportstyrelsen og
Trafikverket – tilsvarende Vegvesen og
Vegdirektoratet. For å nevne noen.
MHFs tidligere direktør Arne Winerdal
ledet konferansen. Maria Bergström,
styreleder i MHF, innledet foredragsrekken
som omfattet temaer som nullvisjonen,
byplanlegging, holdninger blant unge og
eldre i trafikken, kampanjer for trafikk
sikkerhet, fotgjengerskader, bedrifters
sikkerhetstenkning, satsning på fremkommelighet for syklister og fotgjengere, nye
regler for el-sykler, den skadefrie bilen og
sikrere kollektivtrafikk. Og selvsagt fikk
alkohol og andre rusmidler i trafikken sin
plass; er det et ikke-problem i 2030?

Mer enn foredrag
I tillegg til de mange foredragene og d
 ebattene
skjer det mye annet i løpet av de tre Tylösanddagene. I gangene utenfor konferansesalen
rigges det opp utstillinger der firmaer og

organisasjoner viser produkter og prosjekter.
MA var her godt synlig med sitt prosjekt med
innsats mot trafikkrus med narkotika og andre
ulovlige rusmidler og medikamenter. Dette er
et samarbeid med MHF.
På parkeringsplassen utenfor hotellet finner
man også en utstilling med blant a
 nnet forskjellige kjøretøyer med utstyr for rusbekjempelse,
det være seg en politibil
med promilletester eller
en demonstrasjon av
alkobom.
Årets store – bokstavelig talt største
– blikkfang var MHFs
kjempetrailer som viste
det spennende og opp
finnsomme prosjektet
«politi på avstand».
Denne er omtalt på de
neste sidene.
Ellers byr konferan-

sen på muligheter for å knytte kontakter
og faglig utveksling med de hundrevis av
deltakere fra hele Norden.
Les mer om Tylösand-seminaret
på www.mhf.se
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Politi på avstand

«Selvbetjent» promillekontroll, bevistagning, inndragning av
førerkortet og betaling av boten? Mens man fra det spesial
konstruerte rommet kommuniserer med politiet som befinner
seg et helt annet sted i landet! Dette er det oppfinnsomme
konseptet MHF har utviklet for å overvinne begrensete ressurser
og lange distanser.
Effektiv ressursbruk
I første omgang er dette systemet å finne
i demonstrasjonstraileren, men man kan
også tenke seg at tilsvarende rom kan
finnes ved alkobommene i fergehavner eller
andre steder der det er begrenset tilgang
på tilstedeværelse av politi til enhver tid.
Inne i den store traileren finnes det et
par kontorer, der politifolk kan gjennom
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føre kontrollen og hele prosedyren med
bevistagning, sjekk av sertifikat, eventuell
inndragning og de andre prosedyrene og
formalitetene. Hit inn sendes de sjåførene
som har blåst positivt utenfor på veien eller
i en alkobom.
Traileren er utstyrt med promille
testerne Evidenser. De gir umiddelbart et
resultat som er fullgodt bevis i en videre

håndtering av saken. Dette er tilsvarende
utstyr som det norske politiet har.
Dermed er det ikke er nødvendig med
tidkrevende reiser for å ta blodprøver,
der også promillenivået på den mistenkte
synker underveis. En slik lang kjøretur
krever også mye politiressurser.

Fjernstyring
MHFs nye mobilenhet skal gi en effektiv
gjennomføring av kontrollen i behagelige
omgivelser.
Men hva hvis de to politifolkene i
kontorene ikke er nok eller at man ikke har
bemanning i det hele tatt? Innerst i lokalet
finner vi MHFs unike svar på også denne
problemstillingen: Et rom der man kan
«selvbetjene» prosessen under fjerntilsyn.
Den promillemistenkte kan her ta plass
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i en kontorstol foran et panel som med all
tydelighet tar ham gjennom alle stadier av
prosessen, mens han kommuniserer med en
politibetjent på en stor skjerm. Politiet kan
sitte langt unna og overvåke flere saker på
forskjellige steder i landet samtidig.
Store og tydelige symboler leder veien
gjennom saksgangen. Til venstre trykker
man på en knapp for å opprette telefonkontakt med «polis på distans», som
MHF kaller det. Det er også mulighet til å
angi andre språk, dersom det skulle dreie
seg om en utenlandsk sjåfør med behov for
tolkning.

Hele prosessen
Tomas Jonsson, som leder MHF Test Lab og
har vært en drivkraft i prosjektet, demonstrerer for oss hvordan systemet virker:

Neste steg er sjekk av førerkortet. Det
legges inn i en boks, der det leses, regi
streres og foreløpig blir liggende bak et
deksel.
Så har tiden kommet for promilletesten.
På bordet finnes et munnstykke av samme
typen som på alkobommene, der det bare
behøves et lite blås på avstand for å avgi
prøven. Hele tiden kommuniseres det
mellom personen her og politibetjenten
på skjermen, som overvåker prosessen.
Promilletesten er raskt behandlet av utstyret
som gir resultater som har beviskraft.
Deretter skal sjåføren skrive under på
dokumenter i saken, digitalt selvsagt.
Dersom promillen har vist seg å være
ulovlig høy, får det umiddelbare konse
kvenser. Hvis førerkortet skal inndras blir
det rett og slett borte i registreringsboksen

det ble lagt inn i tidligere. Og en eventuell
bot kan man, som siste post på programmet, betale her og nå på en kortautomat.
Selv om dette er basert på en
egeninnsats fra sjåføren, vil det alltid
være politimyndighet i nærheten. Ved en
kontroll langs veien vil de for eksempel
finnes rett utenfor. Og dersom det behøves
en myndighetsperson fra politiet eller tollvesenet i en fergehavn, kan de også komme
raskt mens bilen er holdt tilbake bak alkobommen. Lengre unna vil de nok ikke være,
selv om mye ressurser skal kunne spares inn
på dette nye, interessante tiltaket for mer
effektiv bekjempelse av ruskjøring.
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Kampanjer virker
Holdningskampanjer er et viktig virkemiddel for å redusere trafikkulykkene.
Bedre veier og bedre biler har bidratt sterkt til færre trafikkulykker. Men
en stor del av ulykkene skyldes menneskelige feil. Man erkjenner at det må
innsats til for å påvirke trafikantene til å opptre riktig.
Det handler om å endre holdninger. Og det
virker. På Tylösand-konferansen holdt Rita
Helen Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen, foredrag om den norske satsningen.

Målet
Målet med kampanjer er å skape adferds
endringer som skal bidra til å redusere antallet
drepte og skadete på norske veier. For å
oppnå dette er delmålene å skape oppmerksomhet, kunnskap, holdninger og aksept.
Endrete holdninger skal lede til endret
og mer trafikksikker adferd. Kampanjene
kan gi økt bevissthet og diskusjon om
trafikksikkerhetstemaer. De skal bidra til å
sette sosiale normer for trafikksikkerhet.
Holdningskampanjer er ment å komplementere og forsterke andre tiltak for trafikk
sikkerhet, og kan ta for seg temaer som
regelverk og tekniske tiltak ikke kan gjøre.
Strategien oppgis å være satsning på
få, store og landsdekkende kampanjer som
varer lenge, det vil si i en årrekke. Det gjøres
bevisste valg av målgrupper med kampanjer
som skreddersys.
Kampanjene bruker flere virkemidler.
Vi ser budskapene på store plakater langs
veiene og i forskjellige medier, det være seg
på fjernsyn, på nettet eller andre steder.
Kommunikasjonen skal skje på et emosjonelt
nivå.

Verd pengene
Kampanjene når bredt ut og de anses å ha
lave kostnader i forhold til andre trafikk
sikkerhetstiltak: Har man klart å reddet kun
ett liv, så er det verd det i kroner og øre.
Alle kampanjene evalueres underveis.
Generelt er det vanskelig å måle effekten
av kampanjer. Det er mange variabler som
bidrar til å endre holdninger og adferd.
Derfor er det viktig å ha realistiske mål.
Ett eksempel på effekten av en kampanje
er at kampanjen «Hvilken side av fartsgrensen er du på?» nådde 7 av de 10
delmålene Vegvesenet hadde satt seg. Ved
siden av denne storsatsningen mot fart har
en annen langvarig og godt synlig kampanje
oppfordret til bilbeltebruk. Foreløpig har vi
ikke sett noen tilsvarende innsats mot den
tredje av hovedårsakene til ulykker; rus.
Kilde: Rita Helen Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen.
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Slutt å
rattsurfe
Mens det norske Vegvesenet
gjennomfører sine gode kampanjer for trafikksikkerhet
over lange tidsrom, har den
svenske Transportstyrelsen en
annen tilnærming: Holdnings
skapende kampanjer varer
kort tid – uker eller få måneder.
Ett eksempel er innsatsen mot
«rattsurfing».
Selv om loven og praksis i Norge og Sverige
er forskjellig, er det dessverre liten tvil om
at mange også her til lands både snakker
i telefonen, sender SMS og rattsurfer på
andre måter. Det forårsaker mange uhell
og ulykker. Dette gjelder nok i alle alders
grupper av sjåfører, selv om den svenske
kampanjen i første rekke henvender seg til
ungdom spesielt gjennom nettsiden
www.SlutaRattsurfa.se.

Forskjellig lovgivning
I Norge er all bruk av mobiltelefon ulovlig
mens du kjører bil, med unntak av samtaler
ved bruk av visse typer fastmontering og
håndfri bruk.
I Sverige har man vært mer «liberal»
ut fra en annen tilnærming og tolking
av forskning og data av farene: Bruk av
mobiltelefon tillatt inntil loven 1. desember
2013 ble endret til at bilførerne ikke får
bruke for eksempel mobiltelefon eller gps
på en måte som gjør at man blir uoppmerksom og farlig i trafikken. Uoppmerksomhet
er for eksempel at du skriver SMS, besøker
Facebook, Instagram eller Twitter mens
du kjører. På sine nettsider understreker
kampanjen at man må følge loven for
å beskytte både seg selv og alle andre i
trafikken.
Lovteksten er: Ved ferdsel på vei med
et motorkjøretøy kan føreren foreta
aktiviteter som å anvende mobiltelefon
og annen kommunikasjonsutrustning bare
dersom det ikke innvirker merkbart på
kjøringen. Loven gjelder alt fra personbil
til moped, motorsykkel, traktor, terrengkjøretøyer, taxi, buss og lastebiler.

Uoppmerksomhet
Dermed viser det seg at:
- 34 % av alle svenske bilførere sender SMS
mens de kjører.
- 45 % av alle bilførere i alderen 18–29 år
sender SMS samtidig som de kjører.
- 25 % av småbarnsforeldre leser SMS
samtidig som de kjører.

Dersom du kjører i en så lav hastighet som
40 km/t og titter ned på mobiltelefonen i
bare 2 sekunder, tilbakelegger du 22 meter
uten kontroll. Det meste av rattsurfring
skjer nok i større fart. Tenk om det skulle
komme noen ut foran bilen… Rattsurfring
er litt av en sjanse å ta. Tør du det?
Du finner kampanjen på
www.SlutaRattsurfa.se
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 5
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TRAFIKK

Antall trafikkdrepte kan
halveres med kjente tiltak

Antall drepte i trafikken kan halveres dersom man er villig til å
ta i bruk kjente trafikksikkerhetstiltak. Det viser en ny rapport
fra Transportøkonomisk institutt.
Det er mulig å redusere antall drepte i
trafikken til under det halve av dagens tall
med kjente trafikksikkerhetstiltak. Satser
man på nye tiltak som bygger på moden
teknologi, kan antallet drepte bli redusert
med om lag 60 prosent.
Antall hardt skadde kan reduseres med
om lag 40 prosent med kjente tiltak og
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om lag 45 prosent med en kombinasjon av
kjente og nye tiltak. Det viser rapporten
som Rune Elvik og Alena Høye har utarbeidet.

Veger, kjøretøy og kontroll
Hovedspørsmålet i rapporten er hvor mye
man i beste fall kan redusere antall drepte

og hardt skadde i trafikken. Man tenker seg
da at alle trafikksikkerhetstiltak brukes i
det maksimalt tenkelige omfang.
Tiltakene omfatter utbygging og utbedring av veger, kjøretøytekniske tiltak og
kontrolltiltak. Alle disse tiltakene er i bruk
i dag og vil fortsatt være det mange år
framover.
Ved å satse maksimalt på tiltakene viser
beregningen at man kan redusere antall
drepte med rundt regnet 55 prosent og
antall hardt skadde med omlag 40 prosent.
Selv om både antall drepte og antall hardt
skadde har gått sterkt ned de siste årene,
er en betydelig ytterligere reduksjon mulig.

TRAFIKK

Bedre veger, bedre biler og bedre kontroller kan redusere antallet drepte med 55 prosent. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Fordobling eller tredobling av gang- og sykkeltrafikken vil øke antallet trafikkskader med 10 prosent. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Farts- og alkolås
Nye tiltak som er vurdert er å utstyre alle
kjøretøy med tvingende intelligent farts
tilpasning, alkolås og bilbeltelås knyttet til
tenningslås. Dette er tiltak som er teknisk
godt nok utviklet til at de kan tas i bruk i
stort omfang.
Dersom man tar i bruk disse tiltakene
i tillegg til eksisterende tiltak, kan antall
drepte reduseres med omkring 60 prosent og
antall hardt skadde med om lag 45 prosent.

hardt skadde, er det gjort et anslag på hva
som kan ventes oppnådd i perioden fram
til 2024 ved å videreføre dagens bruk av
tiltakene.
Beregningene tyder på at man i 2024
vil komme ned mot 110 drepte og ned mot
500 hardt skadde. Dette er mer enn målet
på høyst 500 drepte og hardt skadde som er
satt for 2024.
Beregningene tyder på at en forsterket
innsats er nødvendig for å nå dette målet.

kollektivtrafikk. Det er beregnet hva økt
gang- og sykkeltrafikk kan bety for antall
skader.
Beregningene tyder på at en fordobling
eller tredobling av gang- og sykkel
trafikken, med eller uten tilsvarende
nedgang i biltrafikken, vil gi en økning
av antall skader med omkring 10 prosent.
Denne økningen er ikke større enn at det
burde være mulig å unngå den ved egnede
veg- og trafikktekniske tiltak.

Sliter med 2024-målet

Flere til fots

Sammendrag TØI rapport 1417/2015

I tillegg til å beregne den maksimalt
oppnåelige nedgangen i antall drepte og

Det er et mål at all trafikkvekst i de største
byene skal skje ved gange, sykling eller

www.toi.no
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Nytt år med Death Trip
Da er vi i gang med nytt år med MA-Ungdoms største prosjekt Death Trip.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger både fra elever, lærere, folk som jobber
med forebygging og kampanjer på dette prosjektet. Så dette er noe vi er veldig
stolte av å drive videre med.
Her konkurrerer elever på medialinjen på
videregående, om å lage den beste holdningskampanjen mot rus i trafikken. Ved å
gå i dybden på temaet og jobbe med det på
den måten de gjør for å lage en kampanje,
håper og tror vi at alle disse ungdommene

«Likegyldighet dreper», fastslo Johanne Nyen
og Cecilie Frostad på Nannestad videregående
skole og vant siste Death Trip.
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vi når, aldri vil finne på å selv sette seg bak
rattet beruset, eller som passasjer. De får
også mulighet til å stoppe andre ungdommer med sine flotte kampanjer.
Mange skoler har meldt sin interesse,
og vi gleder oss stort til å dra rundt og

besøke alle de flotte ungdommene og sette
dem i gang.
Kjenner du noen som kunne vært interessert? Ta gjerne kontakt med prosjektleder
Catharina Frostad på mail cf@ma-norge.no

MA-UNGDOM

#ikke ta den sjansen
På forsommeren i år satte MA-Ungdom
i gang en stor kampanje som var laget
av elever på Drømtorp vgs i forbindelse
med prosjektet Death trip.
Her fikk de masse flott medieoppmerksomhet rundt det de har jobbet med. Dette
måtte vi jo virkelig få ut. 17.juni satte vi
i gang, og vi tenkte vi skulle dele litt med
dere hvordan det har gått.
Vi delte kampanjen på vår facebookside
for å fortelle folk hva de skulle gjøre. Her
nådde vi over 500 000 mennesker totalt.
Budskapet ble derfor spredd veldig godt
utover, og har sånn sett vært en stor
suksess. At så mange personer har fått en
påminnelse om dette, er
særs viktig i arbeidet for en
rusfri trafikk.
Med over 4000 likes,
kommentarer og delinger,
har folk vist at dette er et
budskap som de vil skal ut
til flere. Og de har hjulpet til
med dette viktige arbeidet.
Når det gjaldt å få folk
til å ta en selfie med
#ikketadensjansen og dele
på instagram, lærte vi mye.
Både i forhold til hvordan
terskelen var for dette, og
hvordan folk sprer det.
Totalt generte kampanjene
134 Instagram posts under
#ikketadensjansen
Engasjementet fra Noobworks boostet kampanjen
ytterligere, da han har
mange trofaste fans. Flere
«re-grammet» hans bilde
på Instagram.
Alt i alt har vi lært
masse vi vil ta med oss
videre. Og håper dette har
bidratt i det store arbeidet
vi har foran oss. Det er ingen tvil om at det er stort
engasjement i det vi jobber
med. Og alle er enige om
at man skal kunne ferdes
i trafikken uten fare for å
møte en påvirket sjåfør.
Sammen skal vi få til
nettop det.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 5
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Søgne Trialklubb

20 år
ntrasjon.

Eirik Strøm i dyp konse

Det har i perioder tidligere
vært trialkjøring på Lista, men
våren 2005 tok klubben seg
veldig opp igjen.
– Det er 20 år siden klubben så dagens lys.
Da het den Eikeheia Mekkeklubb og hadde
sitt utspring i bygdas mekkemiljø, forteller
klubbleder Kjetil Strøm.
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– Klubben har utviklet seg positivt over
lang tid, og nå gleder vi oss til å gjennomføre regioncup og feire klubben. Det blir
tale fra Gjensidigestiftelsen, ordfører, MAungdom og Norges Motorsportforbund. Vi
er flere medlemmer enn noen gang, er godt
synlige i lokalmiljøet og kan gjennomføre
feiringen i nyoppussede lokaler.

Store og små
– Vi har planlagt dette en god stund nå.

Alle som har arrangert løp, vet hvor mye
arbeid det er, mye skal klaffe. I dag gjennomfører vi både jubileum og Region Cup.
Det er mange utålmodige barn og ungdom
her som mye heller vi kjøre trial enn å høre
på taler, sier stevneleder Henry Klungland.

Støttespillere og sponsorer
Engasjerte foreldre i ulike roller ble hedret
av klubbens leder, men det ble også gitt
støttemidler til klubben fra både kom-

MA-UNGDOM

Godt oppmøte av mange ivrige utøvere til tross for dårlig vær.

Ordfører Åse
-Ungdom.

Liss Thomassen fra MA

munen og MA-Ungdom.
– Fokuset denne type klubber har, sammenfaller med MA-Ungdom. Vi setter fokus på
utfordring og mestring, noe dere kontinuerlig arbeider med. Ulike aktiviteter i
helgene bidrar til samhold hvor summen av
dette øker sannsynligheten for at de unge
tar de rette valgene i viktige ungdomsår,
sier Liss Thomassen fra MA-ungdom.

– Vi bruker mye tid på å tilrettelegge
for godt miljø og utbytterik trening, sier
Strøm. – Økonomisk støtte som vi får fra
våre sponsorer er noe av det som gjør dette
mulig. Støtten i dag var ekstra kjærkommen da vi ønsker å fornye utstyret til nybegynnere med innkjøp av ny trialsykkel,
dette reduserer sparetiden.

Severinsen fr
a Søgne kom
mune samm
med Søgne
en
Trialklubbs
leder Kjetil
Strøm.

Ordføreren: – Øker bredden
Ordfører Åse Severinsen i Søgne var en
selvskreven gjest på en dag som dette.
«Bygda trenger ulike idrettsmuligheter.
Trial er med på å øke denne bredden. Det
er derfor ekstra hyggelig å komme ut hit
i dag og se at etter 20 år så har klubben
utviklet seg til en samlingsplass for motor
interesserte barn med ivrige foreldre.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 5
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Stevneleder Henry Klungland.

Skaphenger sponset av Gjensidig
estiftelsen.

Gjensidigestiftelsen ønsket også å benytte
anledningen til å gratulere klubben med
jubileet. Tidligere har klubben søkt om
skaphenger for å bedre mulighetene for å
få med seg flere utøvere på stevner. Henger
ble innvilget ved nyttår og kjøpt inn på
våren.
– Vi oppfordrer flere klubber til å benytte
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de muligheter for støtte som finnes via
Gjensidigestiftelsen, sier Finn Aasheim.

NMF gratulerer
– Vi ønsker å gratulere Søgne Trialklubb
med 20-årsjubileet. Dere driver en sunn
klubb vi legger merke til. Ekstra spennende
er arbeidet dere nå har iverksatt for å rek-

ruttere jenter, bemerker Marianne Lundevold i Norges Motorsportfrbund.
– Fokuset er viktig, da vi ønsker bredde
i klubben for å øke medlemsmassen og
forsterke det gode miljøet. Vi kommer til å
jobbe videre med jentesatsning, sier styrerepresentant Brahim Elkalady.

MA-UNGDOM

Ivrige rekrutter.

Marianne Lundevold fra NMF.

NY MA-Ungdom-klubb

Finn Aasheim

tiftelsen.

fra Gjensidiges

Det var stor jubel og 3 x hurra, da vi fikk beskjed
om at Søgne Trialklubb ønsker å bli en MA-klubb.
Dette er vi veldig glad for, og vi ønsker dem og
deres medlemmer varmt velkommen til oss!
En «Bli kjent»-reportasje om Søgne trialklubb
kommer i neste nummer av Motorføreren.
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Dekksliter’n

Dekksliterne selv – medlemmene i klubben med aggregatet som er kjøpt for gaven.

Midt på dagen en lørdag i august. Det er 27 varmegrader. Inne
i den tette skogen står luften stille. En fugl kvitrer spedt. Ellers
stillhet. Vi beveger oss langsomt framover. En kvist knekker
under skosålen. Svetten pipler nedover ryggen.
Da, plutselig! – Et infernalsk hvinende
motorbrøl flerrer stillheten – så ett til – og
enda ett! En enorm støvsky stiger opp over
tretoppene.
Vi ser på hverandre. Smiler. Vi har nådd
vårt mål.
Og målet denne hetedirrende lørdagen
var Dekksliter’n Ungdomsklubb i Ingedal
i Sarpsborg kommune. Her, dypt inne i
skogen, har klubben sin øvingsbane, plass
for litt mekking, og klubbhus.
MA Ytre Østfold avdeling Sarpsborg
markerte denne dagen at de har gitt 10 000
kr til klubben for innkjøp av et nytt strømaggregat.
Hos Dekksliter’n holder over femti
kjøre- og mekkeglade ungdommer til. Her
lærer de bil, og her får de tatt ut adrenalin
– så det holder –i trygge omgivelser. I tillegg er det både brusdrikking og pølsespising og hyggelig samvær mellom ungdom
og voksne. Klubben er selvfølgelig rusfri og
har et kristent fundament.
Ungdomsklubben har eksistert i 32 år,
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og består av to avdelinger: Mekkeklubben
i Høysand, der det er et godt utstyrt
verksted, og Kjøreklubben i Ingedal. Det
er mekking to kvelder i uken og kjøring
annenhver lørdag. Bilene er utrangerte
doninger som kjøpes til rundt 3000 kroner.

Og det var ikke vanskelig å merke at
medlemmene storkoser seg i klubben.
Lederen i klubben, Øivind Syverstad,
svarer gjerne på spørsmål fra interesserte.
Han kontaktes på tlf. 91 69 00 04.

Dekksliter’n fikk 10 000 kroner av MA Ytre Østfold avdeling Sarpsborg.

HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine
biler signaliserer klart og tydelig at
deres sjåfører kjører uten promille. For
disse ﬁrmaene ﬁnnes det en godkjent
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en
moderne alkolås som setter brukeren
i fokus med sikkerhet, hurtighet og
brukervennlighet som de viktigste
kjennetegnene.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELECstandard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus.
Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse.
For mer informasjon besøk www.dræger.no
Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS
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«Ung på vei
mot L appen»!
(En NY medlemskategori i MA-Ungdom)
”Ung på vei mot Lappen” er for deg mellom
16 og 18 år som skal begynne eller holder
på å øvelseskjøre for å ta førerkortet.
”Ung på vei mot Lappen” vil gi deg nyttig
kunnskap knyttet opp til øvelseskjøringen
som du skal starte, eller holder på med.
”Ung på vei mot Lappen” ønsker å belønne
de som har valgt å si NEI til alkohol og andre
rusmidler i perioden de er medlem i Lappen.
”Ung på vei mot Lappen” vil gi deg
muligheten til å være med på spennende
aktiviteter og opplevelser.
Som medlem i “Ung på vei mot Lappen”
får du:
- En praktisk startpakke med speil og
magnet-L
- Automatisk med i trekning av kule premier.
- Tilbud om å delta på arrangementer som
MA-Ungdom arrangerer.
- Være med i trekningen av GRATIS førerkort (inntil kr. 20.000) når lappen er i boks.
De som ønsker å være med i ”Ung på vei
mot Lappen” tegner et medlemskap i MAUngdom (en egen kategori som heter ”Ung
på vei mot Lappen”).
Prisen på medlemskapet er kr. 100.- pr. år
(maks. 2 år).
Vil du være med – gå inn på
www.ma-ungdom.no og meld deg inn!

Vis hva
dere driver
med!
28

Vi synes det både er viktig og hyggelig at dere
som lokale MA-Ungdom-klubber får vist hva
dere driver på med. Vi oppfordrer dere til å ta
masse bilder fra aktiviteter og skrive en tekst
(trenger ikke være mye) og sende oss.
Detter er viktig – slik at vi i neste nummer av
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Motorføreren kan få presentert alt det flotte
og kjekke som skjer i klubbene. Håper dere tar
denne utfordringen!
Er det ellers ting som dere ø
 nsker at skal
komme på trykk: SEND DET TIL OSS!

ORGANISASJON

«After work»
hos DNB
MA var nylig invitert til DNB på «After
work» som de arrangerte for sine ansatte.
Vi hadde stand med promillebriller med diverse styrker, og
alkolås-demoapparat, utlånt fra Dräger.
Dette ble en flott ettermiddag, både for oss i MA og for
DNB-folket. Det var mange som prøvde promillebrillene
og alkolåsen, og alle var svært overrasket over hvor mye
en promille på 0,5 kan utgjøre. Det ble også mye latter og
morsomheter ved prøving av promillebrillene, og vi kunne med
tilfredshet se og høre at MAs budskap ble spredt på en munter
måte, snakket om og diskutert ved bordene i den store hallen.
Takk for at vi ble invitert, DNB!
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130 000
Kjære MA-medlem!
Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er. Men hva med
naboene, kollegaene eller kompisene dine?
En ruskjører kan du møte overalt; om du kjører barna dine til trening, er på vei
hjem fra jobben eller er ute på søndagstur.

afikk
o

Daglig skjer 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre! Med flere
medlemmer får vi utrettet mer!

til

MA har medlemskategorier som passer enhver.

no

VERVEPREMIER

Caps m/MA-logo

Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

Prisene gjelder for 2015-2016.

Verktøysett fra
Clas Ohlson

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Bli med
i MA!

Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

For verving av Støttemedlem
kan du velge mellom en av
følgende vervepremier
– sett kryss i ruten:

Navn:

For verving av Ordinært og honnørmedlem,
med og uten autohjelp, kan du velge mellom
.............................................................................................................................
en av følgende vervepremier
– sett kryss i ruten:

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

Microfiber badehåndkle m/MA-logo

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

Piknikpledd
m/MA-logo

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

Kjølebag m/sete
E-post: ............................................................................................................................
m/MA-logo

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

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

Øvrige medlemsfordeler:
-Medlemsbladet Motorføreren
-Testestasjoner, teknisk og juridisk veiledning
-Rabatt på verkstedstjenester
-Produkttilbud på bilnavigasjon
-Rabatt på briller og synstest
-Rabatt på leiebil
-Tilbud på billån
-Rabatt på hoteller og campingplasser
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Navn: .............................................................................................................................

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

Tlf/mob:................................ Fødselsår/-dato: ...............................................................

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

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

Gjensidige
Forsikring
Som medlem
i MA får du
Gjensidiges
beste innboforsikring til
spesialpris
og inntil 18
% rabatt på
forsikringsselskapets
andre skadeforsikringer.

tilbyr bilredning til MAs medlemmer som har
Du kan også bruke MAs hjemmesider for innmelding spesifisert medlemskategori for MA Autohjelp og
www.ma-norge.no - Der finner du mer info om MA og
kartbok.
medlemsfordelene, og om vårt arbeid.

q

q

Prisene gjelder for 2015-2016.

q Ordinært medlemskap med Autohjelp og kartbok kr 860,q Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 600,q Honnørmedlemskap med Autohjelp og kartbok kr 660,q Honnørmedlemskap uten Autohjelp og kartbok kr 400,q MA-Ungdom med Autohjelp og kartbok kr 400,-

Ja, jeg vil være støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send SMS til «MA støtte» til 2007.
Viking Redningstjeneste
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Ja, jeg vil være ordinært medlem i MA!

Bli med
i MA!

Noen av disse artiklene er nye og er også å få kjøpt. Bestill på telefon: 22 47 42 00 eller e-post: ma@ma-norge.no
På nettsidene våre www.ma-norge.no finner du priser. Se også side 33 i dette nummer.

Bli med! Gjør MA sterkere og enda mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve
Du får fine vervepremier!

Et enkelt regnestykke: Hvis alle medlemmer i MA verver hvert sitt medlem, vil vi fordoble
medlemsmassen vår! Vil du være med?
Som vervepremie kan du velge mellom verveartiklene, eller du kan velge å få kr 250 for
ordinært medlem og kr 100 for støttemedlem, som summeres og utbetales ved årets slutt.
Verver du flere, stiger jo beløpet. ☺

KONTINGENT 2015

INNMELDING!

Du kan lett melde inn
Medlemskap med Autohjelp kr 860,Medlemskap uten Autohjelp kr 600,deg selv og andre på
MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,www.ma-norge.no
Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 660,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 400,Støttemedlemskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2015
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Enkelt å bli
støttemedlem

Skattefrie
gaver
Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst 500
kroner for at giver kan få
skattefradrag. Den øvre grense
for fradrag er 20 000 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 organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 47 42 02 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no.

MA-LOTTERIET 2015/2016

KR 40,-

t

Tre like gir gevinst

MA-LOTTERIET
2015/2016
VINN BIL
t

Tre like gir gevinst

KR 40,-

Se spilleregler
på baksiden!
KR 40,-

t

VINN BIL
EKSTRAMA-LOTTERIET
og vinn!
Skrap2015/2016

Tre like
gir gevinst

t

SJANSE
EKSTRABIL
SJANSE

Tre like
gir gevinst

t

t
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Med SMS-innmelding er det enkelt å bli
støttemedlem i MA og å verve andre.
Et støttemedlemskap vil si at du
støtter MAs arbeid for en rusfri
trafikk, og det koster kr 250,- pr. år.
Send «MA støtte» til 2007. Du vil om
noen dager motta en faktura på kr
250,-.
Kontingentsatser for øvrig 2015:
Ordinært m/ Autohjelp og kartbok:
Ordinært u/ Autohjelp og kartbok:
Honnør m/ Autohjelp og kartbok:
Honnør u/ Autohjelp og kartbok:
MA Støttemedlemskap:
MA-Ungdom m/ Autohjelp og kartbok:

kr 860
kr 600
kr 660
kr 400
kr 250
kr 400

Se for øvrig MAs nettsider og Håndbok for medlemmer 2015

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

Skrap og vinn!

MÅ IKKE
SKRAPES

Søk om kortet gjennom MAs nettsider, så støtter du også MAs arbeid for rusfri trafikk:
http://ma-norge.no/medlem/member-advantages/item/365-privat-mastercard
Der ser du også mer om fordelene ved å ha dette kortet.
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MA-lotteriet:

Nytt landslotteri for
2015/2016 er i gang
Hovedgevinsten er en Opel Corsa.
I tillegg er det mange andre flotte
gevinster, og pengepremier på inntil
20 000 kroner.

Nye refleks-slapwraps
Vi har fått nye refleks-slapwraps. De kan bestilles ved kontakt til MA, eller direkte på
våre reflekssider, www.refleksforalle.no
Pris på slapwrapsene er kr 10,- pr. stk.
– NB! Minimumsbestilling 5 stk.
Porto kommer i tillegg.

Overskuddet fra lotteriet gir et stort
bidrag til MAs prosjektarbeid for rusfri
trafikk og trafikksikkerhet generelt.
Prisen pr. lodd er 40 kroner.
Lodd kan bestilles fra MAs kontor på
telefon 22 47 42 00 eller
ma@ma-norge.no
Takk for støtten!
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Nordic Choice Hotels

Bookingkode for MAs medlemmer:
CH60237052 – Se http://www.ma-norge.no/medlem/member-advantages

ORGANISASJON

MA har mange fine artikler med MA-logo for salg:

Microfiber badehåndkle
kr 150,-

Piknikpledd
kr 190,-

Kjølebag m/sete
kr 265,-

Caps, marineblå
kr 125,-

Skinnbelte, brun
kr 120,-

Lommebok i skinn, brun
kr 120,-

MA-pins 1 cm og 0,5 cm
kr 50,-

Gaveeske Mansjettknapper/ Refleks-slapwraps
slipsnål forgylt, m/eldre logo kr 10,- pr. stk.
NB! Minimumsbestilling 5 stk.
kr 50,-

Vi har også MA klebemerker i flere størrelser, se disse og flere artikler
på våre hjemmesider www.ma-norge.no/varesalg
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 5

33

BILNYTT

Det er klart for 11. generasjon me

Hos Opel er det lange tradisjoner for små og mellomstore personbiler. Det hele begynte egentlig
på Berlin Motorshow i 1935, da Opel presenterte sin Olympia, Europas første personbil med
selvbærende stålkarosseri, det vil si uten separat ramme. Allerede året etter viste Opel en noe
mindre bil, denne gang med modellnavnet Kadett.
Av Knut Arild Lotterud
Produksjonsanlegget for sistnevnte havnet
etter krigen i østsonen og ble etter hvert
til den russiske småbilen Moskvitch, også
den et velkjent innslag på norske veier på
50-tallet.

Lang og stolt historie
I 1962 tok Opel opp igjen det gamle
modellnavnet Kadett, med presentasjon av
den lille bilen vi kjenner som Opel Kadett
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A. Tredve år og fem modellgenerasjoner
senere, i 1992, rullet F-utgaven av samlebåndet som aller siste Kadett.
Nytt navn på Opels mellomklassebiler
ble etter dette Astra. Navnebyttet hadde
trolig sin bakgrunn i et ønske om å styrke
image, interesse og konkurranseevne i den
viktige og knallharde kompaktklassen, eller
C-segmentet. Til sammen er det opp gjennom
årene solgt millioner av Kadett og Astra.

Nå er det klart for 11. generasjon mellomklasse- kompaktktbil fra Opel, regnet fra
30-tallets Kadett. Den nye modellen har
noe mindre yttermål, men likevel bedre
innvendig plass.

Bedre plass, lavere vekt
Den er lettere (inntil 150 kg), noe som
slår positivt ut for avgiftsberegning og
utsalgspris. Nye Astra er mer velutstyrt

BILNYTT

ellomklasse-kompaktbil fra Opel

enn forgjengeren, ikke minst hva angår
avansert komfort- og sikkerhetsutstyr.
Vi nevner et svært avansert infotainmentsystem, som blant annet varsler automatisk
om bilen skulle bli innblandet i en ulykke.
I tillegg til systemer vi kjenner fra andre
Opel-modeller, som skiltlesing, filskiftvarsling og blindsonevarsling, får nye Astra
også filholderassistent, autobrems 
og en svært avansert parkeringsassistent.
Men det aller viktigste her oppe i vårt
mørke nord er kanskje det avanserte
IntelliLux hovedlyset, basert på lysdioder.
Dette sies å være så effektivt at det
nærmest forandrer natt til dag, samtidig
som det også skal være blendingsfritt.

Effektive motorer
I motorrommet finner vi utelukkende

moderne, nykonstruerte motorer, for både
bensin- og dieseldrift.
Den nye 1,6 liters CDTI dieselmotoren
leveres i ytelsesutgaver, fra 110 hk og opp
over. På bensinsiden starter det med Opels
nye, effektive og flotte tresylindrede 1 liter
med 105 hk. Bestselgeren på motorsiden
forventes å bli en splitter ny 1,4 liters turbo
Eco-Tec bensinmotor bygget i aluminium,
og med hele 150 hk.

Gunstige priser

utgaven som forventes å bli volummodellen
i Norge, nemlig Sports Tourer – det vil si
stasjonsvogn.
Prisene starter på 224 000 kroner med
utstyrsnivå Edition. Velger man Premiumutstyr begynner prisen på 270 000. Og
mellom disse finner vi Innovation, som pris
messig starter på 245 000 kroner.
Med dette blir nye Opel Astra pris
gunstig sammenlignet med konkurrentene,
samtidig som den blir en av de mest vel
utstyrte.

Den offisielle verdenspremieren for nye
Astra foregår i skrivende stund på høstens
bilutstilling i Frankfurt. Men bilen har
allerede vært på en liten snarvisitt og
førvisning i Norge. Mot slutten av året
kommer tre- og femdørs kombi i salg her
i landet, og på ettervinteren kommer
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El-kamp mot Tesla

E-tron fra Audi kommer i SUV-versjon i neste omgang. (Foto: Thomas Wolf, www.foto-tw.de)

Porsche og Audi slår tilbake mot Tesla med nye luksus-elbilmodeller.
Og kanskje kommer Google og Apple.
Av Georg Mathisen
Tesla har fått drive elektrisk alene på det
større, mer sporty og mer luksuriøse markedet for lenge, mener andre produsenter.
De har brukt tid på å komme opp med egne
modeller. Men nå er både Audi og Porsche
på vei med konkurrenter.

Flere år å vente
Porsches Mission E er bare et konsept
foreløpig, og det er mange år før den dukker opp på veiene. Men produsenten selv
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bruker store ord for å fortelle om den aller
første elektriske fireseteren sin.
Den forteller om trekk og styring på
alle fire hjulene, over 600 hestekrefter og
en rekkevidde på over 500 km. Det tar 15
minutter å lade opp Mission E til 80 prosent
av kapasiteten, og bilen akselererer fra 0 til
100 på 3,5 sekunder. Den går på 800 volt, i
motsetning til dagens 400-voltsbiler.
Porsche roser seg selv av lavt tyngde
punkt og god balanse. I tillegg er mye gjort

innvendig, med instrumenter som kan
styres med øyne, håndsignaler og hologrammer.
Motorene tilsvarer dem som ble brukt
i 919-hybriden som vant årets Le Mans. De
skal kunne utnytte energien fullt ut også
etter mange kraftige akselerasjoner med
korte mellomrom.

Audi-SUV
Audi følger opp med E-tron Quattro SUV,

BILNYTT

Den kommer sent, men elbilen fra Porsche kommer til gjengjeld svært godt, mener produsenten selv.

som skal være i produksjon i 2018.
– Det viktigste for oss er ikke å bygge en
elektrisk bil, men å bygge en kul bil som
folk ønsker seg, fordi det er dét som hjelper
merkevaren vår, sier Audis USA-sjef Scott
Keogh til Automotive News.
Audien med 500 hester skal kunne gå
500 kilometer før den må lades.

Hybrid-dobling

Google og Apple
Teknologi-gründer Marc Andreessen
twitrer om elbil-konkurranse fra helt nye
produsenter. I tillegg til Tesla peker han på
Google, Apple og Uber. Andreessen skapte
den første nettleseren i allmenn bruk, og
nå sitter han i styrene til Facebook, Ebay
og HP.
Google har ansatt Hyundais tidligere
USA-sjef John Krafcik for å arbeide med
den førerløse bilen sin. Apple ryktes å ha
satt en tidligere Ford-topp i førersetet for
å utvikle en bil, men har ikke bekreftet
planene.
Og i mellomtiden er kinesiske NextEV
snart ferdige med å skaffe kapital for å
bygge en bil som kan måle seg med Teslas
Model S. Men den kinesiske elbilen, som
planlegges å være på markedet i 2016, skal
bare koste halvparten.

Infinity Q50 og andre sporty modeller frister flere til å kjøpe hybrid, mener analytikerne.
(Foto: M93)
Hybriden er ikke død. En ny studie spår dobling av antall hybridbiler på verdensmarkedet fra 2014 til 2020.
Ifølge Future Markets Insights kommer hver femte bil som selges i 2020, til å være
hybriddrevet. Forskning og utvikling fra bilprodusentene sammen med initiativ fra
myndighetene bidrar til veksten, mens de høye kostnadene sørger for at den ikke blir
enda større.
I øyeblikket er det Japan som dominerer det globale hybridbilmarkedet. Toyota,
Honda og Nissan fører an blant produsentene. Sporty hybrider som Lexus GS, Infiniti
Q50 og Porsche Panamera kommer også til å bidra til å drive veksten.
M OTO R F Ø R ER EN | 4 | 20 1 5
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Dieselbiler slipper ut for mye

Britiske byer sliter med luftkvaliteten, og seks av dem må kanskje innføre
nye kjørerestriksjoner. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Ni av ti dieselbiler bryter forurensningsreglene i EU. Testene i virkelig trafikk gir helt andre
tall enn lab-resultatene. Og da er det ikke Volkswagen-avsløringene det handler om.
Av Georg Mathisen
Når bilene kjøres på veien i stedet for på
testbaner, så bryter ni av ti de nye «Euro
6»-reglene som trådte i kraft i EU 1. september. I gjennomsnitt slipper de ut sju ganger
grensen for NOx-gasser. Den verste bilen
slipper ut 22 ganger så mye.

Stripper testbilene
Ifølge den britiske avisen The Guardian kan
bilprodusentene bruke en rekke knep for
å sørge for at bilene deres gjør det bedre i
test enn ute på virkelige veier.
De stripper bilene – fjerner deler for
å redusere vekten. De bruker spesielle
smøremidler, de fyller dekkene med ekstra
luft og de bruker superenkle testbaner. Det
er de samme knepene som brukes for å få
det til å se ut som drivstofforbruket er mye
lavere enn det faktisk er.
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Alt kommer frem i en rapport fra T&E –
Transport & Environment – en pressgruppe
som arbeider for bærekraftig transport.

Strengere i USA
Rapporten forteller også at bilprodusentene ofte selger versjoner som forurenser
mindre av de samme modellene i USA, der
utslippsreglene er strengere. Det får de
til ved å bygge inn utstyr som fanger opp
forurensningen og koster noen tusenlapper, ifølge T&E.
– Alle nye dieselbiler skulle vært rene nå,
men bare hver tiende er det, sier Greg Archer i T&E i en uttalelse. – Bilprodusentene
selger rene dieselbiler i USA, og testingen
burde pålegge dem å gjøre det i Europa,
også.
T&E forlanger at teknologien som renser

opp utslippene fra bilene, tas i bruk også
i biler som selges i Europa. – Det er en
liten pris sammenlignet med de flere tusen
milliardene kroner som brukes årlig i helsetjenester og tapt produktivitet, uttaler
organisasjonen.

Byforbud
Britiske myndigheter kan komme til å svare
med strenge kjørerestriksjoner i byene.
Ifølge en rapport fra miljødepartementet,
forårsaker nitrogendioksid 23 500 dødsfall
i Storbritannia hvert år. Landet risikerer
milliardbøter fra EU på grunn av dårlig
luftkvalitet.
London, Birmingham, Leeds, Nottingham, Derby og Southampton må vurdere
restriksjoner på enkelte biler, ifølge en
strategirapport fra departementet.

BILNYTT

Utslippene som bilfabrikkene selv kan skilte med fra testkjøringen, har ingenting med tallene fra
virkelig trafikk å gjøre, og spriket gjelder modeller fra alle de store produsentene, ifølge en rapport.
(Illustrasjonsfoto: John og Melanie Kotsoupoulos)

– Vi ber lokale myndigheter og folk flest
om å komme opp med idéer til hva som kan
gjøres, sier miljøminister Elizabeth Truss til
avisen The Daily Telegraph.

Lite luft i dekkene øker forurensningen og sørger for at sjåførene kaster bort flere
milliarder kroner på drivstoff. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Mer luft i dekkene
De forskjellige rapportene om diesel, testing og forurensning viser likevel at det er
ting hver enkelt sjåfør kan gjøre for å bidra
til lavere utslipp. Kanskje viktigst av alt: Få
mer luft i dekkene!
En rapport fra dekkprodusenten
Michelin anslår at britiske sjåfører kaster
bort tre milliarder kroner i året på drivstoff
på grunn av farlig lite luft i dekkene.
Michelin har analysert resultater fra
mer enn 23 000 biler. 62 prosent av dem
har for lite luft i dekkene, og mer enn hver
tredje bil har minst ett dekk som er så flatt
at det karakteriseres som «farlig» eller
«ekstremt farlig».
– Dekk med for lite luft er farlige, de øker
drivstofforbruket, de slites ut raskere og de
får bilene til å produsere mer forurensning
og drivhusgasser, sier teknisk sjef Jame
McWhir i Michelin i Storbritannia til nett
avisen Businessgreen.com.
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Knute Rockne:

The all American Norwegian

Både trenerjobben til Rockne og bilfabrikken til Studebaker var i South Bend, Indiana.
Her en Studebaker Rockne på Studebaker-museet i South Bend. (Foto: Valerie Everett)

Knute Rocke kom fra Voss, fornyet amerikansk fotball og fikk
sin egen Studebaker-modell.
Av Knut Arild Lotterud
Fjerde mars 1888 fikk paret Martha Persdatter
Gjermo og Lars Knutson Rokne på Voss en
sønn. Gutten fikk navnet Knut, og karrieren i Norge ble heller kort. Allerede som
femåring emigrerte gutten til USA sammen
med sine foreldre. Den lille familien havnet
i Chicago, hvor unge Knut amerikaniserte
navnet sitt til Knute Rockne.

Fighting Irish
Etter hvert ble det både universitetsutdannelse og amerikansk fotball på universitets
laget til University of Notre Dame i South
Bend Indiana, «The Fighting Irish». Knute
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Rockne spilte på dette laget fra 1910 til
1913, dog uten å gjøre seg særlig bemerket
før de to siste årene. Samtidig jobbet han
som laboratorieassistent på universitetet.
Men da Knute tok over som hovedtrener
for The Fighting Irish i 1918, begynte ting å
skje. Rockne ble sett på som en fornyer av
spillet, og en stor inspirator. Fram til 1930
vant laget hans nesten 90 prosent av alle
sine kamper!

Idrettskjendis
I løpet av de 13 årene Rokne var hoved
trener, presterte laget å vinne hele 105

kamper, mens de tapte bare 12, og spilte
fem uavgjort. The Fighting Irish vant i
denne perioden fem nasjonale mesterskap
og gikk ubeseiret gjennom fem sesonger.
Dette er rekorder som visstnok fortsatt står
i amerikansk fotball.
Han hadde en personlighet og en
utstråling som gjorde ham til fremragende
trener i USAs nasjonalsport.
Men så ble da også Knute Rockne en av
datidens første idrettskjendiser i USA, og en
av de best kjente nordmenn i USA.

BILNYTT

Birger Rokne fra Voss, sønnesønn av Knut Roknes nevø, eier denne bilen – en
Rockne Studebaker fra 1933. (Bilde fra Knute Rocknes uoffisielle hjemmeside)

Studebaker Rocke Sedan
Denne statusen medførte at han fra 1928
ble engasjert til salgs- og markedsførings
oppgaver hos bilprodusenten S tudebaker.
I perioden 1931 til 1934 produserte
Studebaker til og med en egen modell
som bar Knute Rocknes navn, Studebaker
Rockne Sedan Six 65. Modellen ble
produsert i 30 239 eksemplarer, hvorav
91 biler faktisk kom til Norge.

Ga navn til by
Knute Rockne omkom i en flyulykke i 1931,
på vei til deltakelse i produksjon av filmen

R for Rockne på bilen oppkalt etter trenerlegenden.

«The Spirit of Notre Dame». Daværende
president Herbert Hoover omtalte Rocknes
bortgang som et nasjonalt tap, hvilket vel
sier mye om posisjonen vossingen hadde
opparbeidet seg i det amerikanske samfunnet. Byen Rockne i Texas fikk sitt navn etter
Knute Rocknes død i 1931.
Med filmen «Knute Rockne, All American»
fra 1940, portretterte og hedret også
Hollywood den norskamerikanske legenden.
En av hovedrollene i denne filmen ble spilt
av Ronald Reagan, senere USAs president.
I dag finnes det minnesmerker over
Knute Rockne på Voss (avduket av Knutes

sønn Jack Rockne i 2006), i Matfield Green
i Kansas og ved Notre Dame-universitetet i
South Bend. På hundreårsdagen for Knute
Rocknes fødsel utga det amerikanske postverket et frimerke med heltens portrett.
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Fredrikstad

Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 24 24 - www.colosseumklinikken.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Botne Bil AS

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Quality Hotel & Resort Hafjell

Barstadveien 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Møre og Romsdal avd. Molde

Hundervegen 1
2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77

Din verkstedpartner på Sør Helgeland
Mer enn forventet.

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

Storøen Gård

Hamarbispens vei 196, 3531 KROKKLEIVA
Tlf. 920 62 983
Marina, Båtplasser, Båtutleie
- Nær Sundvollen

Transportsentralen Lillestrøm A/L

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Hafsil AS

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Navestadveien 20
1722 SARPSBORG

Samferdselsavd.

Tlf. 69 14 55 75

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

Nedre Buskerud
Boligbyggelag

t-aasen.no

Prost Stabels vei 10
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 56 00

Ryensvingen 15
0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Forlaget
Last og Buss A/S

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

Nedre Torggt 5/7
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

MA-kryssord 4-2015
Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av
MA-kryssord nr. 2–2015:
Jan Veiby
3181 Horten
Jostein Landrø
7391 Rennebu
Håvard Skrede
6390 Vestnes

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

MA 4-2015.pmd

2

Navn:

11.09.2015, 08:47

Adresse:
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Frist: 30.november 2015

Motorsenteret
Heidal AS

Ramlo
Sandtak AS

Shell Fresh
Ankenes

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Ankenesveien 5
8520 ANKENESSTRAND
Tlf. 76 96 96 96

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Trøndelag
Elsykkel

Mo
Taxisentral AS

Ofoten
Bilberging AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Magnus Barfots veg 20 A
7562 SAKSVIK
Tlf. 924 41 991

Ole Tobias Olsens gate 17
8622 MO I RANA
Tlf. 07 550

Aesthetic Iceracing
Norway

L.A Fureli
Maskin AS

Tromstad Kro

Kongsvegen 236
2635 TRETTEN
Tlf. 932 73 626

Nygata 7
6996 VADHEIM
Tlf. 916 01 512

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Detotakst AS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Åfjord Taxi

Roger Karlsen
7170 ÅFJORD
Tlf. 451 06 050

Bjørkvik
Maskin AS

7114 RÅKVÅG
Tlf. 952 40 727
www.bjorkvikmaskin.no

Hitrafisk

v/Arild Furuvik

Nedre Kvennhusvegen 1
7310 GJØLME
Tlf. 911 31 578

Haltdalsvegen 963
7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

Falck Nordhordland
Isdalstø Auto AS
Kvassnesvegen 31
5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 34 23 80

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Flanderborg
Rammer og Kunst
Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN
Tlf. 970 82 373

Leikong, 6080 GURSKØY
Tlf. 913 58 710

Buksnesveien 563
8372 GRAVDAL
Tlf. 907 35 873

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 24 68 40

Ljosnes
Betongspruting

Fiboveien 26
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 22 00
www.alloc.com

Lillestøl Hus og
Hytteservice

8392 SØRVÅGEN
Tlf. 412 50 380

Bjørkly
6699 KJØRSVIKBUGEN
Tlf. 928 36 455

Brødrene

Vr Maskin AS

Harald Tømmerbakk

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Snekker

Dykker

CE Pontoppidan

Øistein Andersen AS

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Hylleråsvegen 42
2440 ENGERDAL
Tlf. 917 48 851

Arendal
Båt & Billakkering

Svene
Lakkering AS

Rongved
Mekaniske AS

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Gosenveien 9, 3055
KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Delitoppen 4
1540 VESTBY
Tlf. 02 425

Flaskebekk

Hitra
videregående skole

Malermestrene
Indre Østland AS

Kapellveien 84
1450 NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 16 02

Vik

Vik Senter, 3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00

Eriksen
Dekk og Felg

Alloc AS

Bøgata 111
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 483 63 181

Treaskjæret
4200 SAUDA
Tlf. 51 22 49 23

Bilform AS

Gunnar Fredrik Sverdrup
Mob. 951 15 446

Rent-a-wreck Bø

Lundevågveien 10
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 18 70

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Tlf. 920 43 187
Mobil 917 20 406

Skogdrift AS

Teknologiveien 4
8517 NARVIK
Tlf. 958 01 999

Selvik AS

Maudlandsveien 28
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 984 92 450

Røyne’s Turbuss
Tvarabergkroken 2 B
4045 HAFRSFJORD
Tlf. 916 00 593

Farsund
Båt og Motor AS

Norac
Baggerød AS
Nedre vei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Madla Bil AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Bodø
Transportservice AS
Olav V gate 102
8004 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Norsk
Scania AS

0212 OSLO
Tlf. 22 06 45 00

Midt-Norsk Transport AS
Sutterøygata 17
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 60 39 01

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Leikanger
Taxisentral

Riverdalen 1
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Bil Kokstad AS

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Hommersåk Bil AS
Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Nilsens Service
Olevegen 4
2387 BRUMUNDDAL
Tlf. 917 92 366

AKO
Transport AS

Den Fjellhammar
Bilpleie DA

2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Fjellhammarv 27
1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 97 63 11

Rosten
Bilverksted AS

Smestad Service

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

Mengsholvegen 410
2353 STAVSJØ
Tlf. 957 87 498

Seland Optikk Sola AS
Solakrossvegen 26, 4050 SOLA
Tlf. 51 69 58 90
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

INGEN SKAL DØ
AV RUS I TRAFIKKEN!

