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God Jul og Godt Nytt År!

MA – rusfri trafikk og livsstil 
ønsker alle

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no
www.ulstein.kommune.no

www.gran.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no
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kommune
www.nordre-land.kommune.no
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kommune

www.forde.kommune.no

Nesset
kommune
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kommune

 www.sigdal.kommune.no
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kommune
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kommune
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enda et år går mot slutten. MA har vært igjennom et 
nytt, spennende år.

det var blant annet MA-landsmøte i sommer. der ble 
det valgt ny leder. Ann-Cathrin becken ble MAs første 
kvinnelige forbundsleder. Hun tok over etter Svein 
iversen, som gjennom seks år brukte sin kapasitet på 
en organisasjon han har tro på. MAs nye leder har fra 
første stund ved roret vist et stort engasjement og vilje 
til å bygge organisasjonen videre.

tallene på antall drepte og hardt skadde i trafikken går 
ned, men likevel er det alt for mange som omkommer. 
Som alltid opptar dette MA, spesielt de som rammes 
av ruspåvirket kjøring. MA har tydelig sagt at vi tror 
på alkolås som det viktigste tiltak for å få bort den 
ruspåvirkete kjøringen. vi hadde en forventning om at 
dette skulle få tydeligere plass på agendaen til norske 
politikere. vi ser en positiv holdning, men liten vilje. 
derfor vil det fortsatt være viktig for MA å arbeide med 
saken sammen med alle andre seriøse aktører som ser 
alkolås som et viktig tiltak.

MA setter hensynet til det enkelte mennesket høyest 
i trafikken. Hver enkelt har imidlertid et ansvar og 
et valg i forhold til seg selv og sine medmennesker i 
trafikken. rusfri livsstil gir rusfri og tryggere trafikk!

MA er organisasjonen som arbeider for en rusfri livsstil, 
en rusfri og sikker trafikk, medlemmenes interesser som 
bileiere og bilbrukere, og at medlemskapet skal gi med-
lemmene gode medlemsfordeler. det skal på så mange 
måter lønne seg å være medlem av MA!

vi gir medlemmene våre mulighet for gode forsikring-
stilbud i avtale med gjensidige. bilredning med to 
gratis egenandeler leveres av viking redningstjeneste, 
og en rekke andre fordeler av både praktisk og økonomisk 
karakter skal gjør det ekstra attraktivt å være med i 
MA. våren 2013 vil alle medlemmer få tilsendt en ny og 
hendig kartbok.

Alle ved MA-kontoret ønsker våre medlemmer, tillits-
valgte og andre lesere en gOd JUL Og et gOdt nytt År.

Terje Tørring 
Direktør

Godvær for alkolås

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

det skjer stadig noe nytt på alkolåsfronten. Også i dette nummeret av Motorføreren 
kan du lese om nye steg på veien.

På den europeiske arenaen legger vi spesielt merke til at det dukker opp nye 
initiativer for innføring av alkolås. denne utviklingen overvåkes av trafikksikkerhets-
organisasjonen etSC i brussel. blant deres mange prosjekter er et ”alkolås-
barometer”. i interessante nyhetsbrev rapporteres nye tiltak i eU-landene. det 
 virker som om barometeret nå peker mot stadig høyere (på)trykk. Og økt trykk 
pleier å varsle om bedre vær. Fra et ubestemmelig skoddevær der det var vanskelig 
å se hvilken retning alkolåssaken skulle ta, har vi nå fått lettere skydekke med 
tilløp  til sol.

For eksempel er det flott at det danske Folketinget har fått et lovforslag om alkolås 
i alle nye biler fra 2015. det bør være forsmedelig for både norske politikere og 
myndigheter, og selvsagt også vår trafikksikkerhetshungrige nabo i øst, at nordens 
blide livsnytere har slått oss på dette punktet. Uansett hvordan de politiske 
forholdene måtte påvirke utfallet i første runde.

Men rett skal være rett. Her til lands ligger, som tidligere nevnt, saken om alkolås 
for promilledømte på vei mot beslutning. vi håper, og antar, at dette har så stor 
støtte at forventningene om et vedtak kan holde oss varme gjennom vinteren. 

Og det trengs. For i dette nummeret av Motorføreren kan du også lese om dybde-
analysen av dødsulykkene på norske veier. det viser atter en gang at promille og 
rus er en av de viktigste årsakene til ulykker. vi bringer også en artikkel om en 
rapport om rus på norske veier gjennom det siste tiåret, som bekrefter de kalde 
fakta om rusen som årsak til død og skader.

Så det finnes mørke skyer. Og bak horisonten kan det ligge uvær på lur i det videre 
arbeidet for å innføre alkolås. disse har barometeret kanskje ikke slått ut på ennå. 
Men vi vet at været kan variere, mens den langsiktige trenden reflekteres gjennom 
et bedret klima. Og på dette området er det ikke tvil om at klimaet er menneske-
skapt! det dannes av alle de stadig flere, gode kreftene som bidrar i arbeidet mot 

rus og for alkolås, der MA vil fortsette å gjøre sitt ytterste.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

MA arbeider for deg
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ALkOLÅS

- når vårt naboland i sør har kommet så langt 
i tanker om innføring av alkolås, er det på 
tide at det nå rettes en forsterket innsats på 
denne saken i norge også, sier direktør terje 
tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.
- MA har i ti år arbeidet for nettopp å få 
alkolås i alle nye biler for å hindre at bilførere 
med ulovlig promille skal kunne starte bilen 
og kjøre med fare for andres og eget liv.

Raskt og avgiftsfritt
Forslaget i danmark går ut på at Folketinget skal 
pålegge regjeringen å fremsette et lovforslag 
om at alle nye biler skal ha alkolås. det 
foreslås samtidig at selve alkolåsen skal være 
fritatt for avgifter og at loven skal tre i kraft 
allerede 1. januar 2015.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget å sikre 
at alle fabrikknye biler skal være utstyrt med 
alkolås. de understreker at formålet med 
alkolås i et kjøretøy er å sikre at kjøretøyet 

ikke kan startes av en fører med for høy prom-
ille. Promillegrensen i danmark er 0,5.

Mange områder
Folketingsrepresentantene fra dansk Folkeparti 
peker også på at en rekke land allerede har 
gjennomført forsøk med alkolås. de trekker 
blant annet frem at flere stater i Canada og 
USA har gode erfaringer med alkolås i biler, 
busser, taxier osv, og at Sverige har gjort 
forsøk med alkolås som alternativ til å miste 
sertifikatet etter at man har blitt tatt for 
promillekjøring. et forslag om dette er også 
under behandling i norge for tiden. For øvrig 
nevnes det at en rekke busselskaper i danmark 
har erfaringer med alkolås, og at det finnes 
en ordning med alkolås og andre tiltak rettet 
mot dem som har blitt tatt for å kjøre med en 
promille over 2,0.
 Mange organisasjoner og institusjoner 
øver både i norge og internasjonalt påtrykk 
for å innføre alkolås.

 - MA har blant annet gått inn for alkolås 
på skolebusser som et viktig steg på veien 
mot at alle nye biler skal ha alkolås. det 
danske forslaget er meget velkomment, og må 
føre til at stortingspolitikerne ikke lar norge 
henge etter i utviklingen, sier tørring.

Dansk Folkeparti har nå fremsatt et forslag til Folketinget om at 
alle nye biler skal ha alkolås. Forslaget går ut på at dette skal 
tre i kraft allerede 1. januar 2015! MA benyttet anledningen til 
har gjennom pressen å gi klart uttrykk for at det er på tide at norske 
 rikspolitikere også tar tak i å løse promillekjøringen på en så 
 effektiv måte.

dansk forslag om alkolås i alle nye biler



MOTORFØREREN  |   5  |   2012

ALkOLÅS

Skotsk senkning
i det interessante og omfattende ”drink driving 
Monitor” fra etSC Finnes blant annet det såkalte 
”barometeret over alkolås-lovgivning”, der ut-
viklingen på dette området følges opp. Her gis 
det en oversikt over lovgivningen i forskjellige 
land for å vise fremdriften.
 Av andre nyheter nevner siste utgave av 
nyhetsbrevet blant annet at den skotske regjer-
ingen 6. september annonserte at det gjennom-
føres en offentlig høring om å senke promille-
grensen fra 0,8 til 0,5 for alle sjåførkategorier.
 i 2007 bestemte Skottland seg for et mål 
om å senke promillegrensen for å spare liv og å 

gjøre de skotske veiene sikrere. takket være en 
ny lov av 2012 har skotske myndigheter makten 
til å sette sin egen promillegrense innen 
Storbritannia. den skotske justisministeren, 
kenny MacAskill, slår fast at den nye promille-
lovgivningen vil 
spare mellom 3 og 
17 liv i året.

Følger trenden
ved å senke promil-
legrensen følger 
Skottland eU-anbe-
falingen og kommer 

på et nivå som de fleste europeiske landene 
forholder seg til:
- østerrike, Frankrike, nederland, tyskland, 
Litauen, Luxemburg, Spania og irland har alle 
foretatt reduksjon av promillegrensen.
- en nullgrense for alle veibrukere er allerede på 
plass i tsjekkia, Ungarn, romania og Slovakia, 
mens tyskland og italia med generelt 0,5 har 
introdusert 0,0 promillegrense for nye sjåfører 
og yrkessjåfører
 du finner etSCs ”drink driving Monitor”  
og mye annet interessant stoff om trafikk-
sikkerhet og arbeidet mot ruspåvirket kjøring på 
nettsidene: www.etsc.eu.

ETSC (European Transport Safety Counsil) i Brussel er en drivende 
kraft i det internasjonale arbeidet for trafikksikkerhet. Innsats 
mot alkoholpåvirket kjøring er et av hovedområdene deres. I denne 
 anledning gir ETSC sitt nyhetsbrev ”Drink Driving Monitor”. Der 
overvåkes den europeiske utviklingen på området.

nyheter om promillekjøring
ETSC:
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Bakgrunnen
Hvert år omkommer over 1,2 millioner men-
nesker i trafikkulykker verden over, og mellom 
20 og 50 millioner blir skadet. i lav- og mellom-
inntektsland er antallet omkomne og skadde
stigende, mens i høyinntektsland er antallet 
stort sett synkende.
 Sammenhengen mellom ruspåvirkning og 
trafikkulykker var kjent allerede før vi fikk
motoriserte kjøretøy, men det var først med 
 økende biltrafikk dette ble et merkbart 
problem.
norge var det første landet i verden som inn-
førte en promillegrense for alkohol. den ble 
innført.
 rapporten slår fast at selv om promille-
kjøring forekommer relativt sjeldent i norge 
sammenlignet med i andre land, er antallet 
førere tatt av politiet for ruspåvirket kjøring 
relativt høyt i norge. dette skyldes både 
politiets overvåkning og at publikum, venner 

og familie innrapporterer ruspåvirket kjøring til 
politiet. i 2010 ble nesten 10 000 førere tatt 
av politiet mistenkt for promillekjøring eller 
kjøring under påvirkning av andre stoffer.
en stor andel av bilførerne som blir involvert i 
alvorlige trafikkulykker er påvirket av alkohol 
eller andre stoffer. i alvorlige trafikkulykker 
blir det ofte tatt blodprøve av føreren for å 
undersøke om vedkommende var påvirket da 
ulykken skjedde. de aller fleste blodprøvene 
som tas i slike tilfeller blir sendt til divisjon for 
rettsmedisin og rusmiddelforskning ved
Folkehelseinstituttet, for analyse av alkohol og 
andre trafikkfarlige stoffer.

Mange prøver
i perioden 2001-2010 mottok divisjon for retts-
medisin og rusmiddelforskning ved Folkehelse-
instituttet blodprøver fra 561 mannlige og 116 
kvinnelige bilførere som var drept i trafikken. 
Prøvene ble analysert for alkohol, narkotika 
og trafikkfarlige legemidler. nå har forskerne 

undersøkt hvor mange av disse prøvene som 
inneholdt høyere konsentrasjoner av rusgivende 
stoffer enn vegtrafikkloven tillater, melder FHi i 
en artikkel på sine nettsider.
 - det kan se ut som om en større andel av 
promillekjørerne var sterkt påvirket da ulykken 
inntraff, enn blant dem som kjørte i narkotika- 
eller legemiddelrus. vi har i en tidligere studie 
funnet at alkoholbruk gir høyest risiko for å 
bli drept i en trafikkulykke, dernest bruk av to 
eller flere narkotiske stoffer eller trafikkfarlige 
legemidler. det store europeiske drUid-pro sjektet 
(driving Under the influence of drugs, Alcohol 
and Medicines) kom til samme konklu sjon, for-
teller Asbjørg S. Christophersen. Hun har forfattet 
rapporten sammen med Hallvard gjerde.

Høy promille blant unge menn 
Unge menn er de som oftest hadde høy 
promille. en stor andel (26 %) av de omkomne 
førerne var under 25 år. Alkohol var det rusmid-
delet som oftest ble påvist blant omkomne 
bilførere i denne gruppen. Hos dem i alderen 
25 – 34 år var det narkotika som oftest ble 
påvist, mens blant dem i alderen 35-54 år var 
legemidler vanligst. 
- Unge førere bør prioriteres spesielt når 
det planlegges forebyggende tiltak. vi har 
tidligere vist at ca. 1/3 av førere som blir 
drept i rusmiddelrelaterte trafikkulykker, har 
vært arrestert for ruspåvirket kjøring tidligere, 
ofte flere ganger. derfor bør det fokuseres mer 
på unge som blir tatt av politiet for trafikk-
forseelser for første gang. en reduksjon av 
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ruspåvirkning blant 
omkomne bilførere

FHI-rapport:

Mellom 2001 og 2010 omkom 1077 førere av person- og varebiler i 
trafikkulykker på norske veier. Blodprøver fra 677 av dem ble sendt 
til Folkehelseinstituttet (FHI). En ny rapport fra FHI viser at 42 % av 
prøvene inneholdt straffbare konsentrasjoner av alkohol, narkotika og 
legemidler.
- Bruk av rusmidler var utvilsomt en medvirkende årsak til ulykkene, 
sier seniorforsker Asbjørg S. Christophersen i FHI. 

Av: H-E Hansen

Ruspåvirkning blant bilførere som  

omkom i trafikkulykker i 2001-2010

Hallvard Gjerde

Asbjørg S. Christophersen

2012
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noen få slike ulykker per år kan spare flere liv, 
fordi det ofte er flere ungdommer i samme bil, 
påpeker Christophersen. 

Ruspåvirkning om natten 
Undersøkelsen viser at det er mer ruspåvirkning 
i ulykker om natten. det ble funnet alkohol 
eller andre stoffer i 78 % av prøvene fra førere 
som omkom i trafikkulykker om natten.  FHi 
ønsker prøver fra alle dødsulykker. 
- Politiet valgte å ikke rekvirere blodprøver fra 
37 % av de omkomne førerne, så vi har ingen 
kunnskap om hvor mange av disse som var på-
virket av alkohol eller andre stoffer. det burde 
tas blodprøve av alle førerne som er involvert 
i trafikkulykker der noen blir drept. da ville vi 
få en mer pålitelig statistikk over rusrelaterte 
trafikkdødsfall, avslutter Christophersen.

Høy promille og kombina-
sjonsbruk gir størst risiko. 
Resultater fra analysene i 
perioden 2001-2010 viser 
følgende:

•  totalt hadde 21 % over 1,0   

 promille alkohol i blodet 

•  Alkohol over 0,2 promille ble   

 påvist i 25 % av prøvene 

•  narkotika i konsentrasjoner   

 over straffbarhetsgrensene ble   

 påvist i 14 % av prøvene 

•  Legemidler konsentrasjoner   

 over straffbarhetsgrensene ble   

 påvist i 16 % av prøvene 

•  i 18 % av prøvene ble det   

 påvist kun alkohol 

•  i 17 % av prøvene ble det påvist  

 kun narkotika eller legemidler 

• i 7 % av prøvene ble det påvist   

 både alkohol og andre stoffer.

kilde: www.fhi.no, der man finner hele 
rapporten og mye annen informasjon 
om rus og trafikk.



10 MOtOrFøreren  |   5  |   2012

rapporten konkluderer med at kjøring i ruspå-
virket tilstand har vært en medvirkende faktor 
i 20 % av dødsulykkene i 2011. dette omfatter 
både promillekjøring og kjøring hvor fører var 
påvirket av narkotika eller medikamenter.
 da samferdselsminister Arnstad mottok 
rapporten på en pressekonferanse midt i 
september, snakket hun om at trafikkulykkene 
har kompliserte årsaksforhold som krever 

varierte tiltak. På Motorførerens spørsmål om 
ruspåvirket kjøring, gjentok hun alkolås som 
et redskap som må diskuteres videre.

Ruspåvirkning
 For sjuårsperioden som helhet har ruspå-
virkning vært en medvirkende faktor i 22 % 
av dødsulykkene. etter en nedgang fra 2005, 
økte andelen av dødsulykker med ruspå-

virkning som en medvirkende faktor fra 2006 
til 2008 (27 %), for igjen å gå ned de siste 
tre årene. 
- Ut fra de statistiske variasjonene – en 
prosent eller to opp eller ned – som kan være 
knyttet til feilkilder eller tilfeldigheter i data-
grunnlaget, er det vel likevel ikke grunn til 
å tro at det er noen stor bedring og spesiell 
positiv trend å lese bak tallene, sier terje 
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- Diskusjonen om alkolås 
vil fortsette i forbindelse 
med ruspåvirket kjøring, 
sa samferdselsminister 
Marit Arnstad da Statens 
vegvesen presenterte 
rapporten med dybde-
analyse av dødsulykkene 
på norske veier i 2011. 
2 av 10 dødsulukker har 
rus som medvirkende 
årsak. Rapporten viser 
også at førerfeil og høy 
fart er hovedårsakene til 
døds ulykkene.

Ulykkesanalyse: 
rus i 2 av 10 dødsulykker
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 tørring, direktør i MA.
- dybdeanalysen viser også til at i ulykker 
med ruspåvirkning, er dette en faktor som 
vanligvis har vært avgjørende eller hatt stor 
betydning for at ulykken inntraff. i 26 av 
de 31 dødsulykkene med ruspåvirket kjøring 
i 2011, var rus en faktor som utløste ulyk-
ken, eller i stor grad medvirket til at ulykken 
inntraff.

Dybdeanalyser - UAG
”dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 
2011” er den 7. i rekken av slike rapporter 
fra de såkalte Ulykkesanlysegruppene (UAg). 
Siden 2005 har vegvesenet rykket ut og 
kartlagt, undersøkt og analysert hver enkelt 
dødsulykke på norske veier. i årene 2005 – 
2011 er 1409 dødsulykker med 1543 drepte 
analysert for å finne årsakene. i fjor ble 158 

ulykker med til sammen 168 trafikkdrepte 
undersøkt.
- kunnskap er vårt viktigste våpen. denne 
kunnskapen danner beslutningsgrunnlaget 
for vårt arbeid både på kort og lang sikt, sier 
vegdirektør terje Moe gustavsen.
 Midt i september overleverte vegdirektøren 
dybdeanalyserapporten av dødsulykkene for 
2011 til samferdselsminister Marit Arnstad. 
rapporten viser også utviklingen i sjuårs- 
perioden  2005 - 2011.
- Selv om ulykkestallene er de beste på nesten 
60 år er trafikksikkerhet jobb nummer 1. Hver 
eneste ulykke er en tragedie for dem som er 
rammet. Arbeidet pågår med uforminsket styrke 
hver eneste dag. det arbeides bredt, system-
atisk og langsiktig. Men også svært målrettet 
med innsats der potensialet er størst og der 
tiltakene virker, sier Marit Arnstad.  

Bakgrunnen
trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen 
bygger på nullvisjonen, som forutsetter et 
spesielt fokus på de alvorligste trafikkulyk-
kene. derfor har Statens vegvesen siden 2005
gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker 
på vei i norge. Formålet med analysene er
blant annet å avdekke risikofaktorer, finne 
medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde 
og forklare hvorfor skadeomfanget ble så 
omfattende.
 ved hjelp av dybdeanalysene får man 
tilgang til mye mer detaljert informasjon enn 
det som tidligere har vært mulig gjennom 
ulykkesregisteret StrAkS (politibaserte data). 
regionale ulykkesanalysegrupper frem-
skaffer kunnskap, peker på hovedproblemer 
og foreslår mulige tiltak. På denne måten 
kan arbeidet bidra til å forebygge tilsvarende 
ulykker og forbedre trafikksikkerhetsarbeidet 
generelt.
 dybdeanalysen ser på hvilke typer ulykker 
som skjer og hvilke faktorer som spilte inn for 
at de inntraff. videre går den inn på tall over 
trafikantgrupper, veiforhold og andre detaljer 
knyttet til å gjøre en analyse av hver enkelt 
ulykke og å sette den inn i et større bilde.

Ulykkestype
Ulykkesbildet domineres av møteulykker og 
utforkjøringsulykker, som utgjør 75 % av 
 ulykkene og antall omkomne. Fotgjenger-
ulykker utgjør den tredje største ulykkesgruppen. 
 Møteulykkene utgjør den største ulykkes-
gruppen i perioden sett under ett med 37 % av 
dødsulykkene og 40 % av antallet omkomne. 
det har vært en klar nedadgående tendens i 
tallet på møteulykker fra 2006 til 2009, en 
liten økning i 2010, og igjen en nedgang i 
2011. det har fra 2007 til 2011 vært en klar 
nedgang i antall drepte i møteulykker.
 Utforkjøringsulykker utgjør den nest 
største ulykkesgruppen i perioden som helhet 
med 34 % av dødsulykkene og 33 % av 
antallet omkomne. Her var det en klar 
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økning i antall 
ulykker og om-

komne fra 2007 til 
2008, og en tilsvarende 
klar nedgang fra 2008 
til 2011. når det gjelder 
fotgjengerulykker, har 
det vært en klar ned-

gang etter 2008.

Årsak til ulykkene
en meget viktig oppgave for dybdeanalysen er 
å se på sannsynlige medvirkende faktorer i
dødsulykkene. Medvirkende faktorer til 
skadeomfanget, dvs. at ulykkene fikk dødelig 
utgang, er knyttet til trafikantene, kjøretøy, 
vei og veimiljø, og vær- og føreforhold.
 de mest påaktete, medvirkende faktorene 
til at ulykkene skjedde er knyttet til trafikantene; 
ruspåvirket kjøring, tretthet, manglende 
førerdyktighet, og fart. en ulykke kan ha et 
sammensatt årsaksbilde, som gjør at flere 
faktorer kan ha spilt inn. derfor vil summen 
av prosentandelene bli mer enn 100.

Sikkerhetsvarsku
Årsakene til ulykkene og skadeomfanget når 
ulykken først skjer er kompliserte. Men man-
glende eller feil bruk av påbudt sikkerhets-
utstyr går igjen. Her er det på sin plass med 
et varsku!
 35 % av alle omkomne i bil i 2011 brukte 
ikke bilbelte. For perioden 2005 – 2011 som 
helhet er andelen 43 % Selv om tallet for 
2011 er en forbedring i forhold til tidligere år, 
viser dette at det medfører veldig stor risiko 
å la være å bruke sikkerhetsbelte. tross alt er 
det bare et par prosent av oss som utrolig nok 
fortsatt lar dette være.
 ellers er det også mange syklister som 

slurver. Hele åtte av 12 syklister som mistet 
livet brukte ikke hjelm. Syklistene er en 
trafikant gruppe som viser økende ulykkestall, 
også i år.
 Én av 13 av omkomne personer på motor-
sykkel i 2011 (8 %) brukte hjelmen galt.

Ruspåvirket kjøring
kjøring i ruspåvirket tilstand har altså vært en 
medvirkende faktor i 20 % av dødsulykkene i
2011.
 de 20 % av dødsulykkene som har rus-
påvirkning som en medvirkende faktor, ved 
påvirkning av alkohol, stoff- og medikamenter 
eller begge deler, utgjorde et antall på 31 
ulykker. i de langt fleste av disse ulykkene har 
ruspåvirkning vært en faktor som utløste ulyk-
ken, eller i stor grad medvirket til at ulykken 
inntraff.
 i 8 av de 31 ulykkene var førere påvirket 
av stoff eller medikamenter, og i 5 ulykker på-
virket av både alkohol og stoff/medikamenter. 
Av ulykker med ruspåvirkning var det 18
utforkjøringsulykker og 8 møteulykker. i ulykker 
med ruspåvirkning er dette en faktor som 
vanligvis har vært avgjørende eller hatt stor 
betydning for at ulykken inntraff. i 26 av de 
31 ulykkene har ruspåvirkning vært en faktor 
som utløste ulykken, eller i stor grad med-
virket til at ulykken inntraff.
 det er visse regionvise forskjeller når det 
gjelder hvor stor andel av dødsulykkene hvor 
ruspåvirkning har vært en medvirkende faktor. 
Andelen varierer fra 17 % til 26 %.

Tretthet og feil
det er imidlertid ikke bare rus som har 
påvirket sjåførene i dødsulykkene. tretthet 
har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 
16 % av dødsulykkene i 2011, sykdom i 14 % 

av ulykkene, mens det i forbindelse med om 
lag 9 % av dødsulykkene er mistanke om at 
ulykken var selvvalgt. tilsvarende andeler i 
sjuårsperioden som helhet er henholdsvis 13 
%, 10 % og 6 %. de fleste dødsulykker hvor 
ulykken har vært selvvalgt er allerede tatt ut 
av ulykkesstatistikken.
 Førerfeil og manglende førerdyktighet 
har vært en medvirkende årsak i nesten 
halvparten av alle dødsulykkene i 2011. dette 
er ofte et resultat av at trafikant har liten 
erfaring og kunnskap, noe som kan føre til 
feilvurderinger og uansvarlig atferd.
- i nesten 70 % av disse ulykkene med 
førerfeil har dette vært avgjørende eller i stor 
grad medvirket til at dødsulykken inntraff. det 
som oftest går igjen er manglende informa-
sjonsinnhenting og feil beslutning hos fører. 
Selv om det har vært en positiv utvikling er 
fortsatt unge under 25 år innblandet i hele 34 
% av dødsulykkene, sier vegdirektør terje Moe 
gustavsen.
 i vel 70 % av ulykkene med faktorer 
knyttet til manglende førerdyktighet har disse 
faktorene vært avgjørende eller i stor grad 
medvirket til at ulykken inntraff. For perioden 
2005 – 2011 sett under ett har manglende 
førerdyktighet vært en medvirkende faktor 
i 54 % av dødsulykkene. de faktorene som 
oftest går igjen er manglende informasjons-
innhenting og feil beslutninger hos førerne.

Høy og ekstrem fart
Høy fart etter forholdene har vært en med-
virkende faktor i 33 % av dødsulykkene i 2011. 
det har fra 2008 til 2011 vært en klar nedgang 
i andelen dødsulykker med høy fart som med-
virkende faktor, fra omtrent halvparten til 1/3 
av ulykkene. nedgangen sammenfaller med en 
registrert nedgang i gjennomsnittsfarten på 
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veinettet. Sammenhengen mellom fart og al-
vorlige ulykker er sterkt og godt dokumentert.
- i rundt 11 % av disse ulykkene er det snakk 
om ekstremt høy fart. Men vi registrerer også 
en positiv utvikling – på tre år har høy fart 
som årsak falt fra om lag halvparten til en 
tredjedel av ulykkene. vi ser at fartsnivået på 
norske veier går noe ned, sier gustavsen.
 i omtrent 90 % av ulykkene med høy fart 
som medvirkende faktor har høy fart vært 
avgjørende for eller i stor grad medvirket til at 
ulykkene skjedde. For sjuårsperioden sett under 
ett har høy fart vært en medvirkende faktor i 
47 % av dødsulykkene.

Vei, vær og kjøretøy
i tillegg til forhold ved trafikantene har også 
en rekke andre forhold bidratt til at ulykkene
inntraff: dette er knyttet til kjøretøyet, veien 
eller værforhold.
 i 32 % av dødsulykkene i 2011 har feil og 
mangler ved kjøretøyene vært medvirkende
faktorer. Andelen for sjuårsperioden sett under 
ett er 22 %. Hovedtendensen de senere årene 
har vært en økende andel. dette kan virke noe 
påfallende, sett i lys av sikkerhetsstandarden 
på kjøretøyparken over tid er blitt høyere. 
den faktoren som klart oftest går igjen er 
feil eller mangler ved dekk-/ hjulutrustning 

på ett eller flere av de 
involverte kjøretøy-
ene. teknisk svikt ved 
kjøretøy er sjelden en 
direkte ulykkesårsak. 
derimot kan slitasje 
eller  uheldige tekniske 
løsninger være med-
virkende til at ulykker 
inntreffer.
 Forhold knyttet til 
veien og veimiljøet har vært medvirkende 
faktorer i 25 % avdødsulykkene i 2011. 
Andelen for sjuårs perioden sett under ett er 
27 %. de forholdene ved veien og veimiljøet 
som oftest har medvirket til dødsulykker, er 
veiens linjeføring, sikthindringer, mangelfull 
skilting og oppmerking og uryddig veimiljø. 
Forhold ved veien og veimiljøet er sjelden en 
direkte ulykkesårsak. i mer enn halvparten 
av tilfellene hvor veiforhold har medvirket til 
ulykken, har de vært bakenforliggende forhold 
som i mindre grad har medvirket til at en 
farlig hendelse utviklet seg til en dødsulykke.
- veien i seg selv er sjelden en direkte 
ulykkesårsak. Men hvordan veimiljøet er med 
på å avgjøre utfallet når ulykken først er ute. 
det er særlig sideterreng, som fjellknauser, 
steiner og trær i veiens nærområde, som 
bidrar til alvorlige konsekvenser. dette er noe 
som det arbeides aktivt med, sier vegdirektør 
terje Moe gustavsen.
 vanskelige vær- og føreforhold med dårlig 
sikt, snø, is og glatt føre ellers antas å ha 
vært medvirkende faktor i 19 % av døds-
ulykkene i 2011. Andelen for sjuårsperioden 
sett under ett er 16 %. ved flere av ulykkene 
har vær- og føreforhold i kombinasjon med 
sporete og ujevnt veidekke vært medvirkende 
faktorer.
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Selv om småbilmarkedet hittil ikke har vært 
spesielt stort i norge, føyer Citigo seg godt 
inn et segment med snertne og letthåndterlige 
modeller til en overkommelig pris. Og på tross 
av størrelsen kan de også by på overraskende 
lastekapasitet. gode og morsomme kjøre-
egenskaper, komfort og praktisk brukervenn-
lighet finnes i rikt monn.

Ambisiøst
Škoda er inne i et ambisiøst program av 
nylanseringer. den nye Citigo utvider modell-
tilbudet med en syvende modellinje. Og i 
løpet av de to til tre neste årene vil Škoda 

introdusere en ny modell hver sjette måned i 
gjennomsnitt!
- Škoda Citigo er sentral i vår vekststrategi 
om å selge 1,5 millioner biler på verdensbasis 
innen 2018. bilen vil åpne opp for det raskt 
voksende småbilsegmentet og nye kunde-
grupper for merket vårt, sier Winfried vahland, 
styreleder i Škoda.
Škoda Citigo er rettet mot unge førere eller 
familier som er på utkikk etter sin andre eller 
tredje bil. 
- Škoda Citigo er for prisbevisste personer som 
er opptatt av kvalitet, design og sikkerhet, 
sier vahland. 

To versjoner
Citigo tilhører småbilsegmentet og er ment å 
være perfekt for dem som lever i byen. bilen er 
kompakt med sin lengde på 3,56 meter, bredde 
på 1,64 meter og høyde på 1,48 meter. Aksel-
avstand er 2,42 meter. Citigo blir lansert både 
i en 3-dørsversjon og som 5-dørsmodell. dette 
er Škodas utgave av en småbil, som er i meget 
nær slekt med bilkonsernets volkswagen up!
 de små yttermålene gir likevel mulighet 
for et indre som føles overraskende romslig 
Her er det grei plass til fire. de har tilgang til 
et bagasjerom på 251 liter. dersom det ikke 
skal være med så mange på turen, kan setene 
legges ned og lastevolumet økes opp til 951 
liter.

Design
Citigo er gjenkjennelig på et design med ty-
delig Škoda-preg. Med forkrommet grill, formen 
på lyktene og store vindusflater skal det ikke 

biLnytt

Mer enn en bybil
Škoda Citigo:

Når Škoda kaller sin helt nye modell for Citigo, er det et klart signal 
om hvilken type det er snakk om. Den oppfyller alle dine forventninger 
som småbil i byen, men vil også gjøre mange nyttige og hyggelige 
langturer lengre ut fra tettbygde strøk.

Av H-E Hansen
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herske tvil om at Citigo tilhører Škoda-familien. 
Også bakfra er bilen lett kjennelig med baklykter 
i markant C-form og den velkjente logoen. 
innvendig er bilen også gitt et stilrent preg i 
interiør. dashbordet er utført i to ulike toner, 
og bilen har en rekke lagringsløsninger som 
koppholdere, netting på sidene av forsetene, 
veskekrok integrert i hanskerommets åpnings-
mekanisme og et praktisk nettingsystem sørger 
for sikker transport av gjenstander i bagasje-
rommet. 

Sikkerhet
Sikkerhetspakken i Škoda Citigo er av høy 
klasse i småbilsegmentet. Spesielt må det vises 
til det nye “City Safe drive”-systemet, som er 
en aktiv bremseassistent. den skal hjelpe deg 
til å unngå å kjøre inn i bilen foran dersom du 
er uoppmerksom i bytrafikken.
 nødbremsfunksjonen ”City Safe drive” blir 
automatisk aktivert ved hastigheter under 30 
km i timen. Systemet leser trafikkbildet. en 
lasersensor skanner et område på 10 meter 
foran bilen. Hvis bilen nærmer seg noe som 

står stille uten at føreren reagerer og griper 
inn, bremser bilen automatisk. Avhengig av 
hastigheten og trafikksituasjonen, kan ”City 
Safe drive” dempe en kollisjon eller forhindre 
den helt.
 Sammen med «søstermodellene» volks-
wagen up! og Seat Mii er Citigo den første 
bilen i småbilsegmentet til å tilby denne 
nødbremsfunksjonen.

Nye motorer
to nye 3-sylindrede bensinmotorer vil være 
tilgjengelig i Škoda Citigo ved lansering. begge 
motorene er på 1,0 liter og yter henholdsvis 
60 eller 75 hestekrefter. den mest drivstoff-
effektive motoren har et forbruk på 0,42 liter/
mil og et CO2-utslipp på 97 gram/km. Motor og 
girkasse er satt sammen for å ha god drivstoff-
effektivitet i byen. For eksempel opplyses 
det at de er designet for raskt å nå optimal 
driftstemperaturer selv på korte turer.  til tross 
for at de er relativt små, oppnår motorene høyt 
dreiemoment med lavt støynivå.
 det er planene at ŠkOdA Citigo skal komme 

med en motor som går på naturgass (Cng) på 
et senere tidspunkt. denne motoren vil ha et 
CO2-utslipp på 79 gram/km. 

Fem stjerner 
denne smarte nykommeren har nå fått fem 
stjerner og toppscore av euro nCAP (european 
new Car Assessment Programme), som omfatter 
både aktiv og passiv sikkerhet i bilen. Sikker-
hetstesten har også vurdert passasjerbeskyttelse, 
spedbarnbeskyttelse, fotgjengersikkerhet og 
assistansesystemer.
 Škoda Citigo gjorde det spesielt bra med 
tanke på passasjerbeskyttelse, og kom godt ut i 
vurderingen av front- og sidekollisjoner og den 
såkalte whiplash-testen. nye sidekollisjons-
puter som kombinerer beskyttelse for hode og 
bryst leveres som standard i bilen. «City Safe 
drive» inngår også i helhetsvurderingen. Sammen 
med volkswagen up! og Seat Mii opp gis Citigo 
som den første småbilen som har oppnådd full 
pott i testen.
Prisen for Škoda Citigo starter på 123 300 
kroner.

Škoda Citigo i Lisboa, Portugal.
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Modellen er mer sofistikert, mer effektiv, og 
med enda bedre kjøreegenskaper enn
forgjengeren, lover kia når de inviterer til 
prøvekjøring. vårt første møte med den nye 
cee´d bekrefter at bilen svarer til forvent-
ningene. På varierte spanske veier i nærheten 
av gibraltar viser bilen sin gode kombinasjon 
av egenskaper.

La grunnlaget
Cee’d har vært grunnleggende i den suksessh-
istorien kia har blitt i det norske bilmarkedet 
gjennom de siste årene. det har vist seg i 
sterkt stigende salgstall og et utvidet modell-
register.
 det ”begynte” altså med cee´d i 2007. 
Samme år fikk cee’d fjerde plass i den
europeiske Car of the year, Coty Awards - 
høyeste plassering noensinne for kia.
- den første generasjonen av cee’d ble et 

paradigmeskifte for kia, og gjorde at vi kunne 
hevde oss i C-segmentet for mellomstore biler 
med en virkelig konkurransedyktig bil for første 
gang, sier Paul Philpott i kia Motors europe.
- Siden lanseringen i 2007, har cee’d-modellene 
totalt solgt over 430 000 biler i
europa, og endret folks oppfatning av merke-
varen kia. Cee’d har også lagt grunnlaget
for en rekke nye kia-modeller i flere segmenter, 
og har sammen med kias 7-års
garanti, bidratt til deres suksess.

Lengre og lavere
den nye cee’d er både lengre og lavere enn 
forgjengeren. dette skal gir den en mer sporty 
profil. total lengde er økt med 50 millimeter til 
4310 mm, og total høyde er redusert med 10 
mm til 1470 mm. bilen er basert på en helt ny 
plattform, men har beholdt akselavstand på 2650 
mm, som er en av de lengste i C-segmentet.

Under utvikling av cee’d, har det vært sterkt 
fokus på å redusere drivstofforbruk og
utslipp, uten å ofre motorrespons eller effekt. 
Oppdaterte motorer og diverse små, men
virkningsfulle endringer, har resultert i en 
 gjennomsnittlig forbedring i drivstofforbruk på
4 % for hele modellrekken.
 nye cee’d kommer med et bredt utvalg av 
motorer med effekter fra 90 til 135 hk. de
fleste markeder vil lansere to bensinmotorer; 
en 1,4 MPi med 100 hk og en 1,6 gdi
med 135 hk. videre tilbys to dieselmotorer; en 
1,4 Wgt med 90 hk og en 1,6 vgt-diesel
som kommer med både 110 og 128 hk. enkelte 
markeder vil også tilby en 1,6 MPi
bensinmotor med 130 hk.
 kia forventer at den effektive 1,6-liters 
dieselmotoren vil være en bestselger. Med 128 
hk og et dreiemoment på 260 nm vil den gi 
akselerasjon til 100 km/t på mindre enn 11 

biLnytt

den nye cee´d har kommet
Kia:

Cee’d ble den første modellen 
som etablerte Kia som en seriøs 
utfordrer til de større og
etablerte merkene da den ble 
lansert i 2007. Nå har den kom-
met i en helt ny utgave, som 
bygger videre på suksessen til sin 
forgjenger.Av H-E Hansen
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sekunder. drivstofforbruket er på 0,41 liter/
mil på blandet kjøring (0,37 l/mil med kia 
ecodynamics teknologi), og et CO2-utslipp fra 
97g/km.
 Som alle kias modeller i europa, vil også 
nye cee’d være tilgjengelig med den
drivstoffbesparende teknologien ecodynamics 
for å optimalisere effektivitet og lavere
utslipp. ecodynamics vil være tilgjengelig både 
på diesel- og bensinmodeller med
manuell girkasse, og inkluderer Start / Stopp-
system, dekk med lav rullemotstand
og dynamisk styringssystem (AMS).
 Alle motorer kommer med manuell eller 
automatisk sekstrinns girkasser. Avhengig av
modell, vil 1,6 gdi også være tilgjengelig med 
kias helt nye sekstrinns girkasse med
dobbel clutch, dual Clutch transmission (dCt). 
denne typen girkasser gir meget raske og kom-
fortable girskift, og forbedrer også drivstoff-
effektiviteten. Som en av svært få bilprodu-
senter produserer kia sin egen dobbel-clutch 
girkasse som er utviklet av kias eget
utviklingsteam i samarbeid med et tysk-basert 
ingeniørfirma.

Enklere håndtering
karosseriet til nye cee’d er 45 % stivere enn 
den opprinnelige modellen, og kias

ingeniører har gjennomført en rekke små en-
dringer i komponenter, fjærer og støtdempere 
som skal gi bedre kjøreegenskaper, komfort og 
mindre støy i den nye modellen. 
 Man får en god følelse av kvalitet i 
kupeen, som et spekter av utstyr bidrar til. 
brytere og instrument er plassert i en fører-
orientert layout for intuitiv brukervennlighet. 
nytt standard utstyr omfatter tilt og teleskop 
ratt, iPod, Aux og USb-støtte, lydanlegg med 
seks høyttalere og kjørecomputer med flere 
modus. krom og pianolakk er tilvalg i interiør, 
mens indirekte Led-belysning av midtkonsol-
len og flotte dørhåndtak gir et eksklusivt preg 
i kupeen. Man kan velge mellom to interiør-
farger som standard, sort og beige, samt skin-
ninteriør som ekstrautstyr. Utvendig består 
paletten av valg mellom 10 lakkfarger.
 ny cee’d kan bestilles med Led kjørelys, 
hjørnelys og avanserte Hid-lykter som benytter 
nærlys for å følge kurvene i veien og forbedre 
nattsynet til sjåføren. Parkering blir enkelt 
med parkeringsassistanse; sensorer sitter i 
front, på siden og bak, og en kjørecomputer 
utfører lukeparkeringen ved å måle plassen 
og automatisk kontrollere styringen. Sjåføren 
kontrollerer gass og brems.
 økt totallengde gir mer innvendig plass 
for passasjerer og bagasje. i forsetene har 

man 12 millimeter takhøyde og 21 mm ben-
plass, mens passasjerene bak får 5 mm mer 
skulderrom. bagasjerommet har økt med 40 
liter til 380 liter med baksetene oppreist, og 
baksetet kan deles og legges ned helt flatt å 
få for maksimal lastefleksibilitet.

Sikkerhet
Aktive sikkerhetsfunksjoner omfatter eSP 
(elektronisk stabilitetsprogram), AbS
(blokkeringsfrie bremser), bakkestarthjelp, 
vSM (vehicle Stability Management) og nød-
bremssignal som blinker med bremselysene 
når sjåføren gjør en bråbrems.
 når det gjelder passiv sikkerhet, er karos-
seriet konstruert med en rekke forbedringer 
som gir bedre slagfasthet. Sidekollisjons-
beskyttelse er forbedret med 50 prosent med
tykkere dørbjelker, samt en sterkere tver-
rbjelke i taket mellom b-stolpene. Hver nye 
cee’d er utstyrt med seks kollisjonsputer som 
standard. Fotgjengersikkerhet er også forbedret 
med innføringen av foldbare frontlykter, en 
stivere og lavere støtfanger, og støtabsor-
berende strukturer i panser og hengsler.
 Produksjonen av den nye cee’d skal foregå 
på kias fabrikk i Zilina i Slovakia.
 Prisen begynner på 199 900 kroner.
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Trekk på to eller fire
Størrelsesmessig plasserer Opel Mokka seg 
midt i flokken av konkurrenter. det vil si 
at det dreier seg om en rommelig fireseter 
registrert for fem, og med noe begrenset 
bagasjeplass.
 i likehet med flere av konkurrentene kan 

også Mokka leveres med enten tohjulstrekk 
eller firehjulstrekk.
 Som firehjulstrekker sendes all kraft til 
forhjulene så lenge veien er tørr og veigrepet er 
godt. begynner et av forhjulene å spinne sendes 
inntil 50 % av drivkraften til bakhjulene, via en 
elektromagnetisk styrt flerplateclutch.

Godt førsteinntrykk
Motoralternativene er flere, men de to mest 
aktuelle for norge er trolig en 1,4-liters turbo 
bensinmotor med 140 hk, og en 1,7-liters 
turbo dieselmotor med 130 hk. begge er nor-
malt koblet til en sekstrinns manuell girkasse, 
og begge godt kjent fra andre Opel-modeller.
 ønskes automatgir leveres dette kun sam-
men med 1,7 liters turbodiesel og forhjuls-
drift.
 Under en prøvekjøring i traktene rundt 
Hamburg opplevde vi Mokka som et trivelig 
bekjentskap. i velkjente Opel-omgivelser bak 
rattet, fant vi oss raskt godt til rette.
 til tross for at den måler kompakte 4,28 
meter, har Mokka god plass til fem personer. 
Opel Mokka kan utstyres med ergonomiske 
seter som har blitt sertifisert av uavhengige 

biLnytt

Mokka – ny kompakt SUv fra Opel

Markedet for kompakte SUV-modeller har hatt en formidabel økning 
de siste årene. Årsaken er kanskje å finne i en stadig økende andel 
bilkjøpere som ønsker å sette seg inn i bilen, og ikke ned i bilen. 
Flere bilprodusenter har tatt dette alvorlig, og har hatt betydelig 
suksess i segmentet. Nå er Opel klar med sitt bidrag, en snerten, 
velkjørende og velutstyrt bil som har fått modellnavnet Mokka.

Av H-E Hansen
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«frisk rygg»-eksperter Agr (“Aktion gesunder 
rücken e.v”). Setet måtte tilfredsstille en liste 
på ti kriterier inkludert fireveis støtte og at 
seterygg konturene måtte tilpasses nøyaktig 
til den naturlige krumning av ryggraden. i 
tillegg tilbyr det ergonomisk sete mange flere 
justeringer som vippe, ekstra korsryggstøtte 
og lår forlengelse. Hodestøtten er fireveis 
justerbar.

Stabilt og stille 
bilen taklet vekslende veistandard og underlag 
på en overbevisende måte. bilen byr på 
kjøreegenskaper som oppleves som trygge 
og forutsigbare, og den er både komfortabel, 
retningsstabil og stillegående. 
 begge de to mest aktuelle motoralternativene 
for norge (1,4-liters turbobensin og 1,7-liters 
turbodiesel) kler bilen meget godt, men diesel-
alternativet gir nok noe mer lyd fra seg.
 Salget av Opel Mokka er allerede i gang. 
rimeligste versjon er priset til gunstige 239 
000 kroner. dette er enkleste utstyrsversjon 
(essentia), med kun forhjulsdrift, og med 1,6 
liters bensinmotor på 115 hk, og femtrinns 
manuell girkasse.

Sikkerhet og komfort
Med den nye Mokka bringer Opel for første 
gang et stort spekter av tyskkonstruerte 
kjøreassistansesystemer til dette markedet for 
kompakte SUv-segmentet. Systemene for både 
sikkerhet og komfort omfatter et sofistikert 
electronic Stability Program (eSP ® Plus) med 
bakkestartassistanse (Hill Start Assist - HSA) 
og bakkekjøringshjelp (Hill descent Control 
- HdC) for å gi en mer behagelig kjøretur i 
terreng. trekkraftkontroll er standard på tvers 
av alle Mokkaversjoner og skal forhindrer hjul-
spinn og støtter firehjulstrekk-systemet.
 et annet kjøreassistansesystem som er 
tilgjengelig i Mokka er Opels Adaptive Forward 
Lighting (AFL +) som er basert på tredje 
generasjon bi-xenon frontlykter. Frontlyktene 
tilpasser sin intensitet og rekkevidde for best 
mulig belysning i byen og på lande- og motor-
veiene.
 den andre generasjonen av Opel eye-
frontkamera gir grunnlag for varsling av 
frontkollisjon (FCA), trafikkgjenkjenning og 
kjørefeltvarsling (LdW). varslingen av front-
kollisjon varsler for eksempel føreren med en 
høy alarm, samt en visuell advarsel hvis en 

kollisjon med det kjøretøyet foran er nært 
forestående. ingeniørene har videreutviklet 
systemet for skiltgjenkjenning. kameraet kan 
også plukke opp Led-skjermer. Parkering er nå 
gjort enklere takket være parkeringssensorer 
foran og bak.

Genial FlexFix
Som nevnt har ikke Mokka all verden med 
bagasje plass når alle sitteplassene er i bruk. 
til gjengjeld byr nye Opel Mokka på et genialt 
tilleggsutstyr i form av det integrerte sykkel-
stativet FlexFix, som til vanlig befinner seg 
innebygd i bakre støtfanger. FlexFix kan ta 
inntil tre sykler, eller en vekt på 60 kilo.
 ved introduksjonen (oktober) hadde Opel 
allerede registrert mer enn 40 000 ordre 
internasjonalt. den norske importøren har 
som målsetting å selge 1700 Mokka i 2013, 
noe som slett ikke burde være uoppnåelig, 
med tanke på denne bilens pris og kvaliteter.  
Spørsmålet er bare om Opel er litt for sent 
ute med sitt utmerkede alternativ i klassen 
for kompakte SUver. Salget av slike biler har 
 nemlig vist tegn til å avta noe i den siste 
tiden.
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Hyundai kaller selv denne nye versjonen av 
småbilen i20 for en ansiktsløftning. tre år etter 
at modellen ble lansert for første gang som arv-
taker etter modellen getz, har den gjennomgått 
en fornyelse som riktignok ikke bare går på det 
strengt kosmetiske med mer markante former. 
den går også litt lenger inn under skinnet.

Flytende skulptur
Ansiktsløftningen har blitt gjort på Hyundais 
designsenter i tyskland og den innebærer blant 

annet utseendemessig oppgradering av panser, 
støtfangere med tåkelys og felger. Utvendig 
er bilen nå mer i tråd med Hyundais Fluidic 
Sculpture designspråk som ble introdusert med 
ix35-modellen. det vil si at bilen har fått Hyun-
dais sekskantete grill, ett mer strømlinjeformet 
karosseri og Led-lys. baklysene har også fått en 
oppgradering.
 bredden (1710 mm), høyden (1490 mm) 
og akselavstanden (2525 mm) er beholdt fra 
den tidligere i20, men lengden har økt med 55 

mm til 3995 mm. dette er på grunn kraftigere 
støtfangere. 

God plass
inne i kupeen vil både sjåføren og passasjerene 
finne seg behagelig til rette. det gis et godt 
inntrykk av romslig kvalitet og brukervennlighet. 
Fra førerplass har du en funksjonell oversikt. 
Femseteren byr på god plass. til og med i bakse-
tene er det takhøyde til fulle.
 Opplevelsen av komfort ledsages av redusert 
støynivå. Og på utstyrssiden er det to nivåer å 
velge mellom, der nye i20 til og med fås med in-
tegrert ryggekamera med skjerm i speilet. dette 
er et eksempel på at merket investerer tungt 
i teknologi på alle nivåer, også i produksjon-
steknologi, en av hovedfaktorene som gjør det 
mulig å tilby biler med utstyr som bare fantes på 
dyrere biler for få år siden.
 bilen blir tilbudt i 10 forskjellige farger.

biLnytt

en vellykket foryngelse

Hyundai i20:

Den nye Hyundai i20 er lansert i Norge. Modellen i20 er allerede 
velkjent på våre veier med over 4100 solgte biler i Norge siden 
 introduksjonen i 2009. Nå kommer den i en fornyet utgave med 
 opp frisket utseende både utvendig og innvendig.  

Av H-E Hansen
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Bensinmotorer
Hyundai i20 leveres i norge med to bensinmotorer. 
den minste er en 1,2-liter med 85 hestekrefter og 
et dreiemoment på 120 nm og et CO2-utslipp på 
109 gram/km  Selv om akselera sjonen 0-100 tar 
12,7 sekunder, er det en bil du rask blir vant til å 
utnytte potensialene til. bilen er absolutt et godt 
bekjentskap hva kjøreegenskaper og komfort angår.
 den sprekere 1,4-litersmotoren byr på 100 
hk og 137 nm. Her er forbruket 0,49 liter/mil 
og CO2-utslipp på 115 g/km. bilene blir levert 
med henholdsvis 5-trinns manuell girkasse og 
4-trinns automatkasse til den største motoren.
 bilen er lettkjørt og stabil. du får ingen 
overraskelser der den tar deg upåklagelig frem 
på så vel motorvei som røffere landeveier. 

Produseres i Tyrkia
Hyundai Motor Company i korea er verdens 
femte største bilprodusent med 80 000 ansatte. 

Hyundai er representert i 193 land med 6000 
forhandlere. i norge har selskapet rundt 65 
forhandlere og har solgt over 80 000 biler siden 
merket kom til landet i 1992.
 Hyundai sier at det viktig med nærhet 
 til markedet. derfor har merket designsentre 
i korea, U.S.A. og tyskland. i tillegg finnes 
 forskningssentre i korea, U.S.A, tyskland, Japan 
og india, samt testbaner i korea og U.S.A. 
Hyundai-fabrikker finnes over hele verden. totalt 
har Hyundai kapasitet til å bygge ca. fire milli-
oner biler i året.
 vi får prøvekjøre i tyrkia, for samtidig å se 
en fabrikk der bilen produseres. Med utgangs-
punkt i istanbul går veien over bosporos, der 
Assan-fabrikken ligger et par timers kjøretur 
østover inn i Asia-delen av landet.
 denne Hyundai-fabrikken i tyrkia ligger 
strategisk plassert mellom europa, Afrika og 
Midt-østen og ble bygd i 1997. rundt 1 milliard 

kroner ble investert i et moderne anlegg på 
233 000 m². i bilsammenheng er dette direkte 
hjemmekoselig og har en kapasitet på å sette 
sammen 100 000 biler i året. til sammen ligning 
er merkets anlegg i Ulsan i korea verdens 
største bilfabrikk med 34 000 ansatte og en 
produksjons kapasitet på over 5000 biler pr. dag.
 Hyundai i20 er en av modellene som ruller 
ut fra samlebåndene i Assan. en rundtur her 
viser oss hele prosessen fra karosseriplater og 
alle komponentene, til ferdiglakkert og kvalitets-
sikret bil, klar til å bli sendt til kjøperen.
 Prisen for Hyundai i20 med en 1,2-liters-
motor og Classic utstyrsnivå starter på 150 950 
kroner. Med 1,2-litersmotor og Comfort-utstyr er 
prisen 165 950 kroner, mens 1,4-litersmotoren 
og automatgir, samt utstyrs nivået Comfort 
bringer prisen opp i 195 950 kroner.
 Av konkurrene kan nevnes biler som toyota 
yaris, Ford Fiesta og volkswagen golf.

en vellykket foryngelse



Modellen bygger på toyotas rike sportsbiltradisjoner. 
dette er bilprodusentens første bakhjulsdrevne 
sportsbil siden Mr2, og modellen markerer et nytt 
fokus som kommer helt fra hovedledelsen i Japan: 
bil handler om følelser, og smilet skal frem.

Kompakt
toyota gt86 er en kompakt 2+2-seters 
sportscoupé. Såpass rendyrket for sportslig 
kjøreglede at baksetene mildt sagt ikke egner 
seg for voksne på langtur. ellers byr gt86 på 

god komfort i en veltilpasset kupé. 
 gt86 har et lavt og aerodynamisk karosseri og 
er bygd på en helt ny plattform. Og sportslig er 
den. da vi fikk prøve på de svingete landeveiene på 
romerike, viste den seg som en bil som gir umid-
delbar respons. Her følger den alle dine intensjoner 
helt ned til det minste rattutslag og gasspådrag. 
På en gammel flystripe som nå er lukket bilbane 
fikk vi også prøve den perfekte stabiliteten og 
veigrepet.
 toyota gt86 oppgis å være verdens eneste 

med kombinasjonen av frontmontert boxermotor 
og bakhjulstrekk.  betegnelsen gt86 antydes å ha 
med sylinderboringen (diameteren) og slaget til 
den 2-liters, flate, firesylindrete boxeren: begge er 
86 millimeter!
 de 200 hestekreftene er velvillig på plass. 
effekten blir spenstig stilt til disposisjon gjen-
nom drivlinjen. gt86 kan leveres med en 6-trinns 
manuell girkasse eller med 6-trinns automatgir 
med girhendler på rattet.

Mye for pengene 
kompakt design, lav vekt og lavt tyngdepunkt 
gir bilen gode ytelser og kjøreegenskaper. Her 
føler du den gode og direkte kontakten med 
minimal elektronisk inngripen. Og du kan slå av 
stabili seringshjelpen helt, dersom du har den 
til strekkelige tilliten til egne evner. da kan du føle 
urkreftene i både bilen og deg selv.
 gt86 lanseres kun i en utgave. denne er 
vel utstyrt og kommer med blant annet seter i 
alcantara/delskinn og toyota touch&go Multimedia 
og navigasjon som standard.  bilen koster 457 500 
kroner i norge. 

biLnytt

Lidenskapen er tilbake
Toyota GT86:

Toyota er tilbake med en sportsbil. I tillegg til merkets brede 
 spekter av solide, fornuftige modeller inviteres det her til en 
 modell som skal få pulsen til å øke hos entusiastene.

Av H-E Hansen
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biLnytt

Tilbake i motorsport
toyota norge har inngått et samarbeid med drifteren Fredric Aasbø 
(27) og hans team, som har bygd en unik spesialversjon av toyota 
gt86: the Speedhunters toyota 86-X med over 700 hestekrefter.
 Fredric som kommer fra Siggerud i Ski, er nord-europas mest-
vinnende driftingsjåfør med over 30 seire i USA, europa og i de 
 Forente Arabiske emirater. Som fabrikksfører for toyota-eide Scion 
racing deltar han i den amerikanske Formula drift-serien og er Japan 
Auto og norges representant i World drift Series i kina. Fredric er en 
markant sportsprofil for toyota norge og den ideelle organisasjonen 
kjør for Livet.

Full kontroll
drifting er en av verdens raskest voksende motorsporter, der 
spesial bygde biler, sjåfører og team konkurrerer mot hverandre 
på spektakulært vis. dette kalles ofte bilsportens actionsport, der 
høydepunktene fra tradisjonell motorsport samles i en komprimert 
pakke.
 drifting baserer seg på den spesiell kjøreteknikken at føreren 
får bakhjulene til å miste grepet mot asfaltunderlaget, slik at bilen 
 spinner gjennom svingene. Sladdingen skal skje med perfektkontroll 
og millimeterpresisjon. Selvsagt ledsaget av gummirøyk fra hjulene!
 Sporten har dype røtter i Japan, og har blitt stadig mer populær 
over hele verden.
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Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no

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

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

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

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

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

Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel en egen, svært populær
Facebook-side: Jeg HAr ingen venner Å MiSte – ikke kJør i FyLLA! bli tilhenger av siden!

Bruk medlemsfordelene!

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

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

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

Samarbeid gir fordeler, og MAs medlemsfordeler omfatter blant annet:

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

MA og MA-Ungdom har fokus på:
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Hjelp oss å    
verve nÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

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

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

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

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

Til MA
Svarsending 3052 
0092 Oslo

MA arbeider for:
� Rusfri trafi kk

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

FORSIKRINGSRABATTER!VERKSTEDTJENESTER! REDNINGSTJENESTE!AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD!LEIEBILRABATT! TESTSTASJONER!REISETJENESTER!DEKKRABATT!

FORSIKRINGSRABATTER! VERKSTEDTJENESTER!REDNINGSTJENESTE! AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD! LEIEBILRABATT!TESTSTASJONER! REISETJENESTER! DEKKRABATT!

   
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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

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

• Førstehjelpspakke  
• Salatbestikk m/salatbolle  

• Ståltermos

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

www.ma-norge.no/medlem/verving

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

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

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

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

Ønsker: Kryss av for    Med autohjelp   eller    Uten autohjelp  

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

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

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

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

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

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

Vervekupong/innmeldingskupong

Organisasjonen 

for deg som ønsker 

rusfri trafi kk!

#
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I forrige nummer av Motorføreren, nr. 4 – 2012, ble MAs 
medlemshåndbok for 2013 sendt ut. Her fulgte også innbetal-
ingsblanketten for MA-medlemskapet i 2013 med. Tiden for fornyelsen ved årsskiftet nærmer 
seg. Dersom du har spørsmål til ditt medlemskap, hjelper MA-kontoret deg gjerne.

MA-medlemskap:

nytt, godt MA-år

Til MA
Svarsending 3052 
0092 Oslo

MA arbeider for:
� Rusfri trafi kk

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

FORSIKRINGSRABATTER! VERKSTEDTJENESTER!REDNINGSTJENESTE! AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD! LEIEBILRABATT!TESTSTASJONER! REISETJENESTER! DEKKRABATT!

FORSIKRINGSRABATTER!VERKSTEDTJENESTER! REDNINGSTJENESTE!AUTOHJELP!

MEDLEMSBLAD!LEIEBILRABATT! TESTSTASJONER!REISETJENESTER!DEKKRABATT!

   
Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo

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

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

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

• Førstehjelpspakke  
• Salatbestikk m/salatbolle  

• Ståltermos

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

www.ma-norge.no/medlem/verving

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

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

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

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

Ønsker: Kryss av for    Med autohjelp   eller    Uten autohjelp  

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

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

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

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

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

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

Vervekupong/innmeldingskupong

Organisasjonen 

for deg som ønsker 

rusfri trafi kk!

#

#

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

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

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

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

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

inn i fordeler og tilbud. bruk håndboken aktivt!

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

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

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

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

Kroner

<   >  7874 06 22063 

Øre Til konto

Belast
konto

Betalingsinformasjon

Betalt av

Kundeidentifikasjon (KID)

Kvittering
tilbake

Betalt til

Underskrift ved girering

GIRO Betalings-
frist
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Blankettnummer

Medlemskontingent 2013

MA – Rusfri trafikk og livsstil
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Beløp Betalerens kontonr.

Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063

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

Følgende medlemskap har rett til Autohjelp:

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

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

medlem

www.maungdom.no

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

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008

Medlemshåndbok 2013

AUTOHJELP
RÅDGIVNING

REISETJENESTE
FORDELS-

PROGRAM
M

A - 
UNGDOM

M
A  

PROSJEKT
M

EDLEM
- 

SKAPET

Ha håndboken lett tilgjengelig!

SALGS-
ARTIKLER



27MOTORFØREREN  |   5  |   2012

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

ny MA-kartbok i 2013!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gode vinnersjanser i det nye året!

kalenderen inneholder forskjellige norske 
billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til 
MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-med-
lemmer og andre kjøpere har blitt kontaktet
pr. telefon. Hvis du fortsatt ønsker å kjøpe 
MA-kalenderen for året vi nå går inn i, så ta 
kontakt på telefon 38 17 22 00.
 Prisen er totalt 399 kroner inkludert porto 
og ekspedisjonsgebyr.

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

Kalender 2013

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.06  Side 1
MA-kalenderen 2013

Sammen med MA-Ungdom driver MA en rekke trafikksikkerhetskampanjer 

rettet mot trafikanter i alle aldersgrupper.
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Under MAs Aksjon Møteplass treffer MAs representanter mange trafikanter, 

og tar opp aktuelle problemstillinger og trafikktemaer.
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MA-medlemmer har rett til blant annet teknisk/juridisk veiledning, forsikringsfordeler, 

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

konkurrerer om å lage den beste kampanjen mot fyllekjøring.
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MA og MA-Ungdom ønsker alle medlemmer og støttespillere en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

MA_2013_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2013  27.06.12  12.11  Side 26
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 Avdelinger Leder / kontaktperson Telefon
 
 OSLO/AkerHUS  
 Oslo og Akershus avdeling bjørn Harald nikolaisen 63 84 41 25
    
 øStFOLd  
 Halden avdeling Leif egil thomasrud 69 18 12 52
 indre østfold avdeling Arne O. Moberg 69 89 35 10
 Moss avdeling roald W. Olsen 69 26 51 63
 Sarpsborg avdeling øivind Farmann 69 14 10 04

 HedMArk  
 Hamar avdeling Per rostad 62 52 63 37
 kongsvinger avdeling Magne i. teppen 62 96 38 40
 Solør avdeling Ole Johannes østberg 62 82 51 40
 trysil avdeling Ole Arild bovolden 62 45 32 36
    
 OPPLAnd  
 Oppland avdeling kåre Simenstad 61 23 33 55
 
 bUSkerUd
 drammen og omland avdeling egil Willy Alfsen 48 11 96 46 
 
 veStFOLd  
 Horten avdeling Leif Solberg 33 07 32 53
 Larvik avdeling ingvald Holm 33 11 23 68
 Sandefjord avdeling kjell A. Lolland 33 46 86 15
 tønsberg avdeling Asbjørn Hauge gulli 33 44 01 56
    
 teLeMArk  
 Skiensfjorden avdeling dag H. Straume 35 52 18 47
 telemark avdeling knut t. Haugen 35 99 63 79

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

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

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

 rOgALAnd/HOrdALAnd  
 Haugaland avdeling Jan Arnstein Liknes 52 81 62 52

 Avdelinger Leder / kontaktperson Telefon
    
 HOrdALAnd  
 Hordaland avdeling Alf t. Seim 56 36 43 17
 
 SOgn Og FJOrdAne  
 indre nordfjord avdeling geir Ståle vatnamo 57 86 66 38
 indre Sogn avdeling kristen Per Askeland 57 65 30 85
 indre Sunnfjord avdeling bjørn Hoel 57 72 71 45
 ytre Sunnfjord avdeling øystein russøy 57 74 29 13
 Midtre og ytre nordfjord avd. Sverre k. dahle 57 86 04 12
 Sandane avdeling Johannes nedrebø 57 86 93 86

 Møre Og rOMSdAL  
 Haram avdeling bertil Staffan rune Sjøblom 70 21 56 25
 kristiansund avdeling tor Larsen 71 67 23 18
 Molde avdeling torill Sandnes 99 53 22 65
 Sunndal og tingvoll avdeling Arne-Johan gagnat 71 69 81 13
 Surnadal avdeling nils Magnar torvik 71 66 32 30
 vanylven avdeling edvin Skaar 70 02 01 06
 vestnes avdeling Per Arne gausdal 71 18 14 13
 vestre Sunnmøre avdeling Peder nerem 70 08 66 36
 volda ørsta avdeling ragnhild elin vassbakke 70 05 31 56
 Stranda avdeling  Svein Lunde 70 26 07 08
 Ålesund avdeling Arve ekornes 91 89 50 33 

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

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

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

 FinnMArk  
 Finnmark avdeling Svein iversen 78 43 79 22

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

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

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

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

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

Her er MAs avdelinger!
M
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gjensidige Forsikring og MA 

gjensidige-vekteren fornyes 

Fra begynnelsen av 2012 ble gjensidige Forsikring ASA MAs nære samarbeidspartner på dette området.

Nye og eksisterende
Hensikten med avtalen med gjensidige er å tilby deg 
gode fordeler, det være seg
på både skadeforsikring, bank og sparing.
 Mange medlemmer har benyttet seg av muligheten 
til å flytte forsikringene sine over til gjensidige for å 
dra nytte av de gode betingelsene som MA-medlem-
mene kan oppnå. Stadig flere takker ja til tilbudet. Og 
medlemmer som allerede var kunder hos gjensidige fra 
tidligere får selvsagt også de samme betingelsene når 
de melder fra til forsikringsselskapet.
- gjensidiges apparat er å finne i hele landet, og skal 
gi MAs medlemmer
god service, sier MA-direktør terje tørring.

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

- det beste fra vår historie kombineres med endringer tilpasset fremtiden, sier konserndirek-
tør i gjensidige, Cecilie ditlev-Simonsen.
- i tillegg til ny logo, vil et nytt visuelt uttykk gi en uhøytidelig stil som gjør det mulig å 
kommunisere på en enkel og vennlig måte om det kundene våre er opptatt av. den nye 
profilen er dessuten mer velegnet for kommunikasjon i digitale flater, sier ditlev-Simonsen.
Merkevaresatsingen er et av konsernets strategiske initiativ for å oppnå posisjonen som det 
mest kundeorienterte forsikringsselskapet i norden.
 Omprofileringen startet i desember og skjer i faser. du la kanskje merke til at hånd-
balljentene spilte med den nye logoen på brystet under Håndball-eM i Serbia i desember. 
da begynte også omskiltingen av de første gjensidige-kontorene.

Ett år har gått av samarbeidet mellom Gjensidige Forsikring og MA. 
Denne tiden har vært godt brukt til å befeste de gode relasjonene 
for å gi MAs medlemmer gode fordeler på forsikring.

En av Norges mest kjente firmasymboler, Gjensidige-Vekteren, ble fornyet i høst. Gjensidige har 
 benyttet vekteren som symbol i 80 år, og det er fjerde gang symbolet får et ansiktsløft.

1932

1976

1999

2005

2012

Av H-E Hansen
Foto: Sverre Chr. Jarild

Gjensidige-Vekteren har gått seg gjennom 
en rekke logoer gjennom tiden. Den nye 
2012-utgaven til venstre. 
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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 drifts-
stans skal derfor medlemmet alltid ringe MA  
Autohjelp på telefon 800 30 008 eller lokal 
viking stasjon. benyttes annen veihjelps-
leverandør, dekkes ikke assistansen av 
ordningen. 
 
NB! Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og 
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

Ta godt vare på håndboken og ha den 
gjerne i bilen. Husk at veihjelpsnummeret 
også står på medlemskortet ditt!

MA Autohjelp

Fra utlandet: +47 22 68 50 09

800 30 008

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 delkasko-
 forsikring. vekt: Opp til 5 tonn. 
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp? Sjekk 
kategorien på medlemskortet ditt, se deretter 
side 35 – Kontingent 2013.

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-

leggsdekning!

Behov for å tegne tilleggsdekning?
•  dersom du betaler kr 280,- pr. år i tillegg  
 til vanlig medlemskontingent, har du rett  
 til autohjelp dersom bilen kun er AnSvArS  
 FOrSikret.
•  dersom du betaler kr 280,- 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 280,- pr. år i tillegg  
 til vanlig medlemskontingent, har du rett til  
 autohjelp for motorsykkel, moped og  
 fire-hjuling.

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.

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. kalen-
derår 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.

OrgAniSASJOn

det henvises til MAs medlemshåndbok for 2013 for detaljer om vilkårene. Mer informasjon er også å 
finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.

Det er kun disse numrene som gjelder for MA 
Autohjelp! Ha ditt medlemsnummer klart!
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- den gode og langsiktige trenden med 
nedgang i antallet drepte og skadete vi har 
opplevd i trafikken i norge, skyldes ikke minst 
innsatsen til UP. Antakelig er UP den trafikk-
sikkerhetsaktøren som mest har bidratt til 
dette, sier MA-direktør terje tørring.
 Han understreker det lange og gode sam-
arbeidet MA har hatt med Utrykningspolitiet i 
alle år. MA var ni år gammel da UP så dagens 
lys.

Viktig ressurs
- MA har både sentralt og lokalt hatt et nært 
og godt samarbeid med UP. dette har vært til 
inspirasjon og motivasjon for vårt trafikk-
sikkerhetsarbeid. ikke minst setter vi stor pris 

på den tydeligheten UP har hatt med hensyn 
til farene med rus i trafikken. UPs virksomhet 
dreier seg om fartskontroller, ruskontroll, 
kontroll av personlig verneutstyr, aggressiv 
kjøring og annen farlig trafikkatferd. Og ikke 
minst det arbeid de nå retter oppmerksom-
heten mot; annen kriminalitet i forbindelse 
med trafikkontroller. de kriminelle forflytter 
seg langs veien og er relativt sårbare for å 
bli opp daget og stoppet. Her er UP en viktig 
aktør i kriminalitetsbekjempelsen, påpeker 
tørring.
 tørring understreker at det er viktig å ha 
et UP som en egen instans, med trafikksikker-
het som sitt viktigste arbeidsfelt.
- et synlig politi og håndheving av trafikk-

reglene er viktig for å holde antallet drepte 
og hardt skadete nede. det ser vi ikke minst 
på rusområdet. dette må UP få tilstrekkelige 
ressurser til å fortsette med, sier tørring.

Organisering
UP har i dag nærmere 300 operative tjeneste-
menn- og kvinner i sin tjeneste. disse er 
organisert i ni UP-distrikter over hele landet. 
Sjef for Utrykningspolitiet 
er runar karlsen.
 de operative mann-
skapene fordeler 
seg på uniformerte 
og sivile patruljer, 
etterretnings patruljer, tre 
narkotikahund patruljer, 
radarpatruljer, tungbil-
patruljer og mobilt utstyr 
for å analysere promille-
prøver på stedet. Mann-
skapene rekrutteres fra 
politidistriktene, og hvert 
år er det omtrent 100 av 
UPs ansatte som erstattes. 
denne ordringen skal sikre 

trAFikk

75 år i trafikksikkerhetens tjeneste
Utrykningspolitiet:

I år har Utrykningspolitiet feiret sitt 75-årsjubileum. UP har siden 
1937 vært i trafikken og på norske veier. Vi har alle et forhold til UP, 
der vi treffer dem på lur med fartsradaren, i en promillekontroll eller 
ute med patruljebilen på gater og landeveiene. Kanskje er de mer 
fryktet enn direkte elsket, men vi må alle være klar over at UP fremfor 
alt har gjort en lang og viktig innsats i trafikksikkerhetens tjeneste. 

Av: H-E Hansen
Bilder: Utrykningspolitiet
Tekstbidrag til den historiske fremstillingen: UP / Leif N. Olsen
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medarbeidere med bred kompetanse innenfor de mange ansvarsområdene: 
Medarbeidere kjenner distriktet de jobber i, men kan også forflytte seg 
raskt til andre områder og er fleksible i å utføre oppgavene, en unik 
fordel i et langstrakt land.
 Hovedkontoret til UP ligger i Stavern, og har kompetanse innen øko-
nomi og regnskap, administrative rutiner, politifaglige spørsmål og jus, 
analyse og informasjon.

Tidlig historie
i 1936 kom en ny politilov. Utrykningspolitiet ble opprettet i 1937 i 
forbindelse med overgangen fra kommunalt til statlig politi. UP ble 
organisert som en enhet direkte underlagt Justisdepartementet og ble 
ledet av en politiinspektør. UP ble organisert i åtte avdelinger, spredt 
over hele landet, og mannskapene ble avgitt fra de ordinære politi-
distriktene. Mannskapene ble innkalt ved behov etter ordre fra departe-
mentet eller sjefen for Utrykningspolitiet. i følge særinstruksen for UP 
skulle sjefen blant annet være departementets konsulent i spørsmål av 
politifaglige spørsmål, og enheten skulle også forestå etterforskning av 
saker etter riksadvokatens nærmere bestemmelse.
 UP ble lite brukt i tiden før 1940. Oppdragene var vesentlig av ordens- 
og trafikkmessig karakter, for eksempel ble det foretatt bilkontroller rundt 
i landet. Av mer kuriøse oppdrag kan nevnes vakthold i forbindelse med 
munn- og klovsyken som herjet enkelte steder i landet.

Krigen og freden 
Under 2. verdenskrig skiftet Utrykningspolitiet navn til Statspolitiet. 
dette politiet fikk en spesiell stilling, og blant det ordinære politiet ble 
dets tjenestemenn langt på veg avskrevet som politikolleger.
 regjeringen i London opprettet “rikspolitikorpset” i Sverige ved 
rekruttering av flyktninger. ved frigjøringen ble denne styrken overført til 
norge under navnet «Utrykningspolitikorpset».
 “Utrykningspolitikorpset” ble oppløst i 1947 og det var da meningen 
at Politiskolen skulle overta Utrykningspolitiets funksjon. dette ble det 
imidlertid ikke noe av, og i stedet ble det ved kgl.res. i 1947 besluttet at 
UP skulle reorganiseres, og det ble redusert fra åtte til seks avdelinger. 
etter dette besto UP av en ordensstyrke på 139 mann, og en etter-
forskningsstyrke på 16 mann. denne etterforskerstyrken bisto i større 
kriminalsaker, og den kan ses som en forløper for en del av kriminal-
politisentralens (kriPOS) virksomhet.
 i perioden 1948-50 deltok en stor styrke fra UP ved grensetjeneste 
i Finnmark, men det viste seg etter hvert at de forutsetninger som lå til 
grunn for opprettelsen i 1937, ikke lenger var til stede. tjenesten besto 
av noen bistandsoppgaver, blant annet under Lofotfisket og ved trafikale 
problemer på veiene rundt Oslo. det var klart at UP etter reorgani-
seringen skulle drive med trafikkontroller. de erfaringer som ble høstet 
under disse trafikkontrollene bekreftet tydelig nødvendigheten 
av å utvide og  effektivisere kontrollene.



34 MOtOrFøreren  |   5  |   2012

trAFikk

Økte ressurser
Utover i 1950-årene ble Utrykningspolitiets 
oppgaver færre. etter Justisdepartementets 
mening ville politidistriktene selv være i 
stand til å dekke behovet for ekstraordinær 
politiinnsats, selv om det i et kort tidsrom 
i sommermånedene krevdes særskilt trafik-
kontrollinnsats. Men også denne tjenesten 
burde fortrinnsvis baseres på innsats fra 
hvert enkelt politikammer og ikke av et eget 
spesielt trafikkpoliti. departementet foreslo 
derfor Utrykningspolitiet nedlagt. 
 dette skapte reaksjoner, og flere gikk 
sterkt i mot departementets vurder-

ing. det ble blant annet vist til at de andre 
nordiske landene hadde sentralt trafikkpoliti, 
“Færdselspolitiet” i danmark, “rørliga polisen” 
i Finland og “Statspolisen” i Sverige. Av sen-
trale trafikkengasjerte politi embetsmenn som 
gikk inn for en opprusting og et sentralt ledet 
politikorps, trekkes blant andre Pål Feiring 
(som senere ble sjef for Utrykningspolitiet) og 
politi inspektør thorleif karlsen frem. karlsen 
huskes også for den viktige rollen han spilte 
som mangeårig styreleder i MA på 1970-tallet.
 det ble etter hvert besluttet at embetet 
som utrykningssjef skulle lyses ut som konsti-

tusjon, og at UP som en 

forsøks ordning skulle drive trafikkontroll frem 
til 1964. der etter skulle UP avvikles. det 
skulle imidlertid gå annerledes.
 Fra 1962 kom UPs trafikkontrolltjeneste 
inn i faste former. etter mange stygge tall for 
drepte og skadete i trafikken rundt 1970, fikk 
samfunnet en større forståelse for behovet for 
en systematisk trafikksikkerhetsinnsats. UP 
ble tilført stadig flere stillinger, og hadde i 
tidsrommet 1962 – 1977 en økning av antall 
stillinger fra 7 til 40 i vintertjeneste og fra 
16 til 152 i sommersesongen. Hoveddelen av 
disse ble beordret til tjeneste i UP fra politi-
distriktene for en periode på ett til to år.



35MOtOrFøreren  |   5  |   2012

Fra teknikk til atferd
På 1960-tallet ble en stor del av politi-
ressursene på landeveien benyttet til teknisk 
kontroll av kjøretøy og til førerkortkontroll. i 
70-årene skjedde det en gradvis vridning mot 
mer kontroll av kjøreatferd. Patruljene ble ut-
styrt med hastighetsmåleutstyr. nå ble ”radar” 
er velkjent begrep.
 Fra 1989 har UP hatt et særlig ansvar for 
kontroll av tunge kjøretøy. Som en følge av 
dette ble Utrykningspolitiets miljøpatruljer 
etablert. de har et spesielt ansvar for å 
kontrollere kjøre- og hviletid og transport av 
farlig gods. tjenestemenn til disse patruljene 
får særskilt opplæring og har spesialutstyr til 
hjelp for å utføre denne typen trafikkontroll.

Etter 1986
tiden etter 1986 viser en jevn utvikling både 
av UP og trafikksikkerhetsarbeidet generelt. 
 etter hvert ble virksomhetsplanleg-
ging med målstyring innført for norsk 
politi, herunder UP, og etaten måtte finne 
seg i strammere budsjettstyring utover i 
1990-årene. Samtidig ble trafikksikkerhets-
innsatsen nedprioritert i politidistriktene til 
fordel for andre tyngre oppgaver, og UP stod 
etter hvert for det meste av trafikksikkerhets-
aktiviteten i mange av politidistriktene. dette 
til tross for at det var gitt betydelige kontroll-
ressurser til politidistriktene. når de øre-
merkede overtidsmidlene ble fjernet, for svant 
også en stor del av kontrollaktiviteten, særlig 
i helgene, og særorganet ble etter hvert den 
eneste aktøren.
 distriktslederordningen ble fast etablert 
på slutten av 1970-tallet, og på 80-tallet ble 
den utvidet med faste stillinger. den ves-
entlige delen av UPs operative innsats blir 
ledet og organisert av distriktslederne. de 20 
patruljene ble administrativt underlagt UP, 
noe som trakk administrative ressurser fra 
UP. Ordningen har aldri blitt noen suksess. 
den fungerer noen steder, men stort sett er 
trafikk innsatsen som stillingene og utstyret 
var ment for blitt prioritert bort til fordel for 
andre oppgaver. Særlig fikk man en stor-
satsning under den første regjeringen Harlem 
brundtland. i 1989 ble UP gitt et særlig 
ansvar for kontroll av tunge kjøretøyer og 
transport av farlig gods. Som følge av dette 
ble miljøpatruljene etablert.
 i 1990 ble UP trukket inn i bekjempelsen 
av narkotikaproblemene. Mannskapene har 
fått opplæring i dette fagområdet. gulf krigen 
i 1991 og OL i 1994 krevde stor innsats fra 
UP, og viste at det var nyttig å ha et operativt 
organ som kunne settes direkte inn i tjeneste.
ved innføring av laserfartsmålinger i politiet 
i 1994 ble UP gitt ansvaret for opplæring av 
instruktører og brukere av slike målere i hele 
politietaten.
 kontrollenheten for promillekontroll 
- utåndingsprøver - ble etablert i 1996 
og er administrativt underlagt sjefen for 

Utryknings politiet. Særorganet ble også gitt 
ansvaret for opplæring av instrumentansvarlig 
og prøvetakere i politidistriktene.
 både Justisdepartementets trafikkplan for 
1994 – 1997 og departementets etterfølgende 
strategiplan for politiets trafikksikkerhets-
arbeid 1998 – 2002 ga informasjon om mål og 
aktivitet. i tillegg inneholder disse planene 
mye stoff om forskning, kontrollmetoder og 
samarbeidspartnere. Utrykningspolitiet er her 
nevnt særskilt og fremstår som en betydelig 
aktør innen trafikksikkerhetsarbeidet.

Veien videre
i 2004 ble Utrykningspolitiet omorganisert, 
og den sentrale ledelsen ble flyttet fra Oslo 
til Stavern i Larvik kommune, i lokalene til 
Justis sektorens kurs- og konferansesenter.  
Også i denne sammenheng ble det diskutert 
om UP skulle opprettholdes.
 Man startet på en prosess med å få til 
«nye UP». departement og direktorat ønsket 
at UP skulle ha trafikksikkerhetsarbeidet som 
sin primæroppgave, men også være et bi-
standsorgan til politidistriktene. UP fikk også 
oppgaven som et organ som skulle drive med 
utviklingsarbeid innen sitt fagfelt. i 2006 ble 
også ansvaret for politireserven overlatt til 
UP.
 For å møte oppgavene, ble hovedkontoret 
til UP styrket med flere nye medarbeidere. 
det ble ansatt analysemedarbeider, juridisk 
kompetanse, kommunikasjonsrådgiver og 
flere nye stillinger i politifagsavdelingen. til 
tross for nyansettelser skal Utrykningspolitiet 
fremstå som en meget slank organisasjon 
som prioriterer ressursene ut i frontlinjen. 
Utrykningspolitiet har også satt i gang flere 
prosjekter for å utvikle UP til å bli enda bedre 
til å gjennomføre oppgavene sine.

trAFikk
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ved slutten av en lang og innholdsrik sesong 
deler norges bilsportforbund (nbF) ut premier 
i alle cuper og mesterskap. dette skjer på en 
gedigen galla på Lillestrøm, der også ærespriser 
blir tildelt.

Breddesport
Mangfoldet er stort: det kjøres rally og racing 
på asfaltbane, bilcross og dragracing, go kart 
og Formel-biler. det arrangeres hundrevis av løp 
hvert år. resultatene er gode både hjemme og 
internasjonalt.
 Og bak rattet sitter jenter og gutter, menn 
og kvinner fra Sørlandet til nord-norge. Alt fra 
unge i tidlig skolealder til veteraner langt opp 
i pensjonsalderen. dette er en unik sport der 
det ikke skilles på kjønn, og der det nesten ikke 
finnes aldersbegrensninger.

Norge er best
Selv om det er mange nordmenn som ønsker å 

gjøre seg gjeldende i racing på asfaltbane, er 
det fortsatt rally vi markerer oss best i. norge 
er faktisk verdens beste rallynasjon i følge en 
internasjonal rankingliste.
– Og innen tre år skal vi ha vår neste verdens-
mester, sier generalsekretær i norges bilsportfor-
bund, Hallgeir raknerud. Han har overtatt denne 
viktige stillingen i år etter at Arild Antonsen har 
ledet an i norsk bilsport i en mannsalder. Antonsen 
fikk bilsportforbundets høyeste heder for sin 
innsats, og er fortsatt sterkt involvert i arbeidet.
 Lille norge med sine fem millioner inn-
byggere, er en stormakt i internasjonal rally. På 
rankinglisten til irdA, international rally drivers 
Association, har norge tre førere blant de sju 
beste i verden, noe ingen andre land kan matche.
- ikke overraskende er Sébastien Loeb fra 
Frankrike ranket som nummer en, men på denne 
listen har vi Andreas Mikkelsen på andreplass, 
Mads østberg på fjerde og Petter Solberg på en 
sjuendeplass. i tillegg er Mikkelsens kartleser, 

Ola Fløene, ranket som nummer to på listen over 
kartlesere, sa en stolt raknerud.
- På få år har norge blitt en stormakt i inter-
nasjonal rallysport. vi ser nå resultatene av 
 Petter Solbergs vM-tittel fra 2003, norske vM-
runder i rally og et grundig talentarbeid de siste 
årene. interessen for rally i norge er stor, både 
blant tilskuere og aktive, og da dukker det opp 
nye talenter.

Gode utsikter
norges bilsportforbund har de siste årene satset 
mer enn noen gang på talentutvikling med egne 
juniorlandslag, treningssamlinger og en stor 
talentkonkurranse.
- vårt mål er å ha en norsk verdensmester i rally 
innen tre år. Jeg tror både Andreas Mikkelsen og 
Mads østberg kan klare det, sa raknerud.
 Petter Solberg valgte å legge opp som aktiv 
i vM i begynnelsen av desember. de to andre 
norske rallystjernene ligger an til å bli fabrikks-

biLSPOrt

norsk bilsport i toppen

Norsk bilsport suser av sted med fortsatt suksess. 
Tusenvis av  aktive deltar i en mengde forskjellige 
klasser. Og jakten på nye talenter fortsetter. Som en 
av organisasjonene bak Norges Bilsportforbund  støtter 
MA denne innsatsen.

Av H-E Hansen

Arild Antonsen ble behørig hedret.
Ung og gammel, gutter og jenter. 
Bilsporten er for alle.

Andreas Mikkelsen var fremst blant de mange vinnerne.
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førere i rally-vM neste sesong, og norge skal 
nok en gang være vertskap for verdens beste 
rallyførere i februar, da den siste dagen av rally 
Sverige vil gå på den norske siden av grensen.
 bilsportforbundets premieutdeling omfattet 
over 100 forskjellige klasser og mesterskap; fra 
crosscart og rallycross til gt og historisk racing. 

Stort talent
”bilsporttalentet” er den mest omfattende og 
prestisjefylte talentkonkurransen i norsk motor-
sport. blant alle bilsportsutøvere mellom 15 
og 22 år blir fem finalister plukket ut i konkur-
ransen om heder og 330 000 kroner. MA er en 
av organisa sjonene bak bilsportforbundet som 
støtter denne konkurransen.
 Årets finalister ble testet over to dager på 
vålerbanen i september. Under konkurransen kjørte 
deltagerne både Shortcar og en Subaru impreza 
rallybil med firehjulsdrift på den store  asfaltbanen. 
de kjørte gokart med X30 Challenge og crosskart, 
delvis i terreng, på grus og asfalt. de konkurrerte 
i terrengløp og sykling, presenterte seg selv for 
juryen og var gjennom et tv-intervju. navnet på 
vinneren ble holdt hemmelig i tiden fra finalen og 
frem til nbFs premieutdelingen i november, så det 
var stor spenning rundt resultatet. 
 Juryen hadde en vanskelig oppgave, for alle 
de fem finaledeltagerne leverte en sterk konkur-
ranse. Men den juryen mente kom best ut av alle 
de krevende testene, og viste størst fremgang i år 
var dennis Olsen fra våler i østfold og knA varna.
 dennis har til tross for sin lave alder allerede 
markert seg sterkt internasjonalt i karting. Så 
sent som i år har han tatt flere internasjonale 
seire og blant annet vunnet det tyske mester-
skapet. nå venter et nytt og spennende kapittel 
for 16-åringen. Fra neste år er det Formel renault 
som står på programmet for dennis, som også har 
blitt plukket ut talentprosjektet «red bull racing 
young driver Programme». Han er også en del av 
nbFs Junior team norway. 

Årets fremste
Hederstittelen «Årets bilsportsutøver» er bil-
sportens variant av kongepokalen. tittelen for 
2012 gikk til rallyfører Andreas Mikkelsen (23) 
og hans kartleser Ola Fløene (43). de to vant i 
år irC-mesterskapet i rally for andre år på rad.
-vi er for tiden verdens beste rallynasjon, ikke 
minst takket være innsatsen til Andreas og Ola i 

årets sesong. etter at de sikret sin andre irC-
tittel på rad er de helt klart verdig tittelen 
«Årets bilsportsutøvere», sa bilsportforbundets 
president roar Forgaard. neste år fort setter 
Andreas Mikkelsen som fabrikksfører for 
 volks wagen i deres nye vW Polo r WrC i vM.

Drivende krefter
rallyføreren Frank tore Larsen (21) fra nMk 
Modum & Sigdal, ble tildelt greta Molanders 
Fond. Fondet, som er på 50.000 kroner, tildeles 
hvert år en ung fremgangsrik rallyfører, og det er 
norges bilsportforbund som står for til delingen.  
Fondet har fått navn etter den fargerike 
personlig heten og rallyføreren greta Molander. 
Frank tore Larsen er den 27. rallyføreren i rekken 
som har fått midler fra fondet. 
 bilsporten drives av mange frivillige og 
entusiaster rundt i hele landet disse får sin egen 
heder: Prisen ”Årets drivaksel” symboliserer viktig-
heten av den frivillige drivkraft i sporten. den 
deles hvert år ut til en eller flere personer som 
i kraft av frivillighet har gjort en ekstraordinær 
stor innsats for bilsporten. bilsporten er helt 
avhengig av de mange tusen frivillige som stiller 
opp ved arrangement eller ved drift av klubber.  
ekteparet Unni og kjell Olav Aamodt fra Askim i 
østfold fikk prisen for sitt ekstraordinært store 
engasjement i gokartmiljøet på rudskogen.

Dennis Olsen foran 
resten av de store 
bilsporttalentene.

Petter Solberg delte ut “Drivskselen”.

Andreas Mikkelsen i sin Skoda.
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dette var Loebs og kartleser daniel elenas 
niende vM-tittel! ni på rad! vi snakker her om 
en aktiv fører som allerede har vært legendarisk 
i flere år, og som kan fortsette å sette nye 
rekorder i lang tid. Hele veien har han kjørt 
Citroën, i år var det en Citroën d3 WrC. grunnen 
til at Citroëns fabrikksteam ”bare” har vært 
verdensmester for konstruktører åtte ganger, er 
at Loebs Citroën´er i et par sesonger ble tatt 
hånd om av et privat team.

Norsk seier
Men norge spiller også en viktig rolle på 
arenaen. det er ikke uten grunn at vårt land er 
kåret til verdens totalt sett best rallynasjon.
 For Mads østberg markerte seg som stjerne 
da han gikk helt til topps med sin Ford Fiesta i 
Portugal. vi må helt tilbake til Petter Solbergs 
seier i Wales i 2005 for å finne en nordmann 
øverst på seierspallen! ved sesongens slutt tok 
han en imponerende fjerdeplass.
 Petter Solberg kom på femteplass i sammen-
draget, også han i en Ford Fiesta. På tross av 
en så god plassering, besluttet Petter å gi seg i 
vM etter en karriere som har gitt en vM-tittel, 

samt tre sølv og en bronse.. etter et tiår med 
den fargerike og suksessfulle østfoldingen, må 
rally-vM nå klare seg uten ham. Men han dukker 
nok opp igjen når nye planer er lagt.

Bred deltakelse
ellers var det i 2012 en rekke andre nordmenn 
som deltok i enkelte løp og fikk gode plasseringer 
som ga vM-poeng. Andreas Mikkelsen deltok i 
åtte av 13 løp og kom på 14. plass. Henning 
Solberg ble nummer 20 og var med to ganger, 
mens eyvind brynildsen fikk ett poeng i løpet 
han var med i. dette ga føreren med tidligere 
MA-forbindelser en 29. plassering i vM.
 Allerede 20. januar begynner 2013-sesongen 
i Monte Carlo. Og 10. februar går det svenske 
rallyet, der det igjen blir fartsetapper i norge.

VM-sammendraget 2012:

1.  S. Loeb, Frankrike (Citroen DS 3) 270 p.
2. M. Hirvonen, Finland (Citroen DS 3) 213 p. 
3. J-M. Latvala, Finland (Ford Fiesta)154 p.
4. M. Østberg, Norge (Ford Fiesta) 149 p. 
5. P. Solberg, Norge (Ford Fiesta) 124 p. 

MOtOrSPOrt

Loeb og Citroën uslåelige igjen
Rally-VM:

Sébastien Loeb og Citroëns VM-
rallyteam avsluttet VM-sesongen 
på same måte som de begynte: 
Med løpsseier. I en sesong som 
gikk fra Monte Carlo i januar til 
Spania i november vant fransk-
mennene ni av 13 løp og domi-
nerte i velkjent stil! Av H-E Hansen
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de formelle og uformelle samtalene omfatter 
spørsmål rundt alkohol og narko spørsmål.
ettersom det er alkohol som fortsatt er det 
største problemkomplekset, var dette det 
sterkeste temaet. ”Passiv drikking” ble trukket 
frem i søkelyset mer enn noen gang tidligere 
hos flertallet av delegatene. dette synes å 
falle godt sammen MAs tanker om at alle har 
en rett til å slippe å møte en beruset trafikant

Interessant
dette var en interessant, lærerik og inspi rerende 
konferanse med stort oppmøte fra de mange 
landene i norden og baltikum. nordAn-konfe-
ransen har et omfattende program. Foreles-
ningene var nyttige, ga kunnskaper og faktaopp-

lysninger om tobakk, alkohol og andre rusmidler.
 det kom mange gode innspill. innlegget 
fra Siv Fridleifsdottir var et av disse. Fridleifs-
dottir, som sitter i Alltinget på island og leder 
av sosialutvalget i nordisk råd, var opptatt av 
fakta rundt alkohol og tobakk. Hun påpekte at 
man må møte debatter med seriøse forskning-
stall fra nøytrale institusjoner og legge til 
siden egne personlige emosjoner. Hun merket 
at det var fremgang i lobbyingen på området, 
og mente at dette kom til å gjøre arbeidet 
lettere i fremtiden. den personlige friheten er 
viktig, slik den er formet i blant annet men-
neskerettighetserklæringen og lovverk, men 
dette betyr ikke en frihet til å skade andre 
som for eksempel ved passiv røking og passiv 

drikking. Fridleifsdottir mente at vi må få et 
klarere lovverk som også beskytter andre enn 
den enkelte personen. Hun påpekte at man 
må beholde monopolordningene for alkohol-
salg og advarte også mot internettsalg.

Smakebiter fra foredrag
Martin Winnfors fra godtemplar-ungdommen i 
Sverige tok opp en ”white christmas”-kampanj 
i norden, mens ewy thörnqvist, fra tobaks-
fakta i Sverige, holdt et innlegg om suksessen 
i tobakkspørsmålet og hvorvidt elementer av 
dette kan overføres til alkoholsektoren.
 Aurelijus veryga, professor i medisin ved 
Universi tetet i kaunas i Litauen, tok opp at 
folk i  dag er mye mer opptatt av god helse, 
å spise sunn mat, trene osv. vi må kjenne vår 
besøkelsestid og utnytte denne trenden!
 Fra norge kom Hans Olav Fekjær fra ACtiS 
med et interessant foredrag: Hvorfor har pas-
siv drikking skader på tredje person vært så 
negli sjert i debatten så lenge, og hva kan vi 
gjøre med det?
 Lauri beekman fra temperance Union 
i estland pekte på at det i europa hvert år 
dør 120 000 mennesker på grunn av alkohol. 
tallene er antatt høyest i land med svak lov-
givning, og de totale kostnadene for eksempel 
knyttet til tredjeperson som rammes, kommer 
ikke frem. 

Promillegrense på null
det forelå et resolusjonsforslag som i ut-
gangspunktet hadde en passus om at nordAn 
anbefalte en 0,2 promillegrense for all trafikk. 
dette ble enstemmig endret til 0,0. bakgrunnen 
var et benkeforslag fra Aurelijus varyga fra 
Litauen, som tidligere på dagen hadde hatt en 
prat om saken med MAs delegasjon.
 For øvrig er det verd å merke seg at det 
fra nordAn blir foreslått å innføre alkolås for 
yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, 
grønland og Åland, samt alkolås for personer 
som er dømt for promillekjøring. det foreslås 
også å utrede innføring av alkolås i alle typer 
kjøretøyer, som et alkoholpolitisk tiltak.

NordAN – Nordic alcohol and drugs policy network - er et stort nett-
verk på rusfeltet. Dette er et bredt samarbeid i Norden og  Baltikum. 
MA er en av de veldig mange organisasjonene som deltar. Den store 
årlige konferansen ble i 2012 holdt i Malmø.
- Konferansen inneholdt flere interessante temaer og det ble rikelig 
tid til å samtale med ”likesinnede” fra andre land og høre om deres 
standpunkter i spørsmål rundt alkohol og narko spørsmål, melder 
 Margreth Karlsvik og Ole-Arild Bovolden, som  var MA utsendinger.

Av Margreth Karlsvik og Ole-Arild Bovolden

NordAN:

ruskonferanse i Malmø
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MA-kryssord 3-2012
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l � Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2012:

randi Hatlen, Årøråket 9 
6421 Molde
 
Anton karlsen, Singstad 
7316 Lensvik
 
elbjørg vinsrygg, Heleveien 18 
6783 Stryn
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 752 Sentrum, 0106 Oslo Frist: 28. februar 2013
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MA-Ungdom trenger din støtte! Uansett om du er medlem 
eller engasjert på annen måte: Det er veldig enkelt å gi 
ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen som vil støtte 
arbeidet vårt.

ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem mobiltelefonen og send 
en melding! 
Alt du trenger å gjøre for å bli 
støttemedlem er å sende SMS: 
MA fødselsdato til 2490 
(eks: MA 01011980 til 2490). 

Medlemsavgift for 2010 på kr 50,- 
blir da trukket på din telefonregn-
ing. du blir selvsagt bare trukket 1 
gang. Men hvis du ønsker å bidra 
med mer, så send gjerne flere 
meldinger!

Bli støttemedlem 
i MA-Ungdom 
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Det FINN’s Trafikkhjelp as

 Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM

Tlf. 911 60 350

www.trafikkvakta.no

AUST-AGDER

Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01

MØRE og ROMSDAL

Ulsteinvik..................................Tlf. 70011018

OPPLAND

Dombås...................................Tlf. 932 42 099

ROGALAND

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

ØSTFOLD

Halden....................................Tlf. 69 17 54 90

AKERSHUS

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

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

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

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER.....Tlf. 62 88 28 40

OSLO

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

www.bilia.no

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

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

Steinkjer Bil A/S
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50 - Fax. 74 17 08 51

www.automester.no

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Hedmark Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79
www.transportarbeider.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Samferdselsavd.
Fylkeshuset, 6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

DIN TOTALLEVERANDØR

* Kontormøbler * Kontorrekvisita * Kontormaskiner
Musikk * Gull og ur * Bok og papir

       G.Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest * Tlf: 78 42 79 00 - www.ghagen.no

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Høreapparatets
Energisenter

Ringv 7
8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

www.energisenteret.no

Østlandske Vindu AS

 Brandalvegen 851, 2219 BRANDVAL

Tlf. 62 80 88 90

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET

Tlf. 62 45 47 12

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Taxisentralen
Brumunddal
Jernbanevegen 2

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 11 22

avd for
vernepleierutdanninga

6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen

Sundmoen 34
2270 FLISA

Tlf. 62 95 22 35

Karl Botolfsen VVS AS
Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD

Tlf. 90 82 51 25

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Røra
Bilverksted

Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84
9517 ALTA

Tlf. 908 55 254

Arendal Båt
& Billakkering
Brekka Austre Moland

4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

AS Rockwool
 0401 OSLO

Tlf. 22 02 40 00

Akzo Nobel
Coatings AS

1411 KOLBOTN
Tlf. 66 81 94 00

Øyanvegen 271
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 32 60

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Utne
Transport AS
 Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30
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Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2012:

randi Hatlen, Årøråket 9 
6421 Molde
 
Anton karlsen, Singstad 
7316 Lensvik
 
elbjørg vinsrygg, Heleveien 18 
6783 Stryn
 
vi gratulerer!
Og her er løsningen:
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Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Norsk Scania AS
avd. Kløfta
 Prestmoen

2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Eikerbladet
 Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

JIB Service &
Assistanse

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Stabekk
Bilsenter AS

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

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Teknikken AS
 Lundevågv 5

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 38 50

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Moss
Transportforum AS

 Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

6099 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 60 00

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Mesta Verksted
Bosch Carservice

Solbergmoen
Tverrveien 1

3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 941 34 483

Chr Repstads
Sønner AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Brøttum Taxi ANS
Brøttumsvegen 5
2372 BRØTTUM
Tlf. 62 36 03 10

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Bilxtra Askim
 Haugomg 4
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

Hammerfest
Parkering KF
9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 32 28

Halden
Lastebilsentral A/L

 Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Foss
videregående skole

Steenstrups g 20
0554 OSLO

Tlf. 23 22 67 70

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Transport
Jan S. Krog

Eneråsen, 1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE

Tlf. 69 26 21 10

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Sebu
Bil & Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

Slipefyr’n
 Gneisvegen 133

9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Kåre Ekrene
Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND

Tlf. 52 71 75 66

Midtstranda
Karosseri

Midtstranda
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Kirkev. 183, 4817 HIS
Tlf. 37 01 22 72

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Jessheim
videregående skole

 Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Tlf. 02 610

Termo
Partner A/S
 Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

 Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Bedriftsv. 11
4300 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Jan’s
Byggeservice

Engfaret 7 E
1518 MOSS

Tlf. 928 65 313

Standnes
Transport AS

Kjørnesv. 15
6856 SOGNDAL
Tlf. 477 10 745

www.aasane.auto.no
Tlf. 55 39 30 30

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Mekonomen Åsen
Servicesenter AS

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Mesta Verksted AS
avd Molde

 Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Svene Tre og Metall
 3622 SVENE

Tlf. 906 30 019

Norsk
Oljelaboratorium AS

Strandgata 3
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 37 90

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

Tveito Maskin AS
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Lofoten
Trafikkskolesenter

Sjøsveien 7
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 25 55

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Knapphus
5576 ØVRE VATS

Tlf. 452 73 232

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Toyota Norge AS
 3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Sæternes
Transport AS

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Skjervøy
Byggeservice AS

Industriv 3
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90
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Finn din nærmeste automester på
www.automester.no

Kongsvinger
Elverum

Lillehammer

Fredrikstad
Larvik

Arendal

Skien

Notodden

Fagernes

Kristiansand

Stavanger
Haugesund

Bergen

Førde

Ålesund
Molde

Trondheim

Namsos

Bodø

Narvik
Harstad

Tromsø

OSLO
Mjøndalen

Verdal

Voss

180 VERKSTEDER 
PÅ LANDSBASIS

MEKANISK 
SKADE OG LAKK

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

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

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

• Ingen egenandel

• Hjelp på stedet eller 
 på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste 
 AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet 
 alle dager i året



B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

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

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

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

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