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Organisasjon:
MA har rundet
85 år

Trafikk:
Livsfarlig bruk av
mobiltelefonen

Bilnytt:
Drivstoffgjerrige
bilmotorer

Rus i trafikken:
Alkolås for
promilledømte

•

kr 39,-

5
2013

Motor Forum
Eidsvoll

Trysil
Septikservice AS
2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

3204 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 84 00

Evje
Bilopphogging
Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Syrtveit
4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Ramlo
Sandtak AS

Eidsvoll Auto
Mekonomen
Bilverksted

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Finnmark
Entreprenør AS
Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Løkenvangen
2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 18 80

Jærmester AS
Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

Nordhordland
Industriservice AS
5938 SÆBØVÅGEN
Tlf. 56 34 97 70

Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Myrabakken Næringssenter
6010 ÅLESUND
Tlf. 70 17 83 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Svartsrødv. 1
3243 KODAL
Tlf. 33 44 11 86

1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 53 00

Haugens
Bilservice AS

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Øvregata 173
5525 HAUGESUND
Tlf. 403 00 080

Slipefyr’n

Lofoten
Sparebank

Philips Norge AS

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Eggjaveien 57
2686 LOM
Tlf. 911 63 710

Transportsentralen
Sandefjord AS
Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 75 70

Sørum
Bryne
Kommunalteknikk KF Bil & Mc Skole A/S

Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

Gneisvegen 133
9022 KROKELVDALEN
Tlf. 930 94 618

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Avd Home
Healthcare Solution
Solheimveien 62
1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Svene
Tre og Metall
3622 SVENE
Tlf. 906 30 019

8008 BODØ
Tlf. 75 41 15 36

Snekkerv 3, 8004 BODØ
Tlf. 75 54 21 00
www.bodoind.no

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 60 00

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN
Tlf. 934 14 356

Havneg. 2
9008 TROMSØ
Tlf. 77 60 19 40

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Ensjøv 15 B, 0655 OSLO
Tlf. 23 24 20 40

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00
www.uvdal-trelast.no

Betong Vest AS

Fleslandveien 77
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 66 00

Kolo Veidekke Hønefoss
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64
www.veidekkeindustri.no

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

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

VBK AS

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Element og
Spesialtransport AS
Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Tlf. 78 40 76 40

Eggen
Anleggsdrift AS
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Funderud
Transport AS
Ragnhilds vei 9 A
1473 LØRENSKOG
Tlf. 905 72 437

Fannefjord
vidaregåande skole

Opaas
Trafikkskole Kjølner
Telegata 2
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 30 00

Bergemoen 28
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Julsundv 49 B
6412 MOLDE
Tlf. 71 24 90 90

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Syljuåsen
Oppland AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Stiftelsen

Trasoppklinikken
Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Gleditsch
Fargehandel AS
Jernia
Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

NAF/Viking
redningstjeneste

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Bil og Trucksenter Valdres
Kalplassen
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 99 66

Autostil
Verksted AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Coop Prix Sand

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS

2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 12 23

Haakon VII’s gt 8
4005 STAVANGER
Tlf. 51 56 77 80

Røros Aut.
Trafikkskole
6201 STRANDA
Tlf. 70 26 11 22

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Gohelse Kirkenes
Bandagistforretning AS
Kjell Torkildsensgt. 7
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

Halden
Hadsel
Lastebilsentral A/L videregående skole
Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 55 50

Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Maritimt
Opplæringskontor

Lenagata 62
2850 LENA
Tlf. 61 14 36 00

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Grimstad Bil AS

Tlf. 06 491

Parkv 2, 4340 BRYNE
Tlf. 51 48 25 10

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen
Sundmoen 34
2270 FLISA
Tlf. 62 95 22 35

Søndre Torv 2
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

SKS Transport

Kodal Bil

Eiendomsinvest

Orkdal
Trafikkskole AS
Nygaten 8, 5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL
Tlf. 63 92 29 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Temasenteret, 6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Visiontech AS
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Tlf. 986 03 000
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• Spennende ny bilteknologi
• Stortingets nye Transport- og
		 kommunikasjonskomité
• Produksjon av alkolåser
• MAs trafikksikkerhetspolitikk
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Partrederiet
Mjånes

Høyanger Bil A/S

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

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

Norsk
Oljelaboratorium AS

Sebu Bil
& Bensin AS

Strandgata 3
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 37 90

Jan S. Krog
Transport
Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Modul AS

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Nittedal
Karosseriverksted AS

Tveito
Maskin A/S

Jørn’s
Bil og Brems AS

Beta Marine

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Østre Aker v 68
0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Hetland
videregående skole
Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Bedriftsveien 15
4313 SANDNES
Tlf. 928 66 501

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Einar Kr Larsen
Transport

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Tlf. 02 222

Sirdal Bilberging a/s - Viking Sirdal
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf.

911 60 911

TELEMARK

Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS....Tlf. 913 17 373

4001 STAVANGER - Tlf. 51 51 66 00
www.rogfk.no

www.moller.no

HEDMARK

Møller Bil - Hamar

Gjerluvegen 1 A, 2320 FURNES.....Tlf. 24 03 44 00

HORDALAND

Møller Bil - Drotningsvik

Janaflaten 20, 5179 GODVIK........Tlf. 24 03 14 00

2261 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 00
www.gruesparebank.no

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90

Møller Bil - Kokstad

Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

Møller Bil - Nesttun

Sanddalsv. 1, 5221 NESTTUN.......Tlf. 24 03 16 00

MA – rusfri trafikk og livsstil
ønsker alle
God Jul og Godt Nytt År!
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet

leder

Trafikkultursjokk
Ut av mørket – som skutt ut av ingenting – kommer en scooter. Uten lys. I høy fart rett foran oss
idet vi tar det første steget ut i fotgjengerfeltet.
Den forsvinner bortover gaten like fort som den
kom med en fører uten hjelm. Vi teller raskt en
håndfull brudd på lover og regler vi kjenner så
godt. Og dette var bare det første sjokket. Kultursjokk i trafikken. For det er ikke bare maten og
språket som er annerledes i Kina.
Det er mange opplevelser vi har tatt med oss hjem
fra en tur i Kina nå i høst. En fantastisk tur med
inntrykk og opplevelser som vil bli husket. En reise
med et bilde av et land mye preget av maoisme og
Kulturrevolusjonen. Selv om det er et stykke igjen
før landet er slik vi vil ha det, sett fra Norge, så er
det et land som er under stor utvikling. Og mitt syn
på landet er endret etter oppholdet der.

En hvit jul
Vi drømmer vel alle om en hvit jul. Atter et år ønsker vi oss postkortaktige
landskaper, der hestesleden glir dombjelleidyllisk av sted på veier med godt,
gammeldags vinterføre. Julenissens reinsdyrspann er kanskje den eneste andre
trafikken i denne naivistiske verdenen av idyll.
Jeg sitter og lar tankene fly i køen en desembermandags morgen. Dette er
dagen da rushtrafikken har møtt årets første, store snøfall. Det går tregt,
men de aller fleste av bilistene viser forbausende forsiktighet. Likevel står
allerede et par biler på sidelinjen med forkortet snute etter ublide møter med
midtrabatten. Snøen ser ut til å komme på sjåfører som julekvelden kommer på
kjerringa.
Den glatte og vakre vinterveien vil nok snart bli en nedsaltet sti gjennom snølandskapet, der vi på vanlig vis holder farten som om det skulle være sommer
føre. Men det er all mulig grunn til å minne oss selv om at vinteren krever noe
ekstra av oss bilister. Det er banalt å si, selvsagt, men både du selv og bilen blir
stilt overfor spesielle utfordringer nå.

Når man jobber i en bilistorganisasjon blir man
fort opptatt av den enorme trafikken som preget
de steder vi besøkte. Enorme køer nærmest døgnet
rundt, i fire, seks og åttefelts gater. En adferd når
det gjaldt å skifte filer som en nordmann ville hatt
store problemer med. Men i Beijings og Shanghais
gater fungerte det stort sett bra. Og bilparken
virket på ingen måte å stå tilbake i alder.

De årvisse formaningene om «vinterklar bil» - om gode dekk, frostvæsker,
låsespray og spylevæske – er så absolutt på sin plass både for sikkerheten og
komforten. Men dette bør være ledsaget av en bevisst holdning til vinterkjøring og hver enkelt av de dagligdagse turene. Feier du for eksempel av all
snøen på rutene før du starter, slik at det er fullt utsyn hele veien rundt? Det
er skremmende å se hvordan enkelte i all hast lager seg ørsmå glugger gjennom nysnøen før de kaster seg ut på veien. Kanskje lar de også duggen gro på
innsiden? Og forresten: Måker du nysnøen av biltaket slik at skredet derfra
ikke begraver frontruten når du bremser?

Hvilke resultater i form av ulykker med en slik
trafikk og en trafikk som bryter de mest elementære trafikkregler, slik vi finner de i vår
Veitrafikklov? I Kina dør opptil 100.000 i trafikken
hvert år, og tallet vil nok øke når bilene etter hvert
sprer seg ut på landsbygda i dette enorme landet.
100.000 opplever vi som veldig høyt, mens tallet på
døde i trafikken i Norge ved utgangen av november
var 170 drepte. Dette antallet i vår egen trafikk er
på sin side også altfor høyt. Ved slutten av året vil
vi få et tall som bryter med den gode trenden vi
har hatt med synkende dødstall de siste årene. MAs
arbeid for å få ned ulykkestallene må bare forsterkes.
Det ligger store utfordringer foran oss inn i det nye
året.

Ute på vinterveiene er det ikke bare andre bilister vi må forholde oss til.
For det er neppe dombjelleklang du hører når det kimer utenfor, snarere
sykkelklokken til av de stadig flere tohjulingene du treffer om vinteren.
Vintersyklingen ser kanskje mer risikabel ut enn den i virkeligheten er, og
spesialutstyrt med piggdekk har de vel veigrep på allslags føre? Da står det
kanskje verre til med bakkekontakten for de mange fotgjengerne, som synes
kjørefeltene er lettere å gå på enn de isete og snøfulle fortauene. Vinteren byr
på utfordringer også for slike trafikanter, som bør ta sin del av et ansvar for
den felles, trygge trafikken.

Terje Tørring
Direktør

Hans-Erik Hansen
Redaktør

God tid, hensynsfull tålmodighet og ekstra raushet er et budskap som burde
gjelde langt ut over juletiden. Det gjelder også tanken om at flere burde ha en
hvit jul bak hjemmets fire vegger.
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ORGANISASJON

MA 1928-2013:
19

28

•
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13

1940

1958

Det er 85 år siden nå. Datoen var 26. oktober 1928. Automobilen
hadde vokst seg ut av barndommen. Den var en fantastisk opp
finnelse, men etter hvert som trafikken økte på, viste den også
sine skyggesider. Blant annet var fyllekjøring et problem. Ildsjeler
følte at et motorførernes avholdsforbund var nødvendig.
Av H-E Hansen

Utpå høsten ble MA stiftet. Formålsparagrafen lød: “MA har til formaal aa samle
total-avholdne motorførere til et landsforbund og arbeide for aa opplyse folk om den
store fare alkoholen er for trafikksikkerheten.”

Fart og fyll
Det er Nils Høgevold som tilskrives æren 
for å ha satt det hele i gang. Han var reisesekretær i DNT, og historien vil ha det til at
det var under en kjøretur sommeren 1927
at han overfor sin passasjer uttrykte uro
over at mange brøt fartsgrensen på 35

66
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km/t, samt at mange også kjørte i beruset
tilstand.
	Det fantes riktignok bestemmelser som
forbød å kjøre etter å ha drukket, men det
var så som så med både etterfølgelse og
håndhevelse.

Den spede begynnelsen
Bilen var imidlertid ikke noe allemannseie
ennå, så det tok litt tid å få kontakt med
bileiere som også var avholdsfolk, og som
i tillegg ville melde seg interessert i en
fremtidig bilorganisasjon. 26. oktober 1928

1968

1978

var 80 bileiere invitert til et stiftelsesmøte
i Oslo, men bare syv stilte opp. Høgevold
ledet stiftelsesmøtet.
- Nå er det bilen som er tidens melodi, sa
han i sitt innledningsforedrag under stift
elsen av MA.
Høgevold fortsatte med blant annet å si:
- Mange tror det ikke er så farlig med en
dram eller to under vesten når de skal ut
å kjøre bil. Enkelte tror endog at det er en
fordel.
	Ingen i denne forsamlingen tror at en
knert eller to er ufarlig. Så viktig er dette
at det avgjort må være program nok for en
egen organisasjon, som har dette som sin
helt dominerende spesialoppgave.

Visjoner og resultater
MAs første formann kunne knapt ha overskuet hvor visjonære og tidløse hans tanker
var. På den ene siden har rus vært en av
de betydeligste årsakene i forbindelse med
trafikkulykker i alle år. På den andre siden
hadde han vært med på å etablere en orga
nisasjon som skulle bli en stadig tilstede
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: 85-årsjubileum
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1988
værende pådriver i kampen for sikker og
rusfri trafikk. MA spilte en viktig rolle da
Norge i 1936, som første land i verden, fikk
en promillegrense på 0,5. Da grensen ble
senket til 0,2 i 2001, var det også mye takket
være MAs engasjement. MA var også tidlig
ute med å ta opp spørsmålet med medikamenter og narkotiske stoffer i trafikken.
85 år etter stiftelsen er det fortsatt store
utfordringer i arbeidet for retten til ikke
å treffe en alkoholpåvirket eller på annen
måte ruspåvirket bilfører. I sitt mangfoldige
arbeid har MA i dag satt seg ambisiøse mål
med hensyn til innføring av alkolås i biler.

Mangslungne aktiviteter
MAs historie er så omfattende at det ikke
engang lar seg gjøre å få med stikkordene
her. Medlemmene har kunnet dra nytte av
MA som en bilorganisasjon, som har tilbudt
et bredt spekter av tjenester og tilbud. Alle
rede i 1934 ble MAs eget forsikringsselskap
Varde startet, og siden har forsikring vært
en viktig del av fordelene for medlemmene.
Samme år ble det første Humanitetsløpet
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Og mye, mye mer. En spennende historie,
kjørt. Senere ble betegnelsen Trafikkløp,
mange gode resultater og et godt fellesskap,
som gjennom generasjoner har vært MAs
som også danner basis for årene fremover.
tilskudd til norsk bilsport. Til og med med
NM-status!
	I 1939 kom det første
nummeret av Motorføreren,
som i de 75 årene har vært
Nils Høgevold
MAs medlemsblad, og har
gjenspeilet organisasjonens liv
brakte frem ideen
og identitet, selv om stilen og
og var den drivende
tidene har skiftet. Ellers har
kraften bak etablerungdomsarbeidet stått sterkt,
ingen av
og siden stiftelsen i 1976 har
Motorførernes
dette blitt gjort gjennom
Avholdsforbund.
MA-Ungdom.
Høgevold ble også
	Det har vært mange
den første formaninnholdsrike år med organisa
nen. Siden har 12
sjonsarbeid i lokalavdelinger
andre fulgt ham i
og på MA-kontoret, utadrettet
rekken av ledere,
opplysnings- og kampanje
og fem direktører
virksomhet, arbeid overfor
har vært ledere av
myndighetene og samarbeid
MA-kontoret.
med andre organisasjoner, så
vel nasjonalt som internasjo
nalt.

M
R FF Ø
ØREREN
M OTO
OTO R
R ER EN || 45 || 2200 11 33

77

ALKOLÅS

Rappor

iv til

t

alternat
s som
Alkolå førerett
av
p
ta

m mot

i progra
alkolås
2
g med
ordnin
ber 201
g av en t, 10. septem
enterin
por
Implem
ns rap
gruppe
Arbeids

JUST IS-

EDS
OG BER

ing

irket kjør

ruspåv

KAP SDE

PAR TEM

Alkolås for promilledømte

ENT ET

Skal promillekjørere kunne velge alkolås i stedet for
å miste sertifikatet? En arbeidsgruppe har jobbet
grundig med å foreslå alkolås som en del av soningen
for promillekjørerne med de mest alvorlige overtredelsene. Nå er saken under administrativ og politisk
behandling i departementet etter en siste høringsrunde, der også MA kom sine innspill.

Av H-E Hansen
Forslaget retter seg mot en høyrisikogruppe av promillekjørere - de som kan
være tilbøyelige fortsetter å kjøre selv om
førerkortet er inndratt. Arbeidsgruppen
mener at alkolås sammen med program mot
ruspåvirket kjøring vil bli et effektivt tiltak
mot promillekjøring.

Positivt tiltak
Saken ligger i Justis- og beredskapsdeparte-

mentet og da rapporten ble lagt frem sa
daværende minister Grete Faremo:
– Innføring av alkolås for denne gruppen
av promilledømte skal ikke være en lettvint
måte å unngå tap av føreretten. Det er foreslått strenge krav til domfelte gjennom hele
perioden, og det forutsettes en tett og jevnlig
kontroll. Det skal være en lav terskel for forlengelse av perioden med alkolås, og en høy
terskel for å få tilbake vanlig førerett.

Dette er et positivt tiltak, som vil kunne bli
det første norske lovpåbudet om alkolås
som et effektivt redskap mot alkoholpåvirket kjøring. Dette er rettet mot en
risikogruppe av dem som har kjørt med høy
promille og gjentatte ganger. Men egentlig
mener vi at ordningen skulle vært mer omfattende enn mandatet og forslaget legger
til grunn, både med hensyn til at en større
gruppe burde vært omfattet og at kravene
til oppfølging kunne vært strengere, sier
Terje Tørring, direktør i MA, i en kommentar
knyttet til MAs høringsinnspill.
- En innføring av denne type alkolås
programmer vil bidra til tryggere veier og
at de som velger programmet får en mer
bevisst holdning til en rusfri livsstil.

Forebyggende

Figur 1: Risiko ved ulike promillenivå i forhold til edru fører6
risikoen for å bli drept i trafikkulykke for en bilfører øker sterkt med
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8Figuren viser at

økende promille. Sannsynligheten for en fatal ulykke øker betydelig med promille over
0,5, og ytterligere ved promille over 0,8. For førere med promille over 1,5 er det svært
7

Arbeidsgruppen sier at formålet med
forslaget om at promillekjørere kan bruke
alkolås i stedet for å få inndratt sertifikatet
er å forhindre kjøring i alkoholpåvirket
tilstand. Målgruppen for alkolåsordningen
tilhører en høyrisikogruppe når det gjelder
risiko for å utsette seg selv og andre for
trafikkulykker der utfallet kan være fatalt.
Ordningen er et tiltak for å redusere
trusselen mot trafikksikkerheten som denne
risikogruppen utgjør – samtidig som til

ALKOLÅS

og gjelder kun for
taket kan ha en individualpreventiv effekt
for den promilledømte gjennom deltakelse i personbil klasse B, BE.
Det avgrenses mot
program mot ruspåvirket kjøring.
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inget førerett
satt av eksperter fra Justis- og
ring
at vedkomBeredskapsdepartementet, Samferdselsmende idømmes
departementet, Vegdirektoratet / Statens
program mot
vegvesen, Kriminalomsorgens utdanningsruspåvirket
senter (KRUS), Utrykningspolitiet (UP) og
kjøring, (jf.
Helsedirektoratet. I den meget innholdsrike
strl. § 53 nr.
og gode rapporten ” Alkolås som alternativ
3 e). Dom på
til tap av førerett” foreslår de nettopp
program mot
hva tittelen sier. Tap av førerett betyr på
ruspåvirket
godt norsk å miste sertifikatet. I stedet kan
kjøring krever
promillekjørerne med alvorlige forseelser
at domfelte
få alkolås i bilen. Det er blant annet snakk
ellers ville
om dem som fortsetter å kjøre selv om
blitt idømt
førerkortet er inndratt på grunn av kjøring
ubetinget
med altfor høy promille.
fengsel, og
Som alternativ til ubetinget fengsel og
at vedkomtap av førerett kan den domfelte velge å
mende har
frivillig bruke alkolås.
proble	Den promilledømte kan som alternativ
mer med
til ubetinget fengsel og å miste sertifikatet
alkohol
samtykke til bruk av alkolås. Tidsperioden
JU ST IS
- O G B ER
og/eller
for bruk av alkolås skal ifølge forslaget
ED SK A PS
D EP A R
TE M EN
TE T
annet
bestemmes av retten, og skal være av
berusende
samme varighet som tap av førerett ville
eller bedøvende middel. Det
ha blitt. Alkolås skal ikke være en lettvint
ca.
forutsettes samtykke fra den enkelte for å
løsning for å unngå å miste sertifikatet. Det
kr. 1300 pr.
delta i program mot ruspåvirket kjøring og
vil bli stilt strenge krav til oppfølging og
måned for en alkolåsperiode på
alkolåsbetinget førerett.
kontroll. Alkolåsen kommer i kombinasjon
to år.
	Det er også et vilkår at den som skal
med deltakelse i et omfattende program
Alkolåsen må til service og kontroll
være med på programmet ikke har prob
mot ruspåvirket kjøring i regi av kriminal
hver
sjette måned. Servicen innebærer kalilemer med andrerusmidler enn alkohol.
omsorgen. Den domfelte må selv også
brering av alkolåsen, og kontroll av forsøk
dekke kostnadene til montering og drift
på manipulasjon og omgåelse av alkolåsen.
av alkolås, samt underlegge seg jevnlige
Personundersøkelse
	Dersom kontrollen ikke gjennomføres
legeundersøkelser.
En personundersøkelse skal foreligge før
innen fastsatt frist, skal alkolåsen være
idømmelse av program mot ruspåvirket
innstilt slik at kjøretøyet ikke vil kunne
kjøring og alkolåsbetinget førerett. 
Dom og dokument
starte. Førerbeviset vil ikke bli fornyet.
I personundersøkelsen skal det gjøres en
Retten idømmer alkolåsbetinget førerett
Alkolåsen registrerer all bruk i en
egnethetsvurdering for deltakelse i prosammen med dom på program mot rus
datalogg.
Ved uønskede og mistenkelige
grammet og alkolåsbetinget førerett.
påvirket kjøring, og fastsetter samtidig en
hendelser, vil alkolåsen kreve ekstraserSom en del av personundersøkelsen
periode med tap av førerett i henhold til
vice. Ved service laster verkstedet ned logskal det gjennomføres en obligatorisk
reglene i vegtrafikkloven og tapsforskriftgfilen fra alkolåsen, og oversender den til
legeundersøkelse. Hensikten er å ha et
en. Perioden for alkolåsbetinget førerett
leverandøren. Leverandøren har ansvaret
medisinsk grunnlag for å vurdere om
skal tilsvare tapsperioden. Retten idømmer
for å gjøre dataene tilgjengelige for polivedkommende har et alkoholproblem,
også bot for overtredelsen på vanlig måte.
tiet.
andre rusproblemer, og om vedkommende
	Vegvesenet utsteder et eget alkolåsoppfyller helsekravene til å ha førerett.
betinget førerbevis. Førerbeviset vil være
gyldig i seks måneder, og fornyes deretter i
perioder på seks måneder. Fornyelse forutAnskaffelse og kostnader
setter at legeundersøkelsen er gjennomført, Domfelte må selv sørge for anskaffelse og
og at kontroll og service på alkolåsen er
installering av godkjent alkolås, og dekke
utført.
kostnadene forbundet med bruken av
Førerbeviset vil kun gi førerett i Norge,
denne. Det er anslått en kostnadspris på

Alkolås s
tap av fø om alter nativ til
rerett
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Politiet
- kontroll - høy promille
- førerkortbeslag

Domstolen
- dom på program mot ruspåvirket kjøring
- utmåler en periode for tap av føreretten
- alkolås som alternativ til tap av
føreretten

Domfelte
- skaffer alkolås
- installeres av godkjent verksted

Legeundersøkelse

Påtalemyndigheten
- rekvirere personundersøkelse
- grunnlag for alkolås?

Kriminalomsorgen
- utføre personundersøkelse
- i målgruppen for alkolås?

Vegvesenet
- utsteder midlertidig kjørebevis

av perioden med alkolåsbetinget førerett
nomføring av program mot ruspåvirket
har et alkoholforbruk som er forenlig med
kjøring. Arbeidsgruppen foreslår at
Det skal gjennomføres en legeundersøkelse
edruelighetskravet
i
vegtrafikkloven
§
34.
kriminalomsorgen også får ansvar for opp
av3domfelte
hver
sjette
måned.
Hensikten
Bakgrunn og statistikk
	Dersom en legeundersøkelse innenfor det
følging av domfelte gjennom hele perioden
er å vurdere om han eller hun fyller kravet
siste året viser for høye verdier, forlenges
med alkolåsbetinget førerett. Oppfølgingen
til edruelighet i vegtrafikkloven § 34 for å
3.1 gjenerverve
Hva erføreretten
en alkolås?
perioden med alkolåsbetinget førerett, slik at
utover gjennomføringen av program mot
kunne
når tapsperidomfelte etter forlengelsen har ett år igjen av ruspåvirket kjøring skal bestå i en oppføloden er over. Ved disse legeundersøkelsene
En alkolås
er som
en viser
teknisk
sommed
kobles
til bilens
tenningssystem.
perioden
alkolåsbetinget
førerett.
gingssamtaleFør
hverbilen
sjette måned.
måles
biomarkører,
nivåetanordning
på
	Det holdningsskapende
alkoholforbruket
over en viss
tid. i et munnstykke slik at utåndingsluften kontrolleres.
startes må føreren
blåse
Dersomarbeidet som
program mot ruspåvirket kjøring og opp
Oppfølging og holdningsarbeid
	Gjenerverv av føreretten krever at
utåndingsluften
inneholder
alkohol enn den
fastsatte
lovlige grensen,
er det ikke
følging.
har ansvaret
for gjenden
som er dømt gjennom
det siste året mer Kriminalomsorgen

mulig å starte bilen.
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er ikke alkolås brukt i forbindelse med medisinske rehabiliteringsprogrammer i USA.

er er
ikke
medvilkårstiden
medisinske rehabiliteringsprogrammer
i USA. for
Vilkårstiden
ettalkolås
ellerbrukt
to år.i forbindelse
Den lengste
gjelder for de som dømmes
Omkring
10—20 % av
desom
somhar
oppfyllergjentagende
kriteriene for promillekjøring
å delta i de frivillige
programmene
«grovt
rattfylleri»,
seneste
fem årene,
Omkring de
10—20
% av dehatt
som oppfyller kriteriene
for å delta i de de
frivillige
programmene
ALKOLÅS
velger
å
ta
i
bruk
alkolås.
Deltakeren
betaler
selv
utgiftene
for
deltagelse
i
og de som velger
har diagnosen
misbruk
eller avhengighet.
I vilkåret
inngår regelmessige
å ta i bruk alkolås.
Deltakeren
betaler selv utgiftene
for deltagelse
i
alkolåsprogrammet.
alkolåsprogrammet.
legekontroller
med prøvetaking, samt kalibrering og service av alkolåsen og dens
datalogg. Om vilkårskravene ikke oppfylles, får man ikke lengre delta i programmet,
og
Alkolå
tap av s som altern
førere
ativ til
tt
det midlertidige førerkortet inndras. Deltagerne betaler selv alle kostnader, og de må
fortsatt betale både bot og sone eventuell fengselsstraff.
Det er lempet på
AntallAntall
vilkårskravene i forhold til det opprinnelige forsøksprogrammet, for å motivere flere til
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2000000

2000000 som omfattes av systemet er personbil, lett og tung lastebil, buss,
Kjøretøygruppene
1500000
motorsykkel1500000
og moped klasse 1. Deltagerne søker Transportstyrelsen om å få førerkort
1000000
med vilkår om
alkolås, dvs. et vanlig førerkort med en kode for alkolås som kun gjelder
1000000
500000
i Sverige. Myndigheten
følger også personen under vilkårstiden. Dessuten godkjenner
500000
0
Transportstyrelsen
0 alkolåsen og utøver tilsyn.
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USA

Alkolås ble først introdusert i California i 1986, og blir nå brukt i 46 delstater. Antallet
MA-direktør Terje Tørring
Figurhar
3. Antallet
personer
som har
er med
form for alkolåsordning
i USA
pr. 1.1.2012
personer som
installert
alkolås
økti en
formidabelt
siden 2000.
Foreløpig
har omlag
(ref. upublisert
tallmateriale
fra 2.
Paul Marques, PIRE)
250
000
mennesker
alkolås,
se
figur
Figur 3. Antallet personer som er med i en form for alkolåsordning i USA pr. 1.1.2012
fra kriminalomsorgen representerer, (ref.
vil upublisert tallmateriale fra Paul Marques, PIRE)
I USA er 1/3 av de som blir tatt for promillekjøring residivister. Ifølge evalueringer
være et nyskapende element innenfor
hindrer alkolåsen effektivt promillekjøring når vedkommende er med i et
gjeldende alkolåsordninger. Den vanligste
I USA er 1/3
av de som blirNår
tattvedkommende
for promillekjøring
residivister.
evalueringer er
alkolåsprogram.
ikke lenger
er med iIfølge
alkolåsprogrammet
modellen er at det kun installeres en
hindrer alkolåsen
effektivt
promillekjøring
når
vedkommende
er
med
i
et
risikoen for promillekjøring tilbake på samme nivå som før. I de frivillige
alkolås, eventuelt med krav om helsesjekk
alkolåsprogram.
Når
vedkommende
ikke
lenger
er
med
i
alkolåsprogrammet
er eller hadde
alkolåsprogrammene hvor deltakerne hadde gjort seg skyldig i residivisme
underveis.
risikoen forhatt
promillekjøring
tilbake påi blodet,
sammevarierte
nivå som
før. Iavdetilbakefall
frivilligemellom 0,5 og 5 % i
et høyt alkoholinnhold
andelen
Sanksjonene
løpet av alkolåsprogrammet
.
alkolåsprogrammene
hvor deltakerne11hadde
gjort seg skyldig i residivisme eller hadde
Brudd på vilkårene for bruk av alkolås
hatt et høyt alkoholinnhold i blodet, varierte andelen av tilbakefall mellom 0,5 og 5 % i
3.3.3 Finland 11
kan medføre to sanksjoner: At man mister
.
løpet av alkolåsprogrammet
muligheten for å fortsette med alkolås
Finland startet sommeren 2005 en forsøksordning med alkolås som et frivillig alternativ
betinget førerett og forlengelse av peri3.3.3 Finland
til tap av føreretten ved promillekjøring. Forsøksordningen ble utformet på bakgrunn av
oden med alkolåsbetinget førerett.
rapporten «Försöksversamhet med alkolås. Alkolåsarbetsgruppens betänkande»,
Alkolåsperioden kan forlenges med
Finland startet sommeren 2005 en forsøksordning med alkolås som et frivillig alternativ
Transport- og Kommunikationsministeriets publikationer 2/2004. Rapporten ble
seks måneder, og den kan forlenges flere
til tap av føreretten
ved promillekjøring. Forsøksordningen ble utformet på bakgrunn av
utarbeidet av en arbeidsgruppe under det finske Transport- og
ganger. Vedtak om forlengelse fattes av
«Försöksversamhet
med alkolås. Alkolåsarbetsgruppens betänkande»,
Kommunikationsministeriet.
politiet, med retten som klageinstans.rapporten
Ved
Transportog Kommunikationsministeriets publikationer 2/2004. Rapporten ble
tap av alkolåsbetinget førerett må hele
den
opprinnelige tapsperioden gjennomføres,
utarbeidet av en arbeidsgruppe under det finske Transport- og
uavhengig av når bruddet skjer.
Kommunikationsministeriet.

Brutte forutsetninger

11

Marques et al. 2010

Brudd som kan medføre at man ikke får
19
fortsette alkolåsopplegget, er for eksempel:
• kjøring i ruspåvirket tilstand, eller andre
11
et al. 2010
brudd på vegtrafikkloven som fører til Marques
tap
av føreretten.
Figur 2. Forskjellige typer19alkolåsordninger i delstater i USA.
• dersom service på alkolåsen og/eller
legeundersøkelse ikke gjennomføres Alkolås
innen
er vanligvis et frivillig alternativ til inndragning av føreretten. Men i enkelte
fastsatt frist.
delstaterførerett
er alkolås
forårå til
få tilbakeforeligge
føreretten
for underkjente
personer som
gjentatte
forsøkgjentatte
på
slik atobligatorisk
det vil gjenstå ett
• manipulasjon eller forsøk på manipula
start
av
kjøretøyet
med
for
høy
alkoholmulig
gjenerverv.
ganger
er
funnet
skyldig
i
promillekjøring.
I
USA
idømmes
ofte
en
person
til
lengre
sjon av alkolåsen.
konsentrasjon
i
utåndingsluften.
• økende alkoholmisbruk eller en negativ
Når perioden med alkolåsbetinget førerett
Sertifikatet tilbake
helseutvikling, som innebærer at
er gjennomført, kan ordinær førerett fås
For å få tilbake den ordinære føreretten
domfelte ikke fyller helsekravene i veg18
tilbake. Det kreves i utgangspunktet ikke
forutsettes
det
at
den
fastsatte
perioden
trafikkloven § 34.
ny førerprøve.
med
alkolåsbetinget
Brudd som kan medføre forlengelse av
førerett er gjennomført, og at vilkårene for
alkolåsperioden:
Kilde: ”Alkolås som alternativ til tap av
å inneha førerett er oppfylt.
• alkolåsens logg viser gjentatte forsøk på
førerett”, Implementering av en ordning
For
alkolåsordningen
vil
det
i
tillegg
start av kjøretøyet med for høy alkoholmed alkolås i program mot ruspåvirket
stilles
skjerpede
krav:
konsentrasjon i utåndingsluften.
kjøring. Arbeidsgruppens rapport, 10.
• det siste året før gjenerverv må lege
• dersom legeundersøkelsene innenfor det
september 2012. Justis- og beredskaps
undersøkelsene bekrefte tilfredsstillende
siste året viser alkoholbruk som ikke
departementet.
nivåer
på
biomarkører
for
rus.
er forenelig med kravet til edruelighet,
•
det
siste
året
før
gjenerverv
må
det
ikke
forlenges perioden med alkolåsbetinget
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tema

Gjensidige-undersøkelse:

Livsfarlig mobilbruk

4 av 10 har opplevd at bruk av mobiltelefon under kjøring har skapt farlige situasjoner som
kunne fått alvorlige følger, viser en undersøkelse fra Gjensidige. Det er en økning på 13 % i
forhold til en tilsvarende undersøkelse i fjor. I år har det også kommet nye regler for bruk av
mobiltelefon i bilen.

Av H-E Hansen

Menn har forårsaket farlige situasjoner
med mobilbruk oftere enn kvinner og det
er vanligere blant unge enn blant eldre,
vis undersøkelsen som er gjennomført
av IPSOS MMI for Gjensidige. Nærmere
halvparten av dem mellom 25 og 39 år har
opplevd farlige situasjoner. Og Oppland
fylke er verst, der er det hele 46 % som har
opplevd farlige situasjoner.

Urovekkende
Dette er en urovekkende utvikling. Noe av
forklaringen på den store økningen kan
skyldes at vi i stadig økende grad omgir oss
med elektronikk i enhver situasjon. Dette
gjelder også i bilen, og mobiltelefonen er
en fast følgesvenn.
- Vi i MA har alltid arbeidet for at bil
førerne skal være oppmerksomme. Dette
gjelder selvsagt rus, men vi setter også
søkelyset på andre distraksjoner som
påvirker evne til å være konsentrert om å
kjøre sikkert. Dette gjelder ikke minst bruk

12
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av mobiltelefon, sier MA-direktør Terje Tørring
i en kommentar til undersøkelsen fra MAs
forsikringspartner.
	Endringen i forhold til tallene fra i fjor
kan også ha med en økt bevissthet rundt
problemet å gjøre, og at man derved lettere
husker en farlig situasjon man har for
årsaket. Regelendringene for mobiltelefonbruk fra tidligere i år, kan også ha bidratt
til økt oppmerksomhet.

navigasjonsutstyr og nettbrett): ”Enhver
skal ferdes hensynsfullt og være aktpå
givende og varsom så det ikke kan oppstå
fare eller voldes skade og slik at annen
trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret”. Som et annet eksempel trekkes det
frem at selv en håndfri samtale for eksempel kan ha et innhold av en slik karakter at
bilføreren straks bør kjøre inn til siden og
stoppe før samtalen fortsetter.

Nye regler

Ikke meg

Fra 2. mai 2013 ble det forbudt å taste og
surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk
er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en
holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en
holder, eller kan styres via håndfrie løsninger
som en knapp på rattet eller lignende.
Den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 vil kunne omfatte førers
bruk av også annet elektronisk utstyr som
ikke defineres som mobiltelefon (f.eks.

Vi vet at både telefonsamtaler og tekst
meldinger har vært direkte årsak til
alvorlige ulykker. Det skal svært lite
uoppmerksomhet til før det kan gå galt. Et
hundredels sekund uoppmerksomhet kan
være nok til at bilen havner i motgående
kjørefelt eller ut i grøfta.
Mange vil si at det skjer ikke meg, men
hver eneste dag skjer det mange nesten
ulykker. Det er også mørketall. Mange vil
nok ikke innrømme at de satt uoppmerksomme i telefonen når de bulket. Det kan
være fristende å ta telefonen, men dette
kan få fatale konsekvenser. Marginene er
små på smale og dårlige veier.
	Dersom man «må» bruke mobiltelefon
i bil, skal man alltid bruke håndfri telefon.
Men det er viktig å huske på at håndfri
mobiltelefon ikke løser problemene. Forsk
ning viser at det å prate i mobil i seg selv
tar mye oppmerksomhet bort fra kjøringen.
	I den samme Gjensidige-undersøkelsen
svarer en av ti nordmenn at de har blitt
skadet i bilkollisjon, og en av fire er bekymret for å bli skadd i en bilkollisjon.

tema

Reglene for mobilbruk
Vegdirektoratet har utarbeidet en veiledning om hvordan forskriften skal forstås. Forskriften viser til at hovedregelen er at
førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn ikke
er tillatt. Men i lys av mobiltelefonens nye og utvidete bruks
områder, har det blitt ansett som nødvendig med en revisjon
av forskriften.
Det er førers eget ansvar å sørge for at
bruk av mobiltelefon under kjøring med
motorvogn skjer i overensstemmelse med
forskriften, og at bruken ikke medfører
redusert aktsomhet.

Kort sagt
Grunnleggende sett innebærer endringen
i forskriftene om bruk av mobiltelefon at
det kun er oppstart, gjennomføring og
avslutning av samtale som er tillatt, under
forutsetning av at mobiltelefonen er håndfri eller er plassert i en holder. Det er også
tillatt å spille av musikk eller andre lydfiler
når dette kan styres håndfritt. Det er ikke
tillatt å taste inn nummer, ringe opp, eller
avslutte samtalen på en løs telefon.
Annen bruk av mobiltelefonen til SMS,
surfing på nett, bruk av apper osv. er
uansett plassering av mobiltelefonen ikke
tillatt.
Overtredelse av forbudet straffes med
bot på 1.300 kroner.

telefoner over lukket nett vil uansett regu
leres av vegtrafikklovens generelle krav til
aktsomhet i vegtrafikkloven § 3.

Under kjøring
Begrepet «kjøring» som i den tidligere
forskriften var definert som «motorvogn
som er i bevegelse», er ikke lenger definert. Dette kommer av at motorvognen ble
regnet å være i bevegelse jf. forarbeid og
tidligere veiledning, inntil den var stanset
på trafikalt forsvarlig sted. Stans på rødt
lys, kø, e.l. ble altså regnet som bevegelse i
forskriftens forstand, selv om motorvognen
faktisk sto stille.

Håndfri
«Håndfri» eller «handsfree» er et begrep
som er mye benyttet. Med uttrykket er det
meningen at både stemmestyring, blåtann-

løsninger i bil og øvrige løsninger med og
uten tråd skal kunne benyttes.
For å unngå forvirring rundt bruk av
holder, er dette nevnt som en alternativ
løsning. Vegdirektoratet oppfordrer på
det sterkeste til å benytte håndfritt utstyr
fra begynnelsen av kjøringen. Dette bør
av trafikksikkerhetshensyn ikke kobles til
under kjøring.

Holder
Bruk av holder likestilles med bruk av
andre håndfrie løsninger. Det vises ikke til
bestemte typer festeanordninger, så lenge
holderen faktisk holder mobiltelefonen på
plass. Holderen må være «forsvarlig fastmontert», altså sikret tilstrekkelig feste.
	I tillegg skal den være «i umiddelbar
nærhet av rattet», godt synlig og slik at
fører ikke må strekke seg langt fra rattet
for å starte opp eller avslutte en samtale.

Styre og avspille lydfiler
Det vil også være tillatt å avspille og styre
lydfiler fra mobiltelefonen der dette kan
gjøres håndfritt. Musikk styres i dag i stor
grad fra mobiltelefonen via musikktjenester
som spotify og wimp. «Lydfiler» er benyttet
fordi mobiltelefonen også benyttes til radio,
podkast eller annen nedlastning av lyd.
	Dette må være tillatt så lenge man kan
benytte seg av knapper på rattet eller andre
håndfrie løsninger til å bytte sang eller
liknende. Det er derfor tatt inn et eget ledd
i bestemmelsen om lydfiler.

Mobiltelefon
Veiledningen går inn på nærmere presi
seringer.
	Begrepet «bruk av mobiltelefon» er
definert som «enhver betjening av mobil
telefonens funksjoner». Dette gjelder alle
nåværende funksjoner, både teksting, samtale, internettbruk osv., og har som mål
setning å omfatte også fremtidige funksjoner
som tar førerens oppmerksomhet. Det er
«betjening» av funksjonene som omfattes.
Eksempler på at telefonen ikke betjenes vil
være der GPS på mobiltelefonen står på
uten at denne røres under kjøringen.
	Radioutstyr for kommunikasjon over
såkalt lukket nett som benyttes av blant
annet utrykningskjøretøy (nødnett), busser
og drosjer faller utenfor begrepet «mobil
telefon» i forskriftens betydning.
Men også andre kommunikasjonsmidler,
som lesebrett og datamaskiner, vil kunne
omfattes av forskriften når de benyttes til
kommunikasjon over offentlig nett. Bruk
av skype kan være et eksempel på dette.
Øvrig bruk av datamaskiner, lesebrett eller
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La bilen stå dagen derpå

Vi er glade i julebord i Norge. Det er en hyggelig
tradisjon å samles med gode kolleger til festlig
lag med god mat og godt drikke i førjulstida.
Slik åpnet Ann-Cathrin Becken, leder av MA, sin
førjulskronikk myntet på hele Norge. Julebordstiden er nok den perioden av året da hennes
tanker om å kjøre bil etter en festlig kveld er
som mest aktuelle for altfor mange.
Av Ann-Cathrin Becken, leder av MA - rusfri trafikk og livsstil
Julebordet gir oss et etterlengtet avbrekk
fra en travel hverdag. Vi får være sammen
med kollegene våre utenfor arbeidsplassens
rammer, der vi dyrker det gode humøret
og de gode historiene mens vi nyter god og
tradisjonell mat.
For noen kan imidlertid det hyggelige
gå over i det pinlige. Vi kjenner nok alle
noen som blir litt for full og høyrøstet,
som sier ting og gjør ting som gjerne skulle
vært ugjort dagen derpå. Som kolleger
har vi ansvar for å passe på hverandre og
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gi en kollega som er i ferd med å passere
en grense, et velment hint om at vedkommende kanskje har fått nok. Arbeidsgivere
har også ansvar for å legge til rette for at
julebordet ikke tar form av et sjøslag – ved
å begrense tilgangen og å sørge for at det
også finnes gode alkoholfrie alternativer.
Så har hver og en av oss ansvar for at
juletrafikken skal være trygg. I Norge er det
heldigvis ingen aksept for å kjøre i fylla, og
de færreste ville ta sjansen på å sette seg i
bilen og kjøre etter julebordet. Men bilen

bør også få stå dagen derpå. Alkoholen
sitter lengre i kroppen enn vi tror, og promille gjør oss til farlige sjåfører.
	Det er viktig at vi alle skal føle trygghet
for at sjåførene vi møter ute i trafikken er
rusfrie. Ingen skal dø av fyllekjøring. Det er
vårt felles ansvar.

ORGANISASJON

Med fokus på
medlemsverving

MA har fått ny markeds- og prosjektansvarlig; Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen. Hun har jobbet i MA siden midten av august og
tar tak i de store utfordringene som blant annet ligger i å verve
nye medlemmer til MA.
Elisabeth er høgskolekandidat i reiseliv
fra Høyskolen i Lillehammer og har en
bachelorgrad i markedskommunikasjon og
merkevarebygging fra IFM og BI. Tidligere
har hun blant annet jobbet som leder i
destinasjonsselskapet for Mosseregionen,
og hatt ulike lederstillinger i reisebyråer.
Hennes hovedoppgaver i MA vil være
markedsføring, med alt det innebærer av
profilering av MA, koordinering av kom
munikasjon gjennom ulike kanaler som
web, sosiale medier og direkte medlemskontakt, samt utvikling og gjennomføring
av prosjekter og kampanjer.
	Vår turglade og samfunnsinteresserte
nye medarbeider deler gjerne noen tanker
om innsatsen på disse områdene.
Hva er din største prioritet nå?
- Jeg har brukt noe tid på å sette meg inn i
organisasjonen. MA har stolte tradisjoner
og en lang og spennende historie. Det å
få jobbe i en organisasjon med et ideelt
grunnlag gir jobben en ekstra dimensjon.
Utover dette er fokuset rettet mot
medlemsvekst, for jo større MA er, desto
mer påvirkningskraft og tyngde får vi. Vi
mener at arbeidet MA gjør for rusfri trafikk
er viktig. I prinsippet er omtrent hele Norges

befolkning enig med oss i at man skal kunne
ferdes i trafikken uten å risikere å bli skadet
eller drept av en fyllekjører. Hver eneste dag
setter allikevel minst 125 000 bilførere seg bak
rattet i ruspåvirket tilstand, det være seg av
alkohol, piller eller narkotika.
	Dette jobber MA for å forhindre, for
eksempel gjennom vårt arbeid med alkolås i
kjøretøyer, med holdningsskapende aktivi
teter og ved påvirkning av politiske og
offentlige beslutningstakere.
Men som veldig mange andre organisasjoner opplever også MA at nyrekrutteringen stagnerer, og denne trenden
er det viktig å snu. Derfor må det være
fokus på verving av nye medlemmer, både
støttemedlemmer og ordinære medlemmer,
i alle aktiviteter vi gjør. Fra sentralt hold
iverksetter vi flere tiltak, dessuten trenger
vi hjelp fra alle våre eksisterende medlemmer og aktiv innsats i lokalavdelingene!
Husk at det neste nye medlemmet befinner
seg kanskje nettopp i ditt eget nærmiljø!
	En annen prioritet er videreutvikling
av gode medlemsfordeler. Vi skal beholde
eksisterende og nye medlemmer, og da er
det viktig med attraktive medlemsfordeler
og selvfølgelig god informasjon og dialog
om hva MA jobber med.

Hvorfor tror du det er utfordrende å
rekruttere betalende medlemmer til
organisasjoner i dagens velstands-Norge?
- Det finnes vel ikke noe fasitsvar, men det
som er sikkert er at enkeltmennesket over
svømmes av tilbud og budskap fra alle hold
og i alle kanaler, noe som gjør det vanskelig
å velge. Dermed ender det kanskje med at
man unnlater å ta et aktivt standpunkt,
selv om man kan være veldig enig i sak.
Hvordan kan MA påvirke fremtidens
trafikkbilde?
- Jeg skal gjøre mitt til at vi forblir en viktig
organisasjon for alle som er opptatt av
frihet fra rus i trafikken, og at MA med sitt
arbeid bidrar til at Nullvisjonen om ingen
drepte eller livsvarig skadde i trafikken
oppnås. MA setter hensynet til det enkelte
menneske høyest i trafikken, og en av våre
fanesaker er implementering av alkolås i
alle kjøretøyer. Det kan foreløpig se ut som
det er et stykke vei dit, men ting skjer; i
juni vedtok for eksempel Stortinget at det
skal lages forskrift om alkolås i alle landets
skolebusser.
	Generell trafikksikkerhet er vi også opptatt av; enkle ting som refleksbruk, som det
merkelig nok slurves mye med. Dessuten
holdningsskapende aktiviteter for ungdom,
for eksempel ønsker vi enda større bevisst
gjøring og fokusering på problematikken
rundt trafikk og rus i føreropplæringen, og
jeg håper vi kan bidra med gode prosjekter
i så måte.
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Volvo motorer:

Volvo med stor, ny motorfamilie

Volvo er i ferd med å introdusere en helt ny familie av høyeffektive 2-liter
og 4-sylindrede bensin- og dieselmotorer. Dette følger hakk i hæl på en
gjennomgripende fornyelse av store deler av modellspekteret.

De nye motorene vil bli introdusert mellom 2013 og 2015 ved siden av de andre,
velprøvde motorene fra Volvo. De første
variantene har blitt montert i de nye utgavene av modellspekteret, Volvo S60, V60,
XC60, V70, XC70 og S80, høsten 2013. Dette
er modeller som har fått både nytt design,
nye egenskaper og nytt utstyr i år.

Valgmuligheter
Til sammen danner kombinasjonene av
modeller og motorer et enormt mangfold av
spennende valgmuligheter.
	Betegnelsene D og T står logisk nok for
diesel- og turbobensinmotorer. For øvrig er
tallbetegnelsene for de enkelte motorene
bygd opp etter et mer internt system for
økende størrelse, ikke for eksempel knyttet
til sylinderantall, som altså er 4 for alle.
Og hva hestekraftantallet angår vil
motorene komme i et rikt register, og som
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vanlig lar Volvo oss få stifte bekjentskap
med de sterkeste først.
Strategien med firesylindrede bensin- og
dieselmotorer og muligheten for også å sette
dem sammen med el-motorer i hybrid-
drivlinjer er sporet Volvo har valgt for
framtiden.
- Dette er en milepæl i Volvo Cars’ historie.
Med vår nye motorfamilie fokuserer vi på to
ytterligere viktige egenskaper – kjøreglede
og drivstoffeffektivitet, sier Derek Crabb,
Vice President Powertrain Engineering.

Kompressor og turbo
Volvos nye 2-liter, 4-sylindrede motorer i
Drive-E-serien kan virkelig tilby bilkjøperne
kombinasjonen av kjøreegenskaper og
lave CO2-utslipp. Volvo S60 med T6-bensin
motoren med så mye som 306 hestekrefter
og den nye 8-trinns automatgirkassen,
oppgis for eksempel å være den første bilen i

Av Knut Arild Lotterud

dette segmentet som yter mer enn to heste
krefter pr gram CO2-utslipp pr kilometer.
	T6-bensinmotoren har på sin side både
en kompressor og en turbolader. Kompressoren benyttes til å hjelpe til i den nedre
delen av dreiemomentet og gir følelsen av
en stor sugemotor. Den mekanisk koblede
kompressoren begynner å fungere umiddelbart ved lave turtall, mens turboladeren slår
inn når luftstrømmen har bygget seg opp.
Med 306 hk og et CO2-utslipp på 149 g/
km og forbruk på 0,64 liter/mil skal Volvo
S60 T6 bli den første bilen i sitt segment som
tilbyr sjåføren mer enn to hestekrefter per
gram CO2. Bilen akselererer fra 0-100 km/t
på imponerende 5,9 sekunder.
- Vi har skapt en rekke mindre, men mer intelligente motorer med effektkurver som gir
spennende kjøreegenskaper, sammenliknet
med motorer med flere sylindre. Samtidig
fortsetter vi å redusere drivstofforbruket og
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CO2-utslippene, sier Derek Crabb.
	Volvo S60 med T5-utgaven av de nye
motorene som for sin del yter 245 hk, gir
sammen med den nye 8-trinns automatgirkassen også meget konkurransedyktig
forbrukstall: CO2-utslippene er nede på 137
g/km som tilsvarer et drivstofforbruk på
0,59 liter/mil.

Gode utslippstall
På dieselsiden vil Volvo S60 med D4-motoren
med 181 hestekrefter og manuell girkasse
ha et CO2-utslipp på 99 g/km, som tilsvarer et drivstofforbruk på 0,38 liter/mil. En
V60-stasjonsvogn D4 med opptil 17-tommers dekk bryter også 100 gram-barrieren
i henhold til NEDC-sertifiseringen med et
CO2-utslipp på 99 g/km.
	Dieselmotorene i Drive-E-serien leveres
med verdensnyheten i-ART-teknologi, som
gir tilbakemelding om trykk fra hver enkelt

innsprøytningsdyse, i stedet for å bruke en
tradisjonell trykksensor i common rail-en.
Hver enkelt innsprøytningsdyse har en
intelligent databrikke på toppen av den som
overvåker innsprøytningstrykket. Ved hjelp
av denne informasjonen, sørger det selvtilpassende i-ART-systemet for at det sprøytes
inn en optimal mengde drivstoff under hver
forbrenningssyklus.
- Kombinasjonen av innsprøytningstrykk på
2500 bar og i-ART-teknologien gir en motor
med høy ytelse, bedre drivstofføkonomi og
betydelig lavere utslipp. Det er et gjennombrudd som kan sammenlignes med da vi fant
opp lambda-sensoren for katalysatoren i
1976, mener Crabb.

Forberedt for elektrifisering
Drive-E-motorene er forberedt for fremtidig
elektrifisering fra starten. Den kompakte
størrelsen på de firesylindrede motorene

betyr at det kan monteres en elektrisk
motor foran eller bak på bilen. Batteriet vil
være lokalisert i midten av bilen.
- Vår V60 Plug-in Hybrid beviser at det ikke
er motsetning mellom kjøreglede og lave
utslipp. Og vi kan bekrefte at den nye XC90
vil bli introdusert i 2014 med en bensin/plugin-hybridversjon i det øverste modellsegmentet, sier Derek Crabb.
	Volvo motorfabrikk i Skövde i Sverige
produserer de nye motorene. Alle motorversjonene blir bygd i den samme produksjonslinjen i den nye delen av anlegget. Det
bidrar til en effektiv produksjon. Utvikling
og investering i den nye motorfamilien er
en del av en omfattende utvidelsesplan hos
Volvo. Investeringene på rundt to milliarder
svenske kroner er de største i motorfabrikkens historie. Dette skal sikre virksomheten
og et stort antall arbeidsplasser i lang tid
framover.
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Toyota Auris Touring Sports:

Fullspekket motorvalg

Av H-E Hansen

Toyotas nye stasjonsvogn Auris Touring Sports kombinerer
brukervennlighet med et tiltalende design. Og ved siden av
gode bensin- og dieselmotorer kommer den romslige kompaktbilen også som hybrid.
Hybridmesteren
Toyota var først ute med å spre masse
produserte hybrid-modeller rundt i verden.
Etter at Prius var blitt selve symbolet,
har hybrid-systemet også funnet plass
i de andre modellene fra Toyota. Det er
alminneliggjort i den grad at modeller
tilbys både med bensinmotorer, diesel
motorer og full-hybrid-løsninger.
Slik er det også med den nye Auris
stasjonsvogn. Auris Touring Sports kombi
nerer det populære stasjonsvognformatet
med modellrekkens omfattende utvalg av
drivlinjer. Den første stasjonsvognen i dette
segmentet med full-hybrid drivlinje.
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Formatene
Auris Touring Sports har samme aksel
avstand (2.600 mm) og svingradius (10.4
meter) som kombiversjonen av Auris. Samtidig er stasjonsvognen 285 mm lengre enn
den 4.275 mm lange kombien. Den ekstra
lengden fører i sin helhet til økt lasteplass.
	Batteriet er plassert under baksetet.
Dermed medfører innføringen av Toyotas
Hybrid Synergy Drive (HSD) ingen kompromisser med hensyn til bagasjekapasitet.
	Når du bruker baksetene, er lastearealet 1.115 mm langt og 1.452 mm bredt.
Dermed er bagasjerommet hele 530 liter
stort. Dersom baksetene, som kan legges
ned i forholdet 60:40, ligger flatt, øker leng-

den til maksimalt 2.047 mm. Den maksimale
høyden blir 890 mm og det totale volumet
1.658 liter.
	Den gode lastekapasiteten ledsages
av god funksjonalitet. Blant annet kan du
slå ned baksetene i Auris Touring Sports
med ett eneste trykk (såkalt Easy Flat),
lastegulv i to nivåer og toveis bagasjetrekk. Bagasjerommet har dessuten kroker
for handleposer, takreling i aluminium,
justerbart bagasjenett, tre 12V-uttak og
lampe. Bagasjerommet har dessuten flere
oppbevaringsrom for hjelpeutstyr.
	Ellers finnes det en rekke opp
bevaringssteder rundt i bilen. I tillegg til
hanskerommet byr kupeen på solbrille
holder, knagger, en myntholder, fire
kopp- eller flaskeholdere og armlene bak
med dokumentholder, dessuten ekstra rom
i dashbord og bakerst i midtkonsollen for
små gjenstander. Her er det ingen unnskyldning
for ikke å ha orden i sakene dine!

BILNYTT

Mulig med tilhenger
Tidligere har hybrid-modellene hatt begrensinger på å kunne trekke tilhenger. En
ny tilhengerpakke tillater imidlertid hybridutgaven av Auris Touring Sports å trekke en
tilhenger på inntil 345 kilo.
	Dette virker kanskje ikke som noe veldig
slep å trekke med seg, men ved nærmere
ettertanke løser vel dette de fleste behov for
de fleste. Det er jo nettopp den lille hengeren
med saker til hytta, hageavfallet om våren og
et lite vedlass om høsten, samt kanskje et lass
sportsutstyr av sykler og kanoer, som vi nordmenn gjerne vil ha med oss. Og selv da er vel
tilhengervekten sjelden opp mot de maksimale
345 kg som Auris-hybriden gis mulighet for.

Tydelige trekk
I likhet med kombimodellen har Auris Touring
Sports markante trekk. Nye Auris Touring
Sports har samme frontdesign som kombimodellene. Her forenes Toyotas nye Under
Priority-designspråk med Keen Look-hovedlys
og LED-kjørelys.

I profil kommer det til syne at Auris Touring
Sports deler kombimodellens taklinje. De flytende eksteriørlinjene og den reduserte høyden
gir aerodynamiske fordeler. I tillegg drar de
hyggelige og komfortable kjøreegenskapene
nytte av at den nye Auris har vesentlig lavere
tyngdepunkt enn forgjengeren.
På sidene finner man takrails i aluminium
og bakerst en integrert hekkspoiler. Skyviewpanoramataket, som er hele 1.553 mm langt og
960 mm bredt, tilbys som ekstrautstyr. Taket
opplyses å være et av de største i segmentet, og
øker romfølelsen i kupeen betydelig.
	Bakerst har Auris Touring Sports fått en
helt ny støtfanger- og bakdørdesign. Laste
terskelen er 100 mm lavere enn på kombi
modellen. Som på øvrige Auris-modeller
finner man også her en distinkt baklysdesign
som skal understreke de bakre fløyene; den
nye D-stolpedesignen og bakruten.

Drivlinjene
I tillegg til den første full-hybrid drivlinjen i
C-segmentet, tilbys samme utvalg av diesel-

og bensinmotorer som i kombiutgaven av
Auris. Her er valgmulighetene 1.33-liters Dual
VVT-i-bensinmotor, 1.6-liters Valvematicbensinmotor eller forbedrede 1.4- og 2.0-liters
D-4D-dieselmotorer.
	I hybridmodellene kan elektro- og bensinmotor opptre uavhengig av hverandre eller
i samspill. Bensinmotoren (VVT-i) på 1,8 liter
genererer sammen med elektromotoren en
samlet ytelse på 136 hestekrefter (100 kW).
Auris Hybrid Touring Sports klarer 0-100 km/t
på 10.9 sekunder og har en toppfart på 180
km/t. CO2-utslippet er på lave 86 gram/km.
	Toyotas Stop & Start-teknologi, og
avanserte Multidrive S-gir hjelper til med
å holde CO2-utslippene lavest mulig i hele
motorutvalget. Bensinmotorene på 1.33- og
1.6-liter slipper ut henholdsvis 127 og 139 g/
km, dieselmotoren på 2.0 liter 115 g/km og
1.4-litersdieselen bare 109 g/km.
Prisene for Toyota Auris Touring Sports
starter på 233.400 kroner. Hybrid-utgaven
har en pris som begynner på 266.400
kroner.
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Volkswagen:

Elektriske e-up!

Av H-E Hansen

Nå lanserer Volkswagen sin første helelektriske bil; e-up!. Allerede da vi for drøyt to år siden fikk vårt første møte med den
bensinmotoriserte modellen up! lå det i kortene at den lille
modellen skulle utvikles til å bli en el-bil. Og nå er den altså her
på norske veier.
Den første
Hittil har den kvikke småbilen blitt levert
med en 1,0-liters BMT bensinmotor som yter
enten 60 eller 75 hestekrefter koblet til en
ASG automatgirkasse. Nå kommer den altså
som helelektrisk utgave med 82 hestekrefter
og en rekkevidde opptil 160 km.
	Bestillingslistene har ligget ute i høst, og
importøren Møller kunne i lange tider før
lanseringen melde om at man hadde rundet
1000 bestillinger på nykommeren.
	Volkswagen har ambisjoner om å bli
ledende på ladbare biler, og e-up! er første
modell ut av en rekke med ladbare biler som
vil bli introdusert av bilgiganten.
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Særpreg
e-up! er en bil i den lille klassen. Nettopp
derfor har designerne vært opptatt av å få
mest mulig ut av den innvendige plassen.
Hjulene er plassert så langt ut i hjørnene som
mulig. Den relativt lange akselavstanden
bidrar til å gi størst mulig innvendig plass.
Samtidig bidrar akselavstanden til mer stabile
kjøreegenskaper.
	Volkswagen e-up! har i likhet med andre
up’er en stilren og funksjonell kupé. Man
får en følelse av romslighet i det lyse indre.
En følelse som gjør at man føler at bilen er
større enn de virkelige målene skulle tilsi. Du
sitter behagelig og de store vinduene gir godt

utsyn. Og over det hele kan du få et pano
ramasoltak.
Man må ikke glemme at dette tross alt er
en bil i den minste klassen, men likevel skal
4 voksne kunne sitte komfortabelt. Bagasjerommet er blant de største i klassen med 251
liter. Du kan i tillegg legge ned bakseteryggen dersom du har behov for ekstra plass til
bagasjen.

Utstyr
Fra den gode listen over utstyr kan nevnes
at Volkswagen e-up! leveres med et bærbart
infotainmentsystem, “Maps + more”, som
standardutstyr. Dette er en liten naviga
sjonsenhet som settes i en docking i bilens
dashbord. Maps + more kan vise blant annet
rekkevidde, batteristatus, åpne dører og
hvor langt bilen kan nå med gjenværende
batterikapasitet ved å illustrere en radius
i kartet. I tillegg viser den hvor man finner
ladestasjoner, slik at føreren kan planlegge
kjøreturen bedre.
1 års abonnement for app-tjenesten “Car-Net
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e-Remote” er inkludert. Denne virker som
en fjernkontroll for air-condition systemet,
for batterilading og forprogrammering av
avreisetid (for eksempel forvarming). I tillegg
er den fjernkontroll for kjøretøydata.
Den lille bilen har fått fem stjerner i EuroNCAP kollisjonstester. Det høye sikkerhets
nivået består av blant annet det effektive
City nødbremssystem, samt front-, hode- og
sidekollisjonsputer, ABS, ASR og ESP.

Rekkevidden
e-up!, har en rekkevidde på inntil 160 km
drevet lydløst og kvikt med en elektrisk motor
på 60kW/82 hestekrefter. Gjennomsnittsforbruket er beregnet til 11,7 kWh (blandet
kjøring), som importøren kalkulerer til å
tilsvare en kostnad på ca 12 kroner pr 100
km (med en strømpris, inkl nettleie på 1 kr/
kWh). CO2-utslipp under kjøring er selvsagt
null. Toppfarten er på 130 km/t og nye e-up
har maks dreiemoment på 210Nm fra første
stund. Den gjør 0-100 km/t på 12,4 sekunder.
	Batteripakken er av typen lithium-ion

og består av 204 celler. Batterikapasiteten er
på 18,7 kWh og vekten er ca 230 kg. Batteri
pakken er plassert i gulvet på bilen som gir
et lavt tyngdepunkt. Dermed bidrar også
batterivekten til stabile og gode kjøre
egenskaper.
	Du gjenvinner energi og lader batteriet
når du bremser. Energigjenvinningen kan
gjøres ved hjelp av girspaken i fire trinn
avhengig av hvor mye du ønsker å bremse og
lade batteriet.
	Rekkevidden på inntil 160 km burde være
mer enn nok til å dekke de fleste daglige
kjørebehov. Volkswagen tilbyr bilgaranti
på 5 år eller 100.000 km, mens garantien på
batteripakken er 8 år eller 160.000 km.

Ladealternativer
I alle Volkswagens elbiler vil det være standard med både hurtigladeinntak og normal
ladeinntak bak tanklokket. Dette betyr at
man kan lade bilen ved tre ulike alternativ:
vanlig stikkontakt, vegglader eller hurtig
lader. Ved å lade på en hurtigladestasjon kan

man bruke under 30 minutter på å få «fulle»
batterier.
	Volkswagen e-up! leveres med to lade
kabler som standard i Norge. Disse kablene
kan benyttes til å lade fra normal Schuko
stikkontakt eller fra offentlige ladere som
støtter Combo 2-standarden.
	Dersom man velger å lade med normal
Schuko stikkontakt kan man enkelt plugge
inn i ethvert standard 230 volt strømuttak og
lade på 2,3 kW i ca 10 timer.
For bilkjøpere som ønsker et raskere
ladealternativ enn stikkontakt hjemme kan
man velge å kjøpe en egen vegglader som
installeres der bilen skal stå parkert. Denne
veggladeren for hjemmebruk lader opp en
e-up! på ca 6-8 timer ved 3,6 kW. Dette er
altså betydelig raskere enn lading fra en
standard stikkontakt.
	Volkswagen opplyser at det satses stort i
forhandlernettverket. Så mange som 62 av 72
forhandlere vil bli el-bilforhandlere. Prisene
for Volkswagen e-up! starter på 182 700
kroner.
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Mitsubishi Outlander PHEV:

En firehjuls-hybrid
Mitsubishi Outlander er en velprøvd og populær SUV med
dugelige bensin- og dieselmotorer. Nå kommer den store firehjulsdrevne bilen også som en plugg-inn hybrid.
Outlander Plug-in Hybrid EV (PHEV) kombi
nerer 4WD, fremkommelighet, miljøbevissthet
og romslighet i en ladbar (plug-in) SUV. Med
to elektriske motorer, 4WD og innebygget
Super-All-wheel control (S-AWC), teknologi
kjent fra Mitsubishi Lancer Evolution, skal du
få fremkommelighet i toppklasse.
Lavt tyngdepunkt og god vektfordeling
bidrar til kjøreegenskapene og komforten.

Lavt forbruk
Outlander PHEV gir muligheten til å kjøre
svært drivstoffeffektivt. Forbruket ved
blandet kjøring er så lavt som 0,19 liter/mil,
og et CO2-utslipp på kun 44 g/km (målt etter
EU-norm).
Maksimal lastekapasitet er på hele 1740 liter
når 2. seterad er felt frem. Dette tilsvarer
plassen man har i Outlander med bensin- og
dieselmotor. Som 5-seter er plassen i bagasje
rommet på 463 liter målt fra gulvet og opp til
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Av H-E Hansen

øvre del av seteryggen. Dermed bør bilen være
ideell for den kostnadsbevisste familien. Og
det er verd å merke seg at dette er en hybrid
som kan trekke en tilhenger på 1500 kg.
Mens bensin- og dieselversjonene også kan
fås som 7-seter, finnes ikke dette på hybridmodellen.

PHEV såkalt parallellhybrid. Vekslingen mellom
elmotorer foran og bak og bensinmotoren
foregår automatisk, og det er faktisk vanskelig
å høre eller merke hva slags modus bilen kjører
i. ”Automatgiringen” er effektiv og enkel å
betjene.
	Det er selvsagt en fordel å kjøre elektrisk
så mye som mulig de første milene. Selv om
du ikke kan ”tvinge” bilen til å gå elektrisk,
var det stort sett strøm vi kjørte på under vårt
første møte ved bilen. Men ved for eksempel
kraftig akselerasjon settes bensinmotoren også
i drift.

Hel, serie og parallell

Lading av batteriet

Man kan si at Outlander PHEV har tre fremdriftsmåter: Helelektrisk drift, seriehybrid og
parallellhybrid.
	Bilen drives primært frem helelektrisk ved
hjelp av et stort lithium-ion batteri på 12kWh.
Det sitter en elmotor på både frem- og bak
aksel, og dermed har du firehjulsdrift.
	Bilen går over til å være seriehybrid når
bensinmotoren starter for å lade opp batteriet. Ved behov for mer kraft kan bensin
motoren også drive hjulene foran direkte i tillegg til at elmotorene kjører, da er Outlander

Du kan lade opp batteriet på to måter,
normallading og hurtiglading. Ved hjelp av
en ladekabel på 10A som følger med i bilen,
kan man lade opp batteriet via et 220V jordet
strømuttak. Ladetiden er ca. 5 timer fra helt
tomt til helt fullt batteri.
På en hurtigladestasjon tar oppladingen
ca. 30 minutter fra tomt batteri til 80 % av full
kapasitet.
Føreren kan benytte sin smarttelefon som
fjernkontroll for å styre lading fra avstand.
Applikasjonen, som kan lastes ned gratis, kan
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også vise batterinivåstatus og gjenværende
ladetid, og en rekke andre funksjoner.

Ren el-drift

God rekkevidde
Outlanderen går 52 km på ren eldrift. Dette
gjør at du kan kjøre lydløst og billig til de fleste
daglige gjøremål. Og med full tank gjør bensinmotoren at den totale rekkevidden er 880 km.
Hver elmotor yter 82 hestekrefter med
dreiemoment på 137 Nm foran og 195 Nm
bak. Den 2-liters bensinmotoren byr på 121
hk. Selv om summen blir høyere oppgis den
teoretiske maksimalytelsen til hjulene å være
202 hk. Og det blir så det holder!
Overføring av kraft til hjulene i firehjulsdriften styres elektronisk via de to
elmotorene på for- og bakhjulene. Hvert hjul
kan gis kraft og kontrolleres individuelt. Det
gir god stabilitet og fremkommelighet for
eksempel gjennom en sving på glatt veibane.
Normalt går bilen med 60:40 kraftfordeling
foran og bak. Ved behov for økt kontroll på
vanskelig føre, kan man låse firehjulsdriften
på 50:50 kraftfordeling.

Ren elektrisk drift. Hjulene drives av el-motorene som får strøm fra batteriet.

Serie-hybrid

Sikkerhet og standard
I tillegg til firehjulsdrift, lavt tyngdepunkt og
en optimalisert vektfordeling (55/45 foran/
bak) har Outlander PHEV en rekke aktive
sikkerhetssystemer som skal bidra til økt
sikkerhet dersom uhellet er ute.
	Et radarbasert konstantfartsholder
system, Adaptiv Cruise Control (ACC),
holder ønsket hastighet konstant og i tillegg
innstilt avstand til bilen foran. Bremser
bilen foran, vil Outlander PHEV bremse ned
tilsvarende automatisk. Frontkollisjonsvarsel
med bremseassistanse (FCM) vil koble inn
og varsle om fare for nødbrems eller om
nødvendig nødbremse bilen for å bidra til å
unngå ulykker. Kjørefeltvarsler (LDW) varsler
dersom bilen er på vei ut av kjørefeltet.
Anti-spinn kontroll (Traction Control) og
stabilitetskontroll, 9 kollisjonsputer inklu
dert knekollisjonspute for fører, samt Xenon
hovedlys med ekstra bred lyskjegle opplyses
også å være standard fra rimeligste variant.
Outlander PHEV er tilgjengelig i to vel
utstyrte varianter. Prisene begynner på 434
900 kroner. Importøren regner med å selge
2000 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid EV i
2014.

El-motorene driver hjulene mens bensinmotor genererer strøm til batteriet

Paralell-hybrid

Bensinmotor gir direkte kraft til drivhjulene (gir samtidig strøm til batteriet) sammen med el-motorene
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Festlig Ford Fiesta

I Motorføreren nummer 3-2013 hadde vi en artikkel om den
gode, nye Ford Fiesta. For den som vil ha en enda kvikkere
Fiesta, som byr på kjøreegenskaper utenom det vanlige, kan
man velge Fiesta ST.
Av H-E Hansen
Ved siden av å være en fullverdige Fiestaen til
daglig bruk, med masse utstyr og sikkerhetssystemer, er dette den første produksjonsFiesta som klarer 0 til 100 km/t på under 7
sekunder.

Bestselgeren
Ford Fiesta er bestselgeren, som for første
gang ble lansert i 1976, og siden er solgt
i over 15 millioner eksemplarer i Europa.
Gjennom en rekke generasjoner har modellen utviklet seg mye. Det har den også gjort
siden forrige utgave, med dristigere utseende
og innvendig design, spreke motorer og spennende nytt utstyr. For eksempel personlige
nøkler som skal gi økt trafikksikkerhet ved

at du kan programmere inn for eksempel en
makshastighet for brukeren.

Utseendet
Også når det gjelder ST-utgaven finnes det
minneverdige forgjengere. Fiesta viderefører over 30 år med Fiesta-tradisjoner.
Den nye Fiesta ST er utviklet av Ford Team
RS, den europeiske avdelingen av Fords
globale team for høyytelsesbiler.
Bilen er noen millimeter fra å være 4 meter
lang og 1,5 meter høy, og veier drøye 1000
kg. Dette er en 5-seter, og mens de andre
Fiestaene har kombikupeens 5 dører, byr
sportsutgaven på 3. Fiesta har et bagasjevolum på 290 liter. Slår du ned alle bak
setene utvides dette til hele 974 liter med
god tilgang gjennom bakluken.
Fiesta er en småbil som i utgangspunktet så
absolutt har utseendet med seg. Utvendig
skiller ST seg ut fra resten av Fiestaene med
en ekstra ST-styling; trapesformet grill med
bikubemønster og en sportslig diffuser bak.
Fiesta ST har også for første gang Recaroseter som standard.

Øko-motor
Fiesta ST drives effektivt og behagelig frem
av Fords turbomatede EcoBoost-motor. Den
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gir raskere akselerasjon og høyere toppfart
enn forgjengeren. Den 1,6-liters bensinmotoren yter 182 hestekrefter og dugelige
240 Nm dreiemoment. Likevel klarer bilen
seg med bare 0,59 liter bensin pr. mil som
tilsvarer 138 gram CO2 pr kilometer.
Motoren er koblet sammen med en
6-trinns manuell girkasse, som lar deg få nyte
virkelig godt av potensialet bilen byr på.
Ford har også gitt Fiesta ST ny styring,
nytt hjuloppheng og nye bremsekomponenter. En forbedret versjon av Fords
dynamiske kurvekontroll og elektroniske
stabilitetskontroll bidrar til en presist
kontrollert kjøreopplevelse, som innfrir de
forventningene man har til en slik bil.

Sikkerhet
Sikkerhetsutstyret på nye Fiesta omfatter
blant annet Fords Intelligent Protection
System med syv kollisjonsputer. I tillegg er
det nye Ford SYNC med nødhjelpsassistanse
tilgjengelig.
Ford Fiesta har også sikkerhetssystemet
Active City Stop - som skal hjelpe selv den
mest årvåkne sjåfør med å ikke kjøre inn i
bilen foran.
Prisen for Ford Fiesta ligger på 340.000
kroner.

motorsport

Norsk bilsport 2013

Henrik Furuseth

Også i 2013 fikk norsk bilsport en god sesong.
MA er en av organisasjonene som står bak
Norges Bilsportforbund og er med på å sikre
at nye talenter kommer seg frem gjennom
konkurransen om å bli ”Bilsporttalentet”.
Av H-E Hansen
Kåringen fant sted på den store, årlige
premiegallaen, der over 600 hyllet vinnerne
i bilsportens mange spennende og aktive
klasser i Norge. I tillegg er det flere som
gjør seg bemerket internasjonalt ved siden
av de berømte rallystjernene våre.

Stort talent
Racing-føreren Henrik Furuseth (17) fra
NMK Gardermoen stakk av med seieren i
den prestisjefylte konkurransen om å bli
«Bilsporttalentet 2013». Eidsvoll-gutten
mottok den gjeve premien til en verdi av
hele 300.000 kroner, som skal gi mulighet
for å satse videre.
	Bilsporttalentet er den mest omfattende
og prestisjefylte talentkonkurransen i norsk
motorsport. Blant alle bilsportsutøvere
mellom 16 og 22 år blir fem finalister
plukket ut. Årets finalister gikk i løpet av
to dager gjennom omfattende tester på
Vålerbanen to dager i høst.
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. I tiden fra finalen og frem til
kåringen levde de fem i stor spenning.
Henrik har allerede markert seg sterkt,
både i karting og formelbil. Han startet
med gokart da han var sju år gammel, har
etter det kjørt formelbil-klassen Formel
Basic her hjemme, før han tok steget til
USA der han vant formelbil-serien USF2000
National Class i 2012. I år har han kjørt i
den langt tøffere klassen USF2000 Championship, og endte på en 4. plass. Neste år
fortsetter han i samme klasse i USA, og da
er målet en sammenlagtseier!

Annen heder
Ellers omfatter Norges Bilsportforbunds
premieutdeling et utrolig mangfold av
klasser innen motorsporten. Samtidig deles
det ut hederstitler til dem som har vist
spesielt gode prestasjoner.

20-åringen Emil Antonsen
ble «Årets Bilsportsutøver». Antonsen,
som kommer fra Stokke i Vestfold og
representerer NAF Gokart Vestfold, nådde
denne tidenes første norske Europamester
i karting. Han sikret seg tittel i sylskarp
konkurranse med 95 andre førere. Emil
Antonsen var ni år gammel da han startet
karrieren, og i 2012 løsnet det skikkelig for
Vestfold-gutten. Da ble han norgesmester
og han tok andreplass i World Cup.
Rallyføreren Anders Kjær (28) fra NMK
Larvik ble tildelt Greta Molanders Fond,
som hvert år tildeles en ung fremgangsrik
rallyfører. Fondet har fått navn etter den
fargerike personligheten og rallyføreren
Greta Molander.
Og jentene gjør seg også godt bemerket.
Miriam Aasli (18) fra Enebakk i Akershus
fikk bilsportpresidentens utviklingsstipend
på 50 000 kroner av Norges Bilsportforbund etter sin sterke innsats i rally i år.
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Medlemsfordeler 2014
(forutsetter betalt kontingent)

• MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)
• Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp
• Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon, GPS
• Medlemsbladet Motorføreren

MAs bilhjelpstelefon

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

Produksjon: www.nfias.no

Samarbeid gir fordeler

Rabatt på:
• forsikringer
• briller og synstest
• hoteller og campingplasser
• verkstedtjenester
• dekk

For mer informasjon, se medlemshåndbok for 2014 eller kontakt MA på
telefon 22 47 42 00
telefaks 22 47 42 01
ma@ma-norge.no
ma-ungdom@ma-norge.no
Dronningens gate 6, Oslo
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

• leiebil
• bilfinans

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

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

Alkolås

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

Forskning

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

KastMasken

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

Facebook

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

MA-Ungdom

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

Death Trip

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

Ung på vei mot Lappen

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

Hjelp oss å verve nå!

erv r
v
m
o
Alle s edlemmes
nye men 1. mar
inn med i
er ngen!
i
trekn

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

Ekstra giv i vervingen!
Benytt slippen under for støttemedlemskap, eller www.ma-norge.no BLI MEDLEM!

HJELP
OSS Å
STOPPE 
DEM!

MA er organisasjonen for deg som
ønsker rusfri trafikk.
For kr 250,- pr. år blir du støttemedlem,
og får MAs kartbok og medlemsbladet
Motorføreren.

#

Vinn et  å
-!
,
0
gavekort p
0
5
er
kr 1

Ja, jeg vil bli støttemedlem med kr 250,- pr. år
Send meg mer info om MA
Navn:..................................................................
Adresse:...............................................................
Postnr./sted:........................................................
Tlf/mobil:.............................................................

Til MA
Svarsending 3052
0092 Oslo

E-post:.................................................................
Ververs navn:.......................................................
Ververs medl.nr:...................................................
MA, Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 47 42 00
ma@ma-norge.no
www.ma-norge.no
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Rabatt på drivstoff
MA har innledet et samarbeid med 365Privat
MasterCard. Dette kredittkortet tilbyr deg
3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner,
og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso! Dersom
du søker om kortet gjennom MAs nettsider
www.ma-norge.no, støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
Rabatt på bensin og diesel med 365Privat
Kredittkortet 365Privat MasterCard *) har vært testvinner 9
ganger siden 2007!
	I kortet ligger det bl.a. 3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner, og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso. Det betyr at dersom fyller du drivstoff hos Esso og Esso Express får du for eksempel
hele 81 øre i rabatt pr. liter ved en pumpepris på 14 kroner!
	Kortet er dessuten mer enn et klassisk bensinkort siden du får
3,65 % rabatt også på kjøp av klær og sko i form av tilbakebetaling
til din 365Privat-konto. Ingen årsavgift eller etableringsgebyr.

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

Avdelinger

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

Leder / kontaktperson

Telefon

OSLO/AKERHUS		
Oslo og Akershus avdeling	Bjørn Harald Nikolaisen
63 84 41 25
				
	ØSTFOLD		
Halden avdeling
Leif Egil Thomasrud
69 18 12 52
	Indre Østfold avdeling
Arne O. Moberg
69 89 35 10
Moss avdeling	Roald W. Olsen
69 26 51 63
Sarpsborg avdeling	Einar Lande
69 14 16 46
HEDMARK		
Hamar avdeling
Per Rostad
62 52 63 37
	Kongsvinger avdeling
Magne I. Teppen
62 96 38 40
Solør avdeling
Ole Johannes Østberg
62 82 51 40
	Trysil avdeling
Ole Arild Bovolden
48 02 30 61
	Nord-Østerdal avdeling	Rein Landfastøyen
90 74 49 84
				
OPPLAND		
Oppland avdeling	Kåre Simenstad
61 23 33 55
	BUSKERUD
	Drammen og omland avdeling	Egil Willy Alfsen

48 11 96 46

	VESTFOLD		
Horten avdeling
Leif Solberg
33 07 32 53
Larvik avdeling	Ingvald Holm
33 11 23 68
Sandefjord avdeling
Håvard Hynne
33 46 40 25
	Tønsberg avdeling
Arne Bakke
33 33 27 67
				
	TELEMARK		
Skiensfjorden avdeling	Dag H. Straume
35 52 18 47
	Telemark avdeling	Knut T. Haugen
35 99 63 79
AUST-AGDER		
	Grimstad avdeling
Svein Skaregrøm
Lillesand og Birkenes avdeling	Bjarne Eikeland

37 04 17 63
37 27 62 16

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

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

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

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

Avdelinger

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.

Leder / kontaktperson

	ROGALAND/HORDALAND		
Haugaland avdeling
Jan Arnstein Liknes
HORDALAND		
Hordaland avdeling
Alf T. Seim

Telefon

52 81 62 52
56 36 43 17

SOGN OG FJORDANE		
	Indre Nordfjord avdeling	Geir Ståle Vatnamo
	Indre Sogn avdeling	Kristen Per Askeland
	Indre Sunnfjord avdeling	Ruth Hamre Erdal
	Ytre Sunnfjord avdeling	Øystein Russøy
Midtre og Ytre Nordfjord avd. Sverre K. Dahle
Sandane avdeling
Johannes Nedrebø

57 86 66 38
57 65 30 85
57 82 25 51
57 74 29 13
57 86 04 12
57 86 93 86

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

70 21 56 25
71 67 23 18
99 53 22 65
71 69 81 13
71 66 32 30
70 02 01 06
71 18 14 13
95 47 62 47
70 05 31 56
70 26 07 08
91 89 50 33

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

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

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

74 08 17 46
74 27 91 41
74 80 61 52
74 39 40 82

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

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

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

77 72 81 83
77 63 69 27

FINNMARK		
Finnmark avdeling
Svein Iversen
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MA-lotteriet:

Nytt år og nye muligheter!
MA-lotteriet 2013/2014 er godt
i gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel pengepremier på inntil 20 000 kroner.

lodd byr på to skrapespill som hver
for seg gir sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er
det en rekke a ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, offshore-bager,
ryggsekker og verktøy
Gode formål
MA-lotteriets formål er å skaffe penger til MAs
prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og
rusmiddelforebyggende arbeid. Overskuddet av
lotteriet blir fordelt på de ulike kampanjer
og prosjekter som drives både sentralt,
regionalt og lokalt. Dette gjelder for eksempel
Kast Masken-prosjektet som henvender seg til
ungdomsskoleelever, prosjektet for å lansere

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

alkolås og MAs fokus på narkotika og pille
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette
forebyggende arbeidet.
Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for
støtten!
Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf. 22 47 42 00
eller på epost: ma@ma-norge.no

MA-kalenderen 2014

MA_2014_Mal_font_SISTE_MA_Kalender 2014 31.05.13 14.32 Side 1

MA følger opp suksessen fra de
siste årene, og har igjen lagd en
flott kalender. 2014-utgaven har
allerede blitt solgt i et stort antall i
høst. Men det er fortsatt muligheter
til å kjøpe MA-kalenderen for året
som kommer!
Kalenderen inneholder forskjellige norske
billedmotiver for hver måned. Overskuddet
fra salget av kalenderen vil som vanlig gå til
MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MAmedlemmer og andre kjøpere ble kontaktet
pr. telefon med tilbud om å kjøpe kalenderen.
Fortsatt vil det imidlertid være mulig å
bestille den.
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Husk å fornye
MA-medlemskapet!

betaling
automatisk

ger
av faste regnin

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
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Bruk fordelene

MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke
forskjellige avtaler og gode rabatter. Av det
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i sam

Medlemskap 2014

Giroblanketten for medlemskontingenten for 2014
ble også sent ut i forrige Motorføreren. Den er
direkte adressert til medlemmene og har ferdig
utfylt beløp for kontingenten i henhold til den
medlemskategorien du er registrert i. Dermed skulle
det bare være å betale, det være seg i banken, på
posten eller over internett. Du kan også betale

Nr. 5 - 2013

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og
trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å
bruke enten i Motorføreren eller på MAs nettsider
– www.ma-norge.no. Ring, send en e-post eller
Det lønner
et brev.
å samle al seg
t på ett st
Hvis du selv ønsker
å skriveednoe, så må
dette avtales på forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love
at alt kommer med, men ser frem til mange
spennende saker.
For personlig
rådgivning
oss på 0310
om forsikrin
0 eller gå
g, ring
inn på gjen
for mer info
sidige.no
rmasjon.

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

Organisasjon
:
MA har run
det
85 år

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

Trafikk:
Livsfarlig
bruk
mobiltelefon av
en

www.nfias.no

gen, underskriv
Fyll ut svarkupon

og

lutt.
gte svarkonvo
send den i vedla
Betalt til

MA – rusfri trafikk og livsstil
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo
Belast
konto

kontingenten med AvtaleGiro ved å bruke
skjemaet fra MA eller et skjema fra banken din.
Betalingsfristen er 31. desember 2013.
Fordelene gjelder når kontingenten er betalt.
Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

H

Øre

Til konto

<

>

Kvittering
tilbake
Blankettnummer

7874 06 22063

Medlemskortet

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

Endringer

Endringer av medlemskap skjer ved å ta kontakt
med MA. Husk å be om nytt innbetalingskort.
MA kan kontaktes på: Tlf. 22 47 42 00
eller på post@ma-norge.no
Beskjed kan også sendes pr. post til:
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo

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

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

Bilnytt:

Drivstoffg
jerrige
bilmotorer

Rus i trafikk
en:
Alkolås for
promilledøm
te

5
2013

•

kr 39,-

SALGSARTIKLER
FORDELSPROGRAM

MA
PROSJEKT

Underskrift ved girering

Betalt av

HJEP TIL
REISEN

Underskrift:

Skattefrie gaver

Tips til Motorføreren

Samler du
flere forsikrin
du tjene inn
ger
hele medlem hos oss, kan
Som med
skontingente
lem av MA
n.
kan
avtaleraba
tt på forsikrin du få inntil 18 %
egenandel
gene dine
og redusert
på
spesialpriset bilforsikringen. I tilleg
g får du
ID-tyverifors
ikring.

Betalingsfrist

GIRO

Medlemskontingent 2014

GIRO F60-1 NFI 11.13

MA-håndboken fulgte også med i postsendingen
med Motorføreren nr 4 – 2013. Hvert år gir MA
ut sin håndbok. Her finnes nyttig informasjon
om organisasjonen og de tilbudene og fordelene
medlemmene har. I boken presenterer vi MAs
medlemsfordeler, som ved bruk gir deg som
medlem reduserte kostnader og hjelp når du
måtte trenge det.
Medlemshåndboken 2014 inneholder lett
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning,
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med
omtale av MAs samarbeidspartnere, MA-Ungdom,
MA-prosjekter og all nødvendig informasjon om
MA-medlemskapet.

RÅDGIVNIN

MA UNGDOM

Bl.nr.

Betalingsinformasjon

Sted/dato:

AUTO
HJEL

Kvittering Innbetalt til konto 7874.06.22063varsel

nr.
Belast mitt konto

arbeid med Viking Redningstjeneste som fullt
betalende medlemmer er dekket av. Gjensidige
Forsikring er MAs gode samarbeidspartner som tilbyr fordelaktige medlemsbetingelser på forsikring.
Videre kan du få teknisk veiledning og
juridisk hjelp om det trengs. Det kan oppnås
rabatt på hoteller og campingplasser, og du får
gode tilbud på verkstedstjenester, utstyr, bil
rekvisita og leiebil, samt gode priser på GPS. For
å nevne noe. Abonnement på Motorføreren inngår
selvsagt i medlemskapet. Les og sett deg inn i
fordeler og tilbud. Bruk håndboken aktivt!

2014

Medlemshån

du i gang
.
sende inn
Slik kommer
g og underskriv
trenger du ikke
gte svarkupon
nettbank. Da
Fyll bare ut vedla
o direkte i din
bestille AvtaleGir
Du kan også
nedenfor.
svarkupongen

Beløp

Medlemshåndboken

medlem

Bøy ned Og løFT UT

Sammen med forrige utgave av Motorføreren ble det i begynnelsen av
desember sendt ut innbetalingsblankett for MA-medlemskapet for 2014.
Fristen for betaling av fornyelsen er 31. desember. Dermed er du sikret
atter et nytt år som MA-medlem, som blant annet gir fordelene du kan
lese om i MAs medlemshåndbok for 2014.

ngene dine. Bankgiro: 7874.06.22063
fordeler:
oll med regni
ttbanken.
deg følgende
har du full kontr
n i banken/ne
AvtaleGiro gir
r før forfall – da
å betale giroe
t minst 7 dage
– da slipper du
oversikt.
Du blir varsle
tet ved forfall
– da får du god
automatisk belas
kontoutskriften
MA – rusfri trafikk og livsstil
Din konto blir
rende tekst på
forkla
www.ma-norge.no
med
Du får kvittering

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

Viktig medlemsfordel:

Gunstig forsikring
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode med
lemsfordeler på forsikring. Både som bileier og ellers er det gode
tilbud å hente på å benytte denne muligheten.
Av H-E Hansen
Det pekes blant annet på at du som medlem
av MA får Gjesidiges beste innboforsikring
til spesialpris og inntil 18 % rabatt på sel
skapets andre skadeforsikringer.

Mange fordeler
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 beting
elsene som MA-medlemmene kan oppnå.
Stadig flere takker ja til tilbudet. Og
medlemmer som allerede var kunder hos
Gjensidige fra tidligere får selvsagt også de
samme betingelsene når de melder fra til
forsikringsselskapet.

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

Du vil også få Gjensidiges beste
innboforsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen
2012

2005

1999
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1976

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

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

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

TRAFIKK

Får du trøbbel på veien?
Ring MA Autohjelp!

Hvordan du forholder deg

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

MA Autohjelp

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

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

Hvem er dekket av MA Autohjelp?

Gjelder biler, *motorsykler, mopeder og
firehjulinger som:
• eies av medlemmet.
• tilhører andre personer i medlemmets
husstand,
men som kjøres av medlemmet.
• er registrert på et firma og medlemmet er
fast bruker av bilen.
• som har gyldig kasko- eller delkaskoforsikring. Vekt: Opp til 5 tonn.
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp? Sjekk
kategorien på medlemskortet ditt, se deretter
side 35 i medlemshåndboken 2014.
MA Autohjelp dekker IKKE husstandsmedlemmer
som ikke er medlemmer i MA. Dekningen
gjelder heller ikke biler med utenlandske
skilter, prøveskilter, samt næringsbiler.
*NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever til-

MAs Autohjelp dekker det meste

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

leggsdekning!

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

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

Det henvises til MAs medlemshåndbok for 2014 for detaljer om vilkårene. Mer informasjon er også å
finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.

tema

Fossum 1907-modell:

Den første bilen i Aurskog

Som oftest omtaler Motorføreren det siste og nyeste av
biler. Denne gangen skal vi
også ta for oss en av de første
og eldste. Et norskbygd klenodium. Et unikum som også har
en helt spesiell lokalhistorie
for vår velkjente medarbeider
Knut Arild Lotterud.

Gjennom en lokalhistorisk bok ble det kjent
at det fantes en spennende bil med Aurskoghistorie på Lillehammer. Dermed gikk turen til
Norsk Kjøretøyhistorisk Museum for å ”hilse”
på den aller første automobilen som rullet i
hjemkommunen Aurskog.

En juvel
Bilen har en spennende historie, som det
er nøstet opp i. Nå er den en av juvelene
og hovedattraksjonene i samlingen på det
kjøretøyhistoriske museet på Lillehammer,
som er vel verd et besøk for alle som er interessert i historie og gammel teknikk.
	Bilen er ikke bare usedvanlig gammel,
den er dessuten norskbygget, og et av kun
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Av Knut Arild Lotterud

to eksemplarer. Og den skal altså være den
aller første automobilen som rullet på de
daværende kjerreveiene i Aurskog.

Jernbane-sammenheng
Siden 1966 har Aurskog vært en del av
storkommunen Aurskog-Høland, den
arealmessig største kommunen i Akershus,
helt øst mot grensen til Sverige. Aurskog
var i sin tid en av ”stasjonsbyene” på den
kjente smalsporede og dampdrevne jernbanen
Urskog Hølandsbanen – eller ”Tertitten” - som
trafikkerte strekningen mellom Sørumsand og
Skulerud fra 1896 til 1960. I dag kjøres banen
som en kort turist- og museumsbane i sommerhalvåret, med utgangspunkt fra Sørumsand.

Og nettopp Tertitten, Urskog Hølandsbanen
og Urskog stasjon har nær tilknytning til
historien vi nå skal fortelle om en meget gammel bil.

Mannen bak bilen
Rundt forrige århundreskifte levde det en fing
ernem og teknisk begavet mann i Kristiania
som het Markus Hansen Fossum. Fossum drev
et lite bil- og motorsykkelverksted, og han var
nok en meget dyktig og betrodd mekaniker.
Fossum fikk nemlig ansvaret for servicen på
bilene fra amerikanske Oldsmobile.
	Etter hvert innså nok Fossum at det disse
amerikanerne hadde fått til, ikke akkurat var
noen tekniske vidundere. Stadig oftere tenkte

tema

han sikkert at en slik bil kunne vel jeg også ha
bygget.
Og som tenkt så gjort. I løpet av årene
1906 og 1907 bygde Fossum to biler. Basert på
kunnskap og erfaring fra Oldsmobile ble det
nok visse likheter mellom amerikaneren og
den norske Fossum-bilen. Noen har til og med
hevdet at det er benyttet komponenter fra
Oldsmobile i Fossum-bilene.

Bilen og bilens data
Den ene av disse bilene ble solgt til en fabrikkeier Rolf Wilhelmsen, som hadde adresse
Osterhaugsgaten 6 i Kristiania.
På Lillehammer fikk vi tilgang til en kopi
av bilens originale registreringsdokument.
Dette er et interessant stykke historie, som i
tillegg til eierskifter, datoer og tekniske data
blant annet også viser at dette var automobil
nummer 69 i Kristiania.
	Bilen var en åpen toseter. Etter dagens
målestokk var det med andre ord en sportsbil.
Men med fire hester og en totalvekt på omkring 700 kilo var det nok ikke akkurat noen
racerbil.
	De tekniske dataene for denne bilen var i
henhold til de sjeldne dokumentene:
Lengde 2,30 m, bredde 1,35 m, høyde 1,35
m, vekt, 510 kg. Motoren var en ensylindret,
firetakts bensinmotor som i hvert fall den
gangen leverte hele 4 hestekrefter. Maksimalbelastning (lasteevne) var 192 kg. Fossumbilen var utstyrt med styrepinne i stedet for
ratt, noe som var ganske vanlig på den tiden.

også engasjert i lokalsamfunnet, blant annet
som leder i misjonsforeningen på det lokale
bedehuset på Kråkehaugen. Og sist, men ikke
minst; i 1910 fant stasjonsmester Nordby ut
at det var på tide å anskaffe et nymotens
framkomstmiddel – en automobil!

Nøktern

Men
Biltilsynet i Oslo
finner ingen bil med dette nummeret i sine
arkiver for 1954. Mye tyder altså på at en eller
annen bare hadde valgt seg et nummer og
laget seg skilter selv for anledningen. Det var
jo ikke så nøye med sånt på den tiden.

Riktignok var Nordby driftig og framsynt,
men samtidig var han åpenbart både nøktern
og forsiktig. Jakten på bil foregikk derfor i
bruktbilmarkedet, som helt sikkert ikke var
stort på den tiden. Stasjonsmesteren endte
opp med bilen fra fabrikkeier Wilhelmsen:
Fossum-bilen ble registrert på Nordbys navn
11. juni 1910.
	Det neste som er kjent om bilen er at den
ble videresolgt til en Wilhelm Bull i Drammen
allerede to år senere, 12. september 1912.
Dette var kanskje som følge av at Nordby var
og forble en jernbanemann. Han ble ikke helt
fortrolig med dette bensindrevne ”uhyret”.
Det sies at Nordby jevnlig engasjerte sjåfør
til sin Fossum-bil, visstnok fordi han egentlig
ikke verken likte eller våget å kjøre bilen selv.

Deltok i billøp med tvilsomme skilt
Etter at Fossum-bilen forlot Aurskog vet man
at den deltok i Norges aller første veteranbilløp, som ble kjørt mellom Sandvika og Oslo
i 1954. Da hadde bilen registreringsnummer
A-69000.

Den framsynte stasjonsmesteren
Omtrent samtidig med Fossums virksomhet
i Kristiania hadde Urskog-Hølandsbanen en
driftig og framsynt stasjonsmester på Urskog
stasjon som het A. E. Nordby. Nordby var
stasjonsmester fra banen åpnet i 1896, og
helt frem til 1925.
Han bygde seg blant annet en staselig
sveitservilla som fortsatt pryder området
rundt gamle Aurskog stasjon. I området gikk
han, i følge boken ”Et spor i bygda”, for å
være en skikkelig skøyer. I tillegg var han
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 3
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Trafikk

Verdensbanken setter trafikk
skader på utviklingskartet

En ny rapport fra Verdensbanken viser at Afrika har den største
andelen trafikkdrepte i forhold til befolkning i verden. Sammen
med andre ikke-smittsomme sykdommer er trafikkskader en
økende byrde i mange utviklingsland.
Av Øystein Bakke
Mange fattige land sliter med en dobbel
sykdomsbyrde. Samtidig som tradisjonelle
smittsomme sykdommer fortsetter å ta liv,
er såkalte ikke-smittsomme sykdommer på
frammarsj over hele verden – også i fattige
land. Trafikkulykker er en del av bildet, og
alkohol er en risikofaktor.
	Dette er tema for en ny rapport fra
Verdensbanken, basert på fersk kunnskap
om verdens sykdomsbyrde. Denne kunn
skapen viser også at alkohol er en stor
risikofaktor for dårlig helse og tidlig død.
Trafikkulykker dreper flest unge menn.
I 2011 vedtok FN å sette økt fokus på fire
såkalte ikke-smittsomme sykdommer, først
og fremst kreft, hjerte- og karsykdommer,
diabetes og kroniske luftveislidelser. Fire
risikofaktorer ble utpekt: tobakk, alkohol,
usunn mat og manglende fysisk aktivitet. I
tillegg til de fire sykdomskategoriene er det
også andre ikke-smittsomme sykdommer
som bekymrer, blant annet skader – og da
særlig trafikkskader.
	Dermed har Verdensbanken tatt for
seg både ikke-smittsomme sykdommer og
trafikkskader i sin nye rapport om situa
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sjonen i Afrika. Disse sykdomskategoriene
utgjør allerede en stor del av sykdomsbildet
og Afrika er den regionen i verden med
størst andel trafikkdrepte i forhold til folketall. Ved siden av HIV/AIDS er trafikkskader
den ledende dødsårsaken blant unge menn
på kontinentet.
Afrikas befolkning vokser raskt og
mange unge flytter inn til byene. Trafikk
situasjonen er ofte preget av kaotisk trafikk
bilde med manglende skille mellom biler og
fotgjengere, dårlige veier og utslitte biler
samt manglende bruk av sikkerhetsbelte.
I tillegg bidrar alkoholbruk til økt risiko.
Promillelovgivningen mangler ofte helt
eller den blir ikke håndhevet. Bare ett land
i Afrika, Botswana, oppgir å ha en promille
lovgiving som håndheves.

FORUT engasjert
Gjennom sitt bistandsarbeid er FORUT
engasjert i arbeidet med å begrense skader
som følger av økende alkoholforbruk i
Afrika, både i trafikken og for andre helse og
sosiale problemer. I samarbeid med partnere
i Malawi og Zambia er FORUT involvert i

å påvirke alkoholpolitikken til å ta i bruk
tiltak som vi vet kan bidra til å begrense
skadene. I det sørlige Afrika er FORUT
involvert i regional nettverksbygging blant
frivillige organisasjoner som arbeider med
alkoholforebygging.
FORUT har også samarbeidet med Blå
Kors om å utvikle og drive et opplærings
program i bruk av effektive alkoholpolitiske
virkemidler. Internasjonalt er FORUT en
aktiv medspiller i den globale alkohol
politikkalliansen (GAPA) og har bidratt
med politisk påvirkningsarbeid for å holde
alkohol på dagsordenen både i Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN.
Faktaboks:
• Afrika har størst andel trafikkdrepte
i forhold til befolkning
•	Trafikkskader er dødsårsak nummer
to blant unge menn (etter HIV/AIDS)
• Alkohol viktig risikofaktor
• Alkoholpolitiske virkemidler viktig 		
for forebygging
• FORUT involvert i forebygging og 		
alkoholpolitikk i Malawi, Zambia og
regionalt samarbeid i sørlige Afrika.
• FORUT aktiv i internasjonal alkoholog helsepolitikk vis-a-vis WHO
• FORUT eies av IOGT, Juvente og 		
Juba, og framstilles ofte som det
norske rusfeltets globale aktør. 		
FORUT er den norske bistands-		
organisasjonen med spisskompetanse
på rus og utvikling.

FORUT er en viktig global
aktør på rusfeltet.
Nå også med fokus
på trafikkskader
i utviklingsland.
Derfor støtter jeg FORUT!

Terje Tørring, direktør i MA

Verden kan forandres!
Bli FORUT-fadder
i rusfeltets bistandsorganisasjon!
Blir du FORUT-fadder innen utgangen av året, får du en gratisbillett til
Urbane Totningers sommershow på Kapp 2014. Du blir også med i
trekningen av en reise til et av FORUTs prosjektland.
Meld deg på www.forutfadder.no,
faddertelefon 611 87 400 eller
send ”forutfadder” til 1938.

For kr. 200,- pr. måned kan du bli
med på å forandre verden.
www.forutfadder.no
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MA-UNGDOM

Death Trip på trikk og buss

Death Trip advarte mot rus i trafikken i en hel uke i måneds
skiftet november-desember: Dødskult! Den store kampanjen på
busser, trikker og T-baner pågikk på en lang rekke steder rundt
i landet og gjort synlig 5,7 millioner ganger! Så du den dramatiske vinnerplakatene fra MA-Ungdoms store konkurranse ved
videregående skoler?

Storsatsingen med plakater var årets store
holdningskampanje, der plakatene som gikk
helt til topps i årets Death Trip-finale, ble
brukt.

Stort gjennomslag
I alt var det plassert ut 6000 plakater i trafikken! Synlig for dem inne i busser, trikker,
T-baner og båtruter i Oslo. De 2-sidige plakatene hang også slik til at de syntes utenfor.
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Kampanjestedene var Oslo, Akershus,
Drammen, Arendal, Østfold, Trøndelag og
Møre. I løpet av den uken kampanjen pågikk
viser statistikken at så mange som 5 692 785
reisende så plakatene. Og når gjennomsnittlig reisetid er beregnet til ca 20 minutter
for hver enkelt, har ”reklamen” mot rus i
trafikken gitt mange god mulighet for å lese,
betrakte og reflektere over budskapet.
	Tidligere år har Death Trip-kampanjer

blitt vist og synliggjort på kinoer.

Spennende og annerledes
Det er Marianne Kotte-Eriksen fra Nesbru
som har skapt plakatene og som gikk av med
seieren i Death Trip-finalen i våres. Hennes
vinnerkampanje var basert på tre plakater
med dødninghoder i mosaikk av knust bilglass og en knust vinflaske.
	Det ironiske budskapet er ”Dødskult”,

MA-UNGDOM

”Dødsgøy” og ”Dødslurt”, med underteksten
”La bilen stå når du har drukket. Det er ikke
verd det”. Kampanjen hadde disse mottoene
også på plakater, nøkkelringer og iPhonedeksler.

Death Trip
Death Trip er et tiltak i regi av MA-Ungdom
og MA – rusfri trafikk og livsstil. DeathTrip
er en landsomfattende konkurranse der

elever fra videregående skoler engasjeres til
å lage holdningskampanjer mot ruskjøring;
av ungdom og for ungdom.
	Death Trip har som hensikt å forebygge
ruskjøring blant ungdom ved at de selv blir
bevisste sine holdninger til temaet ved å
jobbe med konkurransen. Samtidig skal bruk
av elevenes holdningskampanjer skape bevissthet og synliggjøring av ruskjøring som
trafikksikkerhetsproblem.

Det er midler fra SAFF-stiftelsen (Stiftelsen
Ansvar för Framtiden) som har gjort det
mulig for MA-Ungdom å gjennomføre den
store kampanjen i november. Stiftelsen har
som formål å fremme et nordisk samarbeid
og vitenskaplig forskning om avhold og
holdningsskaping, som også er rettet mot
barns oppvekstvilkår.
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Lokale sider og refleksbruk
På MAs nettsider finnes det egne sider for lokalavdelingene. Ser du
noen gang på din egen avdelings side med nyheter og annen god
informasjon? Vi har vært innom den aktive Innherred-avdelingens
sider og kunnet lese om blant annet manglende refleksbruk.
Registreringsjobb
Innherreds MA-avdeling hadde i høst en uke der de registrerte hvor mange av fotgjengerne de påtraff i kveldsmørket som brukte refleks.
Av 140 registrerte som var ute og gikk i mørket på Steinkjer var det bare 40 som
brukte refleks! Det vil si at 71 % av fotgjengerne på Steinkjer bruker ikke refleks. Det vil
altså si at bare 29 % bruker refleks når de er ute og går etter at det har blitt mørkt!
Tilsvarende tall for levanger var enda verre med 77 % refleksløse blant nærmere et par
hundre forbipasserende, mens 64 % i Verdal tok sjansen på ikke å synes i mørket.
Se og bli sett
Innherred-avdelingen skriver på sin gode nettside: Det virker som om mange fotgjengere tror
at når de selv ser bilen, så ser også bilisten dem. Men i mørket kan det nesten være umulig for
bilisten å se fotgjengeren langs veikanten. Selv i gatelys er det viktig å bruke refleks. I bygater
er det mye annet som stjeler oppmerksomhet; reklame, gateskilt, butikkvinduer osv.
Les mer om avdelingene under fanen MA-lokalt på nettsidene www.ma-norge.no
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Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.
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MA-kryssord 5-2013

I kryssordet i forrige utgave av Motorføreren presenterte kryssordforfatter Fredrik
Saugstad en ”stafett” i løsningsrekken. Denne gangen er det igjen den vanlige,
finurlige setningen han ber oss om å finne.

drikken

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Halsa
kommune

Skien
kommune

Salangen
kommune

Vinje
kommune

Orkdal
kommune

www.halsa.kommune.no

www.skien.kommune.no

www.salangen.kommune.no

www.vinje.kommune.no

www.orkdal.kommune.no

Eigersund
kommune

Vikna
kommune

www.eigersund.kommune.no

www.vikna.kommune.no

Drift og Næring

Mestringsenheten

Holtålen
kommune
www.holtalen.kommune.no
www.austrheim.kommune.no

Sula
kommune

Tynset
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret

www.tynset.kommune.no

www.sula.kommune.no

Vadsø
kommune
Ulvik Herad

www.vadso.kommune.no

www.sorreisa.kommune.no

www.birkenes.kommune.no

Lørenskog
kommune

Vardø
kommune
www.vardo.kommune.no

www.lorenskog.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

Etne
kommune

Time
kommune

www.nord-aurdal.kommune.no

www.etne.kommune.no

www.time.kommune.no

Brønnøy
kommune

Herøy
kommune

Flora
kommune

www.heroy-no.kommune.no

www.flora.kommune.no

Eid
kommune

Psykiatritjenesta

Kommunalteknikk
www.ski.kommune.no

Tysvær
kommune
www.tysver.kommune.no

www.ulvik.kommune.no

Birkenes
kommune

www.eid.kommune.no

Ski
kommune

www.bronnoy.kommune.no

Tromsø
kommune

Forebyggende helsetjenester
www.tromso.kommune.no

Grimstad
kommune
www.grimstad.kommune.no

Nærøy
kommune
www.naroy.kommune.no

Hammerfest
kommune
www.hammerfest.kommune.no

Haram
kommune

Grunnskuletenester
www.haram.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk

www.nes-ak.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

www.afjord.kommune.no

Kvitsøy
kommune
www.gamvik.kommune.no

Stavanger
kommune

www.kvitsoy.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Balsfjord
kommune
www.balsfjor.kommune.no

Masfjorden
kommune
www.masfjorden.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

www.lier.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn

www.risor.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
www.aurskog-holand.kommune.no

Pleie Omsorg seksjon Psykisk Helse
www.nesodden.kommune.no

www.hamar.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

MA takker sine gode kontakter for all støtte
Støtten vi får går blant annet til MAs arbeid f or trafikksikkerhet blant ungdom.
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Arne Pettersen
Fyringsteknikk
Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Stiftelsen

Trasoppklinikken
Gulv og Tak AS

Solbergv. 5, 4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Valdres El
Prosjektering
Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Gamlev 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 62

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

avd. Finnsnes

Tonningsg. 33
6783 STRYN
Tlf. 57 87 64 75

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Alta
Biloppretting AS

Markv 47-49, 9510 ALTA
Tlf. 483 01 700

Byggtapetserer

Rune Knutsen

Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 909 31 292

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Gunnar Aasen
Taxisjåfør
4001 STAVANGER
Tlf. 08 700

Kvinnherad Auto
Bilutleie
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Brustad
Busstrafikk A/S

Morten Juliussen
Krantransport AS

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Larsen Bil A/S

Rosten
Bilverksted AS

Kampen
Antirustsenter

Grenstølveien 1
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

Kirkenes
Byggservice AS

Hans Væggersvei 10
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63
www.kirkenes-byggservice.no

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen
Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

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

Scania Tynset
Diesel AS
Glåmveien 2
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 907 39 676

Sæternes
Transport AS

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Haugen
Transport

Londalen 100
5267 INDRE ARNA
Tlf. 970 55 250

Borg Bilpleie
Aras Ahmed

Sola Shipping as
Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Sentrumsv. 60, 3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

S T Viks
Transport AS
Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Tlf. 77 85 23 10

Termo
Partner A/S

Ødegården
Transport ANS

Porsgrunnsv. 125
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 50

Klokkegårdv. 14
1711 SARPSBORG
Tlf. 400 40 016

Karl Botolfsen VVS AS
Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Falke Lundevall
Trafikkopplæring
Øyanvegen 271
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 32 60

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET
Tlf. 71 64 77 50

7044 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 76 70

Teknikken AS
Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Elverum
videregående skole
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Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 00
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3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Gymnasvegen 8 D
3550 GOL
Tlf. 913 47 960

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

Per Augestad AS

Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Tlf. 69 91 21 30

Lastebiltransport

Byggmeister

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD
Tlf. 56 55 28 70

Mesta Verksted
Bosch Car Service
Leikanger

Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Steglet Auto

Mekonomen
Solgårds Auto

Sandsværv. 221
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Industrifeltet
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Riis Bilglass

Barstølveien 42
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Naustdal
Elektro AS

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

Alveland
Bunader

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Båsmosjyen 4
8616 MO I RANA
Tlf. 75 13 95 00

Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

Berghagan Bil AS

Brannvesenet
i Lurøy

Mek. Verksted

IP Huse AS

Sikkelands
Regnskapskontor

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

8766 LURØY
Tlf. 75 09 16 10

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Bilvarehuset
Anker AS

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Grenland
Bilglass AS

Lie Birger
Bilforretning AS
Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Rue
Transport AS

Brede Stalsberg AS

Grønnegt 104
2317 HAMAR
Tlf. 62 53 56 00

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Lund-Roland
Trafikkskole

F.P. Entreprenør AS

Kjeppestadv 30
1400 SKI
Tlf. 64 91 35 00

Kirkevegen 1
2406 ELVERUM
Tlf. 62 43 15 00

Skedsmogata 24
0655 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Skarnes
Drosjesentral

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN
Tlf. 404 93 400

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

Follummoveien 88
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Furnes Auto AS
Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Gjerluvegen 65
2320 FURNES
Tlf. 62 36 82 93
EU-kontroll

Nulltoleranse alkohol langs veiene
Halsa
kommune

Skien
kommune

Drift og Næring
Samferdselsavdelinga

www.skien.kommune.no
www.halsa.kommune.no
Fylkeshuset, 6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 61 00

Eigersund
kommune

Mestringsenheten

Kultur- og
oppvekstkontoret

www.sula.kommune.no

AmtmannTynset
Heges v 3/4
8041 BODØ
kommune
Tlf. 76 65 15 00
www.tynset.kommune.no
www.bodo.vgs.no

Birkenes
kommune
www.sorreisa.kommune.no

www.birkenes.kommune.no

Tlf. 21 61www.hammerfest.kommune.no
10 00
www.orkdal.kommune.no
www.apotek1.no

Holtålen
kommune

ALGRØY ELEKTRO
AS
Ski
Haram
kommune
kommune
Tlf. 56 33 62 40Grunnskuletenester
Faks 56 33 53 19
Kommunalteknikk

www.holtalen.kommune.no
www.austrheim.kommune.no
Storehagen 4, 6800 FØRDE - Tlf. 57 72 50 00

Vadsø
kommune
9386 www.vadso.kommune.no
SENJAHOPEN
UlvikSenjahopen,
Herad
Tlf. 77 85 86 00
www.ulvik.kommune.no

Lørenskog
Vardø
Din lokale teststasjon
kommune
kommune

Førde Bilservice
AS
www.lorenskog.kommune.no
www.vardo.kommune.no
6800 FØRDE, Tlf. 57 83 07 00 - Fax. 57 83 07 01

Nord-Aurdal
kommune

Etne
kommune

www.nord-aurdal.kommune.no

www.etne.kommune.no

Eid
kommune

Psykiatritjenesta

www.eid.kommune.no

Brønnøy
kommune
www.bronnoy.kommune.no

Time
kommune
www.automester.no
www.gamvik.kommune.no
www.time.kommune.no

Flora
Herøy
kommune
kommune
www.flora.kommune.no
Hedmark
www.heroy-no.kommune.no
Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR

Vinje
Tlf. 62
54 09 79

Tromsø
Forlaget Last
og Buss A/S

Waldemarkommune
Thranesg 98 B
0175 OSLO
Forebyggende
helsetjenester
Tlf. 23 23 47 50
www.tromso.kommune.no
www.lastogbuss.no

Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

www.ski.kommune.no
www.haram.kommune.no
Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Tysvær
kommune
www.tysver.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk

www.nes-ak.kommune.no
Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnv.com

Nærøy
kommune

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

www.naroy.kommune.no
Fylkesrådet
www.afjord.kommune.no
7735 STEINKJER - Tlf. 74 11 10 00 - www.ntfk.no

Kvitsøy
Opplæringskontoret
forStavanger
Bilfag AS
Sunnlandsv 2, 7032 TRONDHEIM
kommune
kommune

Tlf. 73 96 95 50
www.kvitsoy.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
www.bilfag-trondheim.no

Balsfjord
kommune
www.balsfjor.kommune.no

Masfjorden
kommune
www.masfjorden.kommune.no

Tau Auto AS
4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90

kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Risør
kommune

Grimstad
kommune
www.grimstad.kommune.no

Hammerfest
Orkdal
kommune
kommune
Skårersletta 55, 1473 LØRENSKOG

Service - EU-kontroll
www.vinje.kommune.no
www.salangen.kommune.no
www.hommersaakbil.automester.no

Vikna
kommune

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

Sula
kommune

Hommersåk Bil AS
Vinje
Salangen
Essev 2, 4311 HOMMERSÅK
kommune
kommune
Tlf. 51 97 75 50

- Risør Havn
www.bilia.no

www.risor.kommune.no

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Haslum

Nesv. 13, 1344 HASLUM............Tlf. 67 10 88 90

AUST-AGDER

OSLO

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

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

www.lier.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
www.aurskog-holand.kommune.no

Norsk Scania AS
avd. Stavanger
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

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

BUSKERUD

Pleie Omsorg seksjon Psykisk Helse
Tlf. 32 14 75 49
Krøderen.............................
www.nesodden.kommune.no

www.hamar.kommune.no

ROGALAND

Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88
SOGN og FJORDANE
Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373
VEST-AGDER
Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21
ØSTFOLD
Halden..................................Tlf. 69 17 54 90

www.kristiansand.kommune.no

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

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

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

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

