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Basert
på lanolin/
ullfett

OVERLEGNE EGENSKAPER

• Unik oppskrift fra 1943 med lanolin.
• Kryper cirka 15 cm og er aktiv over tid.
• Penetrerer og er overlegen i rustne og fuktige
hulrom og falser.

• Rusten mettes med olje, og vann fortrenges.

• Effektiv rustløser, beskytter kontakter og samler ikke skitt.
• Ikke nødvendig med høytrykkspyling eller sandblåsing - er derfor
kort behandlingstid og lav pris.

• Vi demonterer plastdeksler, rengjør med trykkluft og tørker med
•

varm luft.
Kanaler, hulrom, understell, gulv, hjulhus, dører og mye mer blir
grundig behandlet.
FOR MILJØET, LOMMEBOKEN, MEKANIKEREN
OG SIKKERHETEN

Få utført behandling - ta kontakt med verksted.
Behandle bilen selv? Vi har pakketilbud!

www.bilkontroll.no

Trolig det mest miljøvennlige og ruststoppende
produktet på markedet.
Salt og vann er ingen hinder for denne oljen.
Finn ditt antirustverksted: Oslo Antirust AS, tlf. 22 22 42 02 | Funderud Antirust i Østfold, tlf. 69 89 89 89 | Buskerud Antirust, tlf. 32 84 00 02 | Vestfold Antirust, tlf. 33 33 25 99
Telemark Antirust, tlf. 40 02 00 17 | Grenland Antirust AS, tlf. 35 53 55 00 | Jæren Antirust, tlf. 91 31 51 97 | Skogsvåg Auto AS i Bergen vest, tlf. 99 69 59 78
E N09| 752 | Engeland
| 2 0 1 6 Antirust AS i Kristiansand, tlf: 95 83 50 00 | Evje Antirust, tlf. 90 22 40 52 | Haugaland Antirust, tlf. 92 65 51 91
4
Tunna
Auto AS iMOTORFØR
Hedmark, tlf. E90R 01
Eik Auto-Tech på Moi, tlf. 97 60 15 29 | Sunnhordland Antirust, tlf. 90 41 09 31 | Strandbråten Bilpleie i Eggedal, tlf. 91 12 28 32

LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Trafikk, teknologi og
mennesket
«Vi mennesker har så lett for å falle i staver av beundring
over den tekniske utvikling vi har skapt» - slik begynner en
artikkel med tittelen «Mennesket i trafikken», som stod på
trykk i Motorføreren i 1980. Jeg kom tilfeldigvis over den en
dag jeg ryddet vekk noen gamle papirer på kontoret. Både
tittelen og ingressen viser til hva MA er opptatt av og som
jeg har reflektert over i det siste.
MA er aktiv i mange fora der trafikk, trafikanter, sikkerhet, transport og bilisme er temaer. Det er høysesong for
kongresser, konferanser og diverse årsmøter, og de fleste
viser en påfallende tendens både her hjemme og utenlands:
For ved siden av det (politisk korrekte) grønne skiftet
og m
 iljøtemaene, er det intelligente transportsystemer,
tilgivende veier og selvkjørende biler som er gjengangere på
agendaen.
Det er interessant å merke seg at man priser teknologien,
spesielt det at selvkjørende biler synes å komme for full
fart. Utviklingen kommer til å medvirke til færre og mindre
alvorlige ulykker, det hersker det liten tvil om, men er dette
hele svaret på hvordan vi skal oppnå Nullvisjonen?
Positiv tro på framtida og framskritt er bra! På 50-tallet var
teknologi-magasinene spekket med artikler om framtidas
«biler». Der ble man presentert for teknologioptimistiske
vyer om at vi i den fjerne framtida rundt år 2000 skulle ha
atomdrevne kjøretøyer som kunne gå både på land og på
vann, og i luften med…
Det er grunn til å mistenke at også dagens framtidsplaner
inneholder et snev av overoptimisme og urealisme. For
fremdeles er det mennesket som er den avgjørende faktor
i trafikken. Trafikantenes holdninger til - og kompetanse
om - trafikksikkerhet må stå i fokus i mange, mange år
framover. Selvfølgelig skal vi være glade for all t eknologisk
utvikling som betyr tryggere veier og kjøretøy, men bilføreren, syklisten og fotgjengeren er fortsatt den som tar
avgjørelsene.
Det er bra at mange er med på MAs credo om «Mennesket i
trafikken». Sammen skal vi fortsette å påvirke trafikantenes
adferd.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

leder
Sykkel og glede
Vår. Lave sko. Fuglekvitter. Og i år fikk jeg tatt den første
sykkelturen med mine to beste venner Maja og Magnus.
Det skulle ikke mange varmegradene til før vi måtte ut på
veien sammen. Yr glede og frihet.
Nå er det ikke mer enn en drøy uke siden støttehjulene
ble tatt av sykkelen til Maja. Forrige helg gikk de første
vinglete turene frem og tilbake i villaveien med litt knall
og fall. Utstyrt med rosa hjelm og ditto sykkel som rekker
meg opp til knærne, har balansen til femåringen blitt
stadig bedre. Bena går som trommestikker på pedalene.
Og borterst i krysset mot den større veien har hun lært
å bremse ned og stoppe. Se seg for. Der snur vi for nye
turer. Frem og tilbake. Noen dager senere er hun ikke til å
stoppe. Da må vi på rundtur i området. To ganger samme
dag. Det kan liksom aldri bli nok.
Men jeg kan nok være et plagsomt følge på turen. Som
trafikksikkerhetsarbeider er jeg yrkesskadet. Jeg ser
farene som lurer over alt. Advarer mot bilene. Formaner
når vi skal trille over hovedveien. Terper på at vi må se
oss ordentlig for. Jeg vurderer hele tiden for meg selv
hva som kan skje. Hva hvis hun skulle miste balansen?
Er sykkelstien egentlig godt nok sikret der den går ved
siden av riksveien med kort avstand til trafikken i 80? Har
sjåføren sett oss? Hva hvis …? Jeg kjenner faremomentene,
fra at hjelmen må være satt riktig på til at en sjåfør ikke
har sett oss. Jeg kjenner statistikk om ulykksalige konsekvenser i trafikken.
- Slutt, Hansen! Maja blir lei av gjentakelsene.
- Du skal bestemme hele tiden!
Hun har helt sikkert rett i at jeg gjentar. Maser. Formaner.
For hun er jo så flink. Har blitt så stor på kort tid. Men så
må vi stoppe, fordi kosekaninen på bagasjebrettet hennes
fryser. Eller det er åpenbart at oppmerksomheten blir distrahert av en hundevalp bak et gjerde. Dette er en påminnelse om at hun er et barn som fortsatt har langt igjen i
utviklingen mot å forstå hvordan trafikken fungerer.
Og vi har ikke glemt Magnus. Han er en litt mer ordknapp
toåring stroppet fast i barnesetet bak ryggen min. Ivrig
syklist han også. Jeg skal ikke stå mye og henge før han
bestemt slår en liten neve på sykkelsetet. Dette er et taust
signal om at jeg må sette meg opp og komme meg i gang
sammen med storesøsteren.
Fra tilskuerplass suger han inn lærdom av hvordan vi
andre oppfører oss i trafikken. Gjentakelsenes kraft
prenter inn vaner – gode eller dårlige. Snart skal han også
ta sine første vaklende steg ut i trafikken. De to blir del av
generasjonene man forventer skal bruke sykkel til sikkerhetens, folkehelsens og miljøets beste. Og til gledens pris!
Hans-Erik Hansen
Redaktør
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KRONIKK

av Marit Lunde Sandøy, nestleder i MAs sentralstyre

Styrket i arbeidet for rusfri trafikk
Bilorganisasjon for avholds
folk eller bilorganisasjon for
en rusfri trafikk? Satt litt på
spissen, er det i stor grad
dette valget vi må ta stilling
til på årets landsmøte. Der
skal avgjørende saker for
MAs fremtid tas opp, blant
annet om kravet om en rusfri
livsstil skal være et vilkår for
medlemskap. Å ta bort dette
kravet vil åpne for en positiv
medlemsutvikling og styrke
MAs posisjon i arbeidet for
rusfri trafikk.

MA ble i sin tid etablert av og med avholds
organisasjonene i Norge, og utgjorde i
mange år en sterk og tydelig stemme for
flere viktige rus- og trafikksikkerhetstiltak.
Gjennom flere tiår har ikke MA klart å
opprettholde et stabilt medlemstall, tvert
i mot har medlemstallet sunket drastisk.
Jeg vil påstå at vi i dagens medlemsmasse
mangler en hel generasjon 40–50-åringer.
Hvorfor har det vært så vanskelig å
verve nye medlemmer til MA? Det har
ikke vært mangel på verveopplegg opp
gjennom årene. Likevel har ikke eksisterende m
 edlemmer klart å få med seg flere i
kampen for rusfri trafikk.
Når jeg selv har forsøkt å verve medlemmer
som i utgangspunktet er helt enige i våre
prinsipper om at trafikken skal være en
rusfri sone, har et av svarene jeg har fått
vært at ”nei takk, jeg føler ikke at jeg kan
sverge til en rusfri livsstil, siden jeg liker å
ta et glass rødvin en sjelden gang”.
Jeg opplever at organisasjonens krav til
rusfri livsstil av de fleste oppfattes som et
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krav om totalavhold fra all alkoholholdig
drikke. De fleste mennesker i dag har et
bevisst og restriktivt forhold til alkoholbruk. Det ville for de aller fleste være
utenkelig å sette seg bak rattet etter å ha
smakt alkohol. Jeg skulle ønske at disse
fornuftige menneskene ville melde seg inn i
MA, og at de fikk muligheten til å gjøre det.
Det ville på nytt gjøre organisasjonen vår
til en sterk og engasjert stemme både lokalt
i avdelingene våre og sentralt i det politiske
arbeidet overfor lovgivende og utøvende
myndigheter.
Jeg mener valget om å åpne opp
organisasjonen vår for alle som støtter
arbeidet vårt i stor grad dreier seg om
respekt for andre menneskers livsstil.
Respekt for at mennesker som ikke har et
totalavholdsstandpunkt som oss er like
fornuftige og gode forbilder når det gjelder
rusfri trafikk. Hvorfor skulle jeg som avstår
fra all alkoholholdig drikke, være en bedre
forkjemper for en rusfri trafikk enn alle de
som en sjelden gang velger å drikke alkohol
i et slikt begrenset omfang at det ikke er
til skade eller sjenanse for andre? Personer

som regner det som en selvfølge at en aldri
setter seg bak rattet selv etter bare en liten
smak av alkohol?
Hvis disse personene har slike gode
holdninger til rusfri trafikk og vil være med
på å påvirke flere til å forstå viktigheten
av å være rusfri i trafikken, er det ikke da
en fordel for organisasjonen vår at slike
mennesker ønsker å være en del av oss?
Vi trenger disse menneskene på laget vårt.
De er synlige og bevisste rollemodeller som
kan tilføre organisasjonen vår, og ikke
minst saken vår, både flere medlemmer, nye
impulser og bred støtte i befolkningen.
Det skal ikke være noen tvil om at MA
er en rusfri organisasjon. For dem som
ikke er totalavholdende skal MA være
et ”fristed”, et sted der man i sosiale
sammenhenger slipper å måtte begrunne
valget sitt om ikke å drikke alkohol. Mange
ønsker å kunne ha større frihet til å si
nei i noen sammenhenger, uten å være
avholdsmennesker i alle sammenhenger. Da
skal MA være det gode møtestedet!

ORGANISASJON

KOMMENTARER
Motorføreren har bedt tre tidligere MA-styreledere om en kort kommentar
til sentralstyrets forslag om å åpne MA for at flere kan bli medlemmer.
Svein Iversen, styreleder i MA 2006–2012:

Rusfri trafikk som hovedoppgave
Vi er nødt til å sette forsterket fokus på MAs hovedoppgave; rusfri trafikk. Samtidig må vi gå ut fra
at de som vil jobbe gjennom MA som ansatt eller
tillitsvalgt har en avholden innstilling til alkohol og
rusmidler, uten at det stilles spesifikke krav for å
være medlem.
Den medlemsbaserte virksomheten har begrensede muligheter slik samfunnet har utviklet seg. Derfor trengs
muligheten for å kunne rekruttere mer åpent så lenge
vi baserer virksomheten på medlemmer.
Saken reiser filosofiske spørsmål og behov for en balansegang i avveiningene for MAs fremtid. I MA må det

være rom for alle som vil delta i kampen mot trafikk
ulykkene som har sin årsak i ulike rusmidler. Vi må våge å
samle mennesker på en annen plattform enn kun å ha et
rent avholdsstempel i pannen. Det betyr at fokuset blir
satt mer på det viktige og nødvendige arbeidet.
Etter noen generasjoner står man i fare for å bli
innadvendt. I befolkningen kan «myten» om Motorførernes Avholdsforbund sitte dypt og sette begrens
ninger i medlemsvervingen. Det er en stor utfordring
å kunne rekruttere på bredere front, uten spesifikke
krav til medlemmene. For meg er det viktigst at MA har
tydelige budskap og frontfigurer med klare meninger
på vårt arbeidsområde for en rusfri og tryggere trafikk.

Per Rostad, styreleder i MA 1980–1986:

For at MA skal overleve
Jeg synes det er på høy tid at MA åpner for en
større og bredere medlemsmasse. Etter mer enn
50 års sammenhengende tillitsverv i MA, er det
vanskelig å forholde seg passiv til noe man har
sterke meninger om.
MA kan ikke fortsette som vi har gjort. Vi vet at de
aller fleste støtter MAs saker, men vi har knyttet
det til det som oppfattes som et avholdsløfte. Vi må
kanskje skyve til side dette for å nå MAs mål. Jeg ser
ingen annen utvei, men det vil stille store krav til
gode planer og strategier for å «selge» MAs saker.
Da jeg leste om «MA for Fremtida» nærmest

hoppet jeg i stolen - av glede! Dette lød som musikk
i mine ører. Innholdet og konklusjonene er sterkt
sammenfallende med de synspunktene jeg tidligere
har gitt uttrykk for om “mål og midler” for å gjøre
MA rustet for sine viktige oppgaver.
Jeg synes at ledelsen i MA nå er i ferd med å ta
et modig valg med forslag som er nødvendig for at
MA skal overleve. I dag har ikke MA de nødvendige
rammebetingelser og “verktøy” til å opprettholde
og utvikle MA som en livskraftig organisasjon.

Jens Arne Stautland, styreleder i MA 2002–2006:

Svar på utfordringane
Som medlemsbasert organisasjon med drøyt
5000 medlemmer og kontingent som ein av
berebjelkane i budsjettet, har MA – rusfri
trafikk og livsstil passert «the point of no
return», og sentralstyret gjer rett i å be
landsmøtet staka ut ny kurs.

på vegane og på sjøen som nye målgrupper kan
støtta.
Skulle Landsmøtet ta bort avholdskravet, er
det ikkje til hinder for at eg er medlem i «nye» MA.
Å vera avholdsmann vil for meg uansett vera ein
heiderstittel.

Styreleiar Ann-Cathrin Becken har rett i at det
å fjerna det som oppfattast som avholdskrav
åleine ikkje er svar på utfordringane MA står i.
Landsmøtet må bli presentert planar for eit nytt MA
som med ny giv, og styrkt kompetanse sentralt og
lokalt, står fram som ein aktør for trafikksikkerhet
*Intervjuet med MAs styreleder Ann-Cathrin Becken om
“MA for framtida”sto i motorføreren nr. 1 2016.
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Terje Tørring har takket av
Terje Tørring har rundet 67 og blitt pensjonist. Etter 36
innholdsrike år i MA nyter den tidligere MA-direktøren frie
dager, blant annet som myk el-syklist.
- Det er et privilegium å ha fått være med
på en epoke der det har skjedd så mye
innen trafikksikkerhet, ikke minst den lave
promillegrensen og fremveksten i bruken av
alkolås, sier han.

Den første tiden
Terje levde sin barndom i Steinkjer,
ungdommen på Tynset og det voksne livet
har han bodd i Prinsdal i Oslo. Den 31 år
unge Terje ble ansatt som organisasjonskonsulent på MAs forbundskontor i 1980.
Etter studier i statsvitenskap, historie og
kristendomskunnskap ved Universitet i Oslo,
hadde han før dette jobbet i en årrekke som
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landssekretær i Kristelig Folkepartis Ungdom.
Herfra hadde han allerede opparbeidet seg et
bredt kontaktnett helt til topps i politikken,
som han har bygd ut videre i årene i MA.
Gode bekjente har også gått inn i de øverste
kollegier i Kirken.
Da han begynte i MA var kontorene i
Storgaten i Oslo, deretter i St. Olavsgate.
- Dette var en tid da MA var mye større. Da vi
så skulle flytte til Alnabru var det behov for
nærmere 20 kontorplasser.

Bred aktivitet
- MA hadde en stor bredde av aktiviteter
og prosjekter. Vi var
mange gode
kolleger.
- Kontor
teknologisk
har det
skjedd mye
fra stensilmaskiner
til dagens
data
systemer,

som nesten har frigjort papirene. Noe av
reduksjonen av stillinger i MA henger nok
sammen med at vi på 80-tallet fikk de første
datasystemene for å være effektive i en stor
medlemsorganisasjon, forteller han.
Terje var sikkert en pådriver for data
utviklingen. Han har frem til sin siste dag
i MA-kontorene hatt stor interesse for å
være utstyrt med det siste av teknologi som
smarttelefon, systemer som synkroniseres og
nyheter på nett.
Administrasjonssjef Tørring ble
stedfortreder for direktør Alf-Cato Gaaserud
i hans sykefravær, og ble så fast ansatt som
sjef i 2000. For fem år siden tok han initiativet til å flytte MA til dagens funksjonelle
og s entrale kontorer i Dronningensgate i
hovedstaden.

Klar aktør
- Min tid i MA der jeg har fått jobbe med
trafikksikkerhet har vært en periode der
dødsulykkene har gått kraftig med. MA har
vært en klar aktør. Først og fremst gjelder
det selvsagt rus i trafikken, men det har vært
andre viktige temaer også, sier Terje.
Han forteller om en rekke enkelt
kampanjer med temaer som bilisters syn og
fart, og for eksempel MA-initiativet for et
«Nordisk trafikksikkerhetsår» i 1983.
- Og vi vant frem med viktige saker, selv om
det tok tid. Vi startet i 1988 «Nullpromillekampanjen» for å få ned promillegrensen

ORGANISASJON

fra 0,5. Det var ikke bare enkelt å samle
trafikksikkerhetsaktørene for å bli enige om dette.
Først 12 år senere ble det kronet med suksess og
en 0,2-grense. Så kom alkolåssaken som vi har
arbeidet med omtrent like lenge. Dette har heller
ikke gått så fort som vi hadde trodd, men alkolås
for persontransport er nå vedtatt i Stortinget. Nå
foregår utredningene for hvordan det faktisk skal
innføres.

Bredt kontaktnett
- Jeg har følt et stort fellesskap med de mange
kollegene opp gjennom årene. Samtidig har jeg
satt stor pris på å få reise rundt i landet og møte så
mange flotte MA-folk, sier han.
Gjensidigheten i dette er rotfestet gjennom de
mange årenes allsidige samarbeid med den kunn-skapsrike lederen med den underfundige humoren.
Jobben har også omfattet MAs virksomhet ved
å delta – ofte i styreverv – i paraplyorganisasjoner
på MAs virksomhetsområde. Forsikring, camping,
bilsport, teknisk- og juridisk hjelp og deltakelse
i Trygg Trafikk på trafikksikkerhetsområdet, OFV
innen samferdsel og veipolitikk, og ACTIS når det
gjelder ruspolitikk. For å nevne noen.
Blant de internasjonale kontaktene står
søsterorganisasjonen MHF i Sverige i en
særstilling. Her sitter han fortsatt i styret for M
 HFs
Trafikksikkerhetsfond.

Dagens situasjon
- Det har skjedd enormt mye på trafikksikkerhets
området: Veiene, bilene og trafikkopplæringen har
blitt bedre. Men selv om teknologien også skulle
peke frem mot selvgående biler, vil mennesket
alltid være det viktigste i trafikken. Som for nesten
90 år siden da MA ble stiftet. Det er lite nytt under
solen når det gjelder hva som må til for å få tryggere veier, understreker Terje.
For MA mener han at det fremover er viktig å
ha en struktur – både internt og utad – som gjør
at man når de målene som er satt. Hovedfokuset
på rus i trafikken samtidig med at man får en
positiv medlemsutvikling.

Full agenda
Terje har gjennom alle år vært aktiv også på
andre felter. Dette får han nå mer tid til; å være
på hytta på Venabygdsfjellet til alle årstider, stå
støtt i bassavdelingen i koret i Prinsdal kirke og
delta i annet foreningsliv. Det gode samværet med
familien, ikke minst barnebarna, er selvsagt. Den
nye båten gjør at generasjonene kan møtes til
turer på fjorden med Ulvøysundet som utgangs
punkt. Og når Terje vil ha en ordentlig egotripp,
skjer det nå på el-sykkelen som var familiens
67-årsgave til ham. Hittil har han tråkket sine
mange forsommerturer i det fjerne nærmiljøet mot
Ingierstrand, Svartskog og Ski.
- Fantastiske opplevelser!
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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RUS I TRAFIKKEN

Alkobomvedtak i Sverige!

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) kan nå melde om at et
stort steg er tatt mot Nullvisjonen. MAs svenske søsterorganisasjon
har midt i april fått et regjeringsvedtak om at alkobommer skal
innføres i enkelte av fergehavnene i Sverige.
Fra MHFs side ble det pekt ut 16 havner i
Sverige der det er mulig å innføre kontroll
med alkobommer. Dette ble meddelt
regjeringen i januar. Regjeringen har hørt
på MHFs argumenter og tatt dem til følge.

Ambisiøst prosjekt
Dermed er MHFs kampanje og ambisiøse
prøveprosjekter de par siste årene kronet
med suksess. Dette er et nytt, viktig bidrag
for å redusere promillekjøringen på svenske
veier.

10
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MHF viste alkobom for første gang på
sitt Tylösand-seminar i 2011. Høsten 2013
startet et prøveprosjekt i Kiel-fergehavnen
i Göteborg og ble videreført i fergehavnen
i Stockholm. Dette har vist hvordan alkobommer er en automatisk og effektiv måte
å sikre at sjåførene kjører promillefrie fra
skipene og ut på veiene.

Et hurra!
- Vi er meget glade over regjeringens
beslutning. Alt arbeidet, all energi og ikke

minst de pengene MHF-medlemmene har
satset på visjonen om at “Ingen skal dø
av rattfylleri” er altså ikke forgjeves. Vi
ser dette som en bra begynnelse og ser
frem mot fortsettelsen, skriver MHF i en
pressemelding om saken.
MHF understreker videre:
- Ingen vil møte en promillekjører på
veien. Trafikksikkerheten angår oss alle
og dette viktige steget er vel verd å feire.
Hele Sverige har derfor all anledning til å
utbringe et hurra!

HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine
biler signaliserer klart og tydelig at
deres sjåfører kjører uten promille. For
disse ﬁrmaene ﬁnnes det en godkjent
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en
moderne alkolås som setter brukeren
i fokus med sikkerhet, hurtighet og
brukervennlighet som de viktigste
kjennetegnene.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELECstandard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus.
Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse.
For mer informasjon besøk www.dræger.no
Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6

11

........................................................................................................

ALKOLÅS

!
e
r
y
j
s
o
A-br

Ny M

1

kol
Hvorfor innføre al

Trafikksikkerhet:
r me
Om lag 30 000 kjøre
ant
promille hver dag. Bl
sla
komne bilførere er an
a
av
t
30 prosent påvirke
eller andre stoffer.

ikke

Alkolås øker trafikks
for alle.

..........................................................................................

Alkolås for bedrifter
på 1-2-3
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Alkolås vinner stadig nye brukere. En viktig sektor er transportbransjen.
Mange transportbedrifter bestemmer seg for å ha alkolåser i sine trailere,
lastebiler og varebiler. Nå har MA i samarbeid med AKAN laget en brosjyre
som kan gi bedriften og sjåførene en introduksjon til å innføre alkolås.
Alkolås i kjøretøyer som brukes i varetransport er et omfattende felt. Men AKAN og MA har ønsket å
gi en rask introduksjon på 1-2-3 for å vise at dette er et viktig og nyttig skritt å ta, både for bedriften
og for de ansatte.
En rekke store transportbedrifter har bestemt seg for å ha alkolås i sine kjøretøyer. Stadig flere av
transportbedriftenes kunder stiller også krav om alkolås for å inngå kontrakter knyttet til sin varetransport og distribusjon.
Dette er en positiv utvikling vi ser både i Norge og internasjonalt. Den nye brosjyren skal bidra til at
flere vil ta alkolås i bruk for å bedre trafikk- og transportsikkerheten.

12

er
Helse, miljø og sikk
ld
ho
t,
Bidra til bevissthe
.
trygghet, ivaretakelse

Forebygging:
r
Tidlig identifisering av
alkoholbruk.

Omdømme:
Bedriften tar et tydelig
funnsansvar.

Kvalitetssikring:
Alkolås kan inngå i en
ISO-sertifisering.

MOTORFØR E R E N | 2 | 2 0 1 6
brosjyre2.indd 2

ALKOLÅS

Akan kompetansesenter
MAs samarbeidspartner for brosjyren er Akan kompetansesenter. Dette er en ideell
organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Akan kompetansesenter støtter ledere
og medarbeidere i å forebygge og håndtere rus og avhengighet.
Akan kompetansesenter støtter små og store arbeidsplasser i alle bransjer i hele landet med å etablere:
• gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill
• tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig
Du kan lese mer om Akan på nettsidene www.akan.no
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Trygg Trafikk i 60 år

Trygg Trafikk er et begrep. Den landsdekkende organisasjonen som jobber for at færrest
mulig skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken har 60 års jubileum i år. MA var en av
de 7 organisasjonene som tok initiativet til å etablere Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk ble opprettet etter initiativ
fra Samferdselsdepartementet, Kirke- og
utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, Norske Forsikringsselskapers
Forbund, Kongelig Norsk Automobilklub,
Norges Automobil-Forbund og MA!
Fra denne spede begynnelsen er det i dag
nærmere 300 medlemsorganisasjoner og
rundt 50 ansatte. Hovedkontoret ligger i
Oslo og det finnes distriktskontorer i alle
fylkene.

14
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Massebilismen
Siden opprettelsen under navnet Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk i
1956 har den vært en pådriver for tryggere
trafikk.
Trygg Trafikks historie er tett knyttet til
fremveksten av bilismen. I Norge ble de to
første bilene registrert i 1899. Innen første
verdenskrig var det 710 biler i landet. Da
Trygg Trafikk ble stiftet i 1956 var det i alt
registrert 317 364 biler og motorsykler.

Med bilene fulgte trafikkulykkene. I
1956 var det 4203 trafikkulykker, med
289 drepte og 4931 skadde. Etter hvert
som bilrasjoneringen og andre restriksjoner opphørte, økte trafikken og
ulykkene ytterligere. Etter tilråding fra
Samferdselsdepartementet og forslag
fra bilforsikringsselskaper, trafikkråd og
motororganisasjoner som MA, ble det
opprettet en organisasjon som skulle
bekjempe ulykkesutviklingen. 1. juni 1956

TEMA

så Landsforeningen til fremme for Trygg
Trafikk dagens lys.
Senere byttet organisasjonen navn
til Landsrådet for Trygg Trafikk (1958), og
deretter til dagens Trygg Trafikk (1973).

Pådriver
Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og
pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor
myndigheter og bedrifter. Organisasjonen
bidrar til målrettet innsats innen forskning

og opplæring og kunnskapsformidling.
Man følger ulykkesutviklingen nøye og er
høringsinstans i en rekke saker. Gjennom
sine vedtekter har Trygg Trafikk ansvar for
trafikkopplæring og for informasjon om
trafikksikkerhet.
Arbeidet finansieres av statlige
bevilgninger og samarbeidspartnere
som forsikringsselskaper, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og andre
virksomheter. Trygg Trafikk samarbeider

med medlemmene om kampanjer, politiske
saker, skaper møteplasser og arrangerer
hvert år Trafikksikkerhetskonferansen.

Jubileumskonferanse
Trafikksikkerhetskonferansen 2016
hadde tittelen «Mennesker, teknologi og
muligheter»: Trafikksikkerhet handler først
og fremst om mennesker, ikke bare om
teknologi og asfalt.
Mange av dødsulykkene på veiene

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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s kyldes sjåførens valg og oppførsel. Trygg
Trafikk peker på at endring i menneskers atferd og teknologien skal redusere de alvorlige
trafikkulykkene med hele 70 %. Det forteller
oss at vi fortsatt må jobbe med mennesket,
atferd og kompetanse i årene som kommer,
påpeker Trygg Trafikk. Vi kan ikke vente på
at bilene og veiene blir så sikre at det ikke
lenger skjer alvorlige ulykker. For den dagen
kommer ikke på lenge.
Trafikksikkerhetskonferansen 2016 rettet
blikket fremover: Hvordan kan vi gjennom
kunnskap, holdnings- og atferdsendringer
nærme oss nullvisjonen? Hvem er det egentlig
som forårsaker dødsulykkene? Kan vi lære
noe av svenskenes kunnskap om ulykker
og skader på myke trafikanter? Hvordan vil
teknologi prege fremtidens trafikksikkerhet?
Vil folk akseptere føringer og begrensninger?
Høyres Nicolay Astrup, som leder
Stortingets Transport- og kommunikasjons
komiteen, tok for seg de store
utfordringene som ligger på trafikksikkerhetsområdet. Disse skal det legges føringer
for i den nye NTP som er under arbeid.
Samtidig er også en stortingsmelding om
trafikksikkerhet under forberedelse. Denne
er også en stor mulighet til å være med på
å stake ut kursen fremover for organisa
sjonene som arbeider med trafikksikkerhet.
Kilde: Trygg Trafikk. Les mer på nettsidene
www.tryggtrafikk.no
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Hagen

Milepæler i Trygg Trafikks historie:
1956: Trygg Trafikk blir opprettet etter
initiativ fra Samferdselsdepartementet,
Kirke- og utdanningsdepartementet,
Justisdepartementet, Norske Forsikrings
selskapers Forbund, Kongelig Norsk
Automobilklub, MA og Norges
Automobil-Forbund.

2001: Fagbladet Trafikken & Vi blir
nettavis.
2002: Handlingsplan for trafikksikkerhet
på veg 2002–2011 fra Statens vegvesen,
Politidirektoratet og Trygg Trafikk.

1958: Fagbladet Trafikken & Vi blir opp
rettet.

2004: Tarkus, barnas trafikkvenn i barnehagen, lanseres i Kristiansand.

1965: Prøveordning med politiembetsmenn og tjenestemenn som distrikts
sekretærer blir etablert.

2006: Trygg Trafikk feirer 50-årsjubileum,
med konferanse og festforestilling i Oslo.
Det ble utgitt et jubileumsmagasin med
tilbakeblikk på organisasjonens arbeid
gjennom 50 år.

1966: Oppstart av Barnas Trafikklubb for
barn mellom 3 til 6 år.
1976-1996: Trygg Trafikk har sekretariatet for Trafikksikkerhetsrådet, statens
rådgivende organ for trafikksikkerhetssaker.
1978: Den første fylkessekretæren
ansettes i Rogaland.
1993: Fylkessekretærer på plass i alle
fylkene.
1997: Trygg Trafikks internettsider blir
opprettet.

nt

d/tinage

Aspelun

2009: Trygg Trafikk lanserer to nye
nettsteder; Barnas Trafikklubb legges om,
og blir til nettstedet b
 arnastrafikklubb.
no med gratis lek-og-lær spill og oppgaver for barn fra 3–6 år, og
trafikkogskole.no lanseres som et nytt
interaktivt tilbud om trafikkopplæring
for hele grunnskolen.
2010: Trygg Trafikk lanserer Barnas
Trafikklubb App – den første lek og lær
Appen på norsk for små barn.
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Velg et

GODKJENT
verksted

Visste du at alle steder som utfører bilreparasjoner skal være
godkjent av Statens vegvesen? Nå kan du enkelt søke opp godkjente verksteder på Vegvesenets nettsider.
For et godkjent verksted må oppfylle minimumskrav til utstyr, kompetanse og lokaler
og har flere andre kvalitetskrav som må
være oppfylt. Det samme gjelder godkjent
kontrollorganer som utfører EU-kontroll.
Reparasjoner på kjøretøyer og EU-kontroll
kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorganer. Dette
kan du nå altså selv sjekke.
Finn verkstedet Du kan velge å filtrere
søket ditt etter fylke, eller å gjøre søk
basert på stedsnavn, adresse, eller navn på
verkstedet.
Det finnes i dag ca. 3500 godkjente verk
steder i Norge, og alle har et skilt fra
Statens vegvesen på utsiden. I tillegg finnes
det ca. 550 virksomheter som er godkjent

for kun bestemte type reparasjoner, for
eksempel på hjul og eksosanlegg. Nå kan
du søke opp alle disse på Statens vegvesens
nettsider www.vegvesen.no/finnverksted.
Du kan velge å filtrere søket ditt etter
fylke, eller å gjøre søk basert på stedsnavn,
adresse, eller navn på verkstedet.

Klagemuligheter
- Det kan kanskje virke forlokkende å velge
verksted utelukkende etter pris, sier overingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens
vegvesen.
– Men dette handler om trafikksikkerhet.
Du vil ikke kjøre rundt i en bil der bremsene
ikke er i orden fordi verkstedet du har vært
på ikke har den rette kompetansen.
Reparerer du bilen på et ikke-godkjent verk-

sted har du også færre klagemuligheter om
du ikke er fornøyd med jobben de har gjort.
- Vi håper tjenesten gjør det enklere for
bileiere å velge lovlige verksteder og på den
måten få utført trafikksikre reparasjoner
og samtidig unngå useriøse aktører, sier
Halvorsen.
I tillegg til godkjente verksteder gir tjenesten
deg også oversikt over virksomheter som er
godkjent for å utføre EU-kontroll.

Tilsyn
For å følge opp at verkstedene holder seg
til vilkårene for godkjenningen sin, fører
Statens vegvesen tilsyn.
- Vi sjekker blant annet lokaler, kompetanse
og selve arbeidsoperasjonene de utfører.
Tilsynet aksjonerer også når de får tips om
«bakgårdsverksteder» som driver ulovlig,
sier Halvorsen.
Les mer på Statens vegvesens nettsider
www.vegvesen.no/finnverksted
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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Sjekk kilometerstand på vegv
Nå finner du bilers registrerte kilometerstand fra EU-kontroller
på nettsidene til Statens vegvesen. Det er nyttig. For kjøp av
bil ligger på toppen av klagesaker hos Forbrukerrådet hvert
eneste år. I noen av tilfellene har selgeren skrudd kilometertelleren store distanser tilbake for å lure kjøperen til å tro at
bilen har vesentlig større verdi.

Historikken
Du kan sjekke kilometerstandhistorikken på
en bil du har lyst til å kjøpe på nettsidene
www.vegvesen.no.
- Vi er glade for å kunne gjøre disse dataene
tilgjengelige på våre hjemmesider. Vi ønsker
at informasjon vi sitter på skal kunne komme
brukerne våre til gode, sier overingeniør Leif
Magne Halvorsen i Statens vegvesen.
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– Mange er opptatt av dette, og
kilometerstand er jo gjerne noe av det som
er utslagsgivende når du skal kjøpe deg ny
bil. Vi håper også at denne åpenheten kan
føre til at færre forsøker å jukse med dette.
– Regjeringen er opptatt av å modernisere
og forenkle hverdagen til folk flest.
Derfor er det flott at Statens vegvesen nå
har laget en løsning hvor du enkelt kan

sjekke kilometerstanden på en bil du har
lyst til å kjøpe. Det gjør det både enklere
og t ryggere å være bruktbilkjøper, sa
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da
han fikk prøve systemet.

Kilometerstand fra EU-kontroll
Hver gang en bil er til EU-kontroll blir
kilometerstanden rapportert inn til Statens
vegvesen. Det er disse tallene som nå er
tilgjengelige på nettet.
- Vi har nok noen tilfeller der plutselig fall i
kilometerstanden rett og slett kan skyldes
en tastefeil, alt trenger ikke være tilsiktet
juks fra selger eller tidligere eieres side, sier
Halvorsen.
– Når du har bilen til EU-kontroll, bør
du alltid sjekke at det tallet som står på
kontrollseddelen stemmer overens med det
som står i bilen slik at dette unngås.

TEMA

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
Foto: Samferdselsdepartementet

gvesen.no!
TIPS OG RÅD:

FAKTA OM TJENESTEN:

- Husk alltid å skrive kontrakt når
du kjøper eller selger bil.
- Les kontrakten nøye.
- Lever salgsmelding til Statens
vegvesen. Denne kan du levere på
nett via www.vegvesen.no/dinside.
- Sjekk at årsavgift er betalt og at
bilen ikke har heftelser.
- Mener du at du har blitt
utsatt for juks med kilometerstanden på en bil du har kjøpt, 	
kontakt Forbrukerrådet. De har 	
klageskjema på sine hjemmesider.
- Viser det seg at du har en bil hvor
det er uklarheter rundt kilometerstanden, husk å opplyse om dette
i kontrakten hvis du selger bilen
videre.

- Du finner tjenesten på www.vegvesen.no/bilinfo sammen med andre kjøretøyopplysninger.
- Tjenesten viser kilometerstand ved EU-kontroller utført fra 1. januar 1997.
- Ved hver EU-kontroll rapporterer verksted/kontrollorgan inn kilometerstand til 	
Statens 	vegvesen, og det er disse tallene som vises. Statens vegvesen kan ikke garantere at 
rapporteringen er riktig.
- Avvik i kilometerstandhistorikken er ikke nødvendigvis juks eller svindel. Det kan også 	
skyldes feiltasting, rettelser fra miles til kilometer, at bilen har byttet speedometer eller at
telleren har nullstilt seg ved 100.000 km.
- Feiltasting vil som hovedregel ikke bli rettet. Som tilsynsmyndighet er det viktig for Statens
vegvesen å bevare alle dataene slik de ble meldt inn. Da unngår vi også at useriøse aktører
kan spekulere i å endre kilometerstanden opp og ned.
- Er kjøretøyet bruktimportert etter 30. november 2009 viser tjenesten også kilometerstand fra
tidspunktet da det ble importert (fremvist til Statens vegvesen for første gangs registrering i
Norge).
- Statens vegvesen planlegger senere i år å vise kontrollsedler/resultat av EU-kontrollene i
denne tjenesten.
- Du finner også siste kilometerstand for kjøretøy i Statens vegvesens app «Bil og henger».
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Fatigue in operators of land- and sea-based transport forms in Norway. Risk Profiles

knowledge according to a so-called fatigue-risk trajectory (FRT) given in figure 1
(Dawson and McCulloch 2005).

1 av 4 buss- og lastebilsjåfører
har duppet av eller sovnet
minst en gang de tre siste
månedene. Dette er resultatet
av en undersøkelse fra TØI
gjort blant norske sjåfører,
togførere og skipsførere.
Høy andel
29 % av et utvalg norske sjåfører, togførere
og skipsførere rapporterte at de hadde
sovnet eller duppet av bak rattet minst en
gang i løpet av tremånedersperioden før
undersøkelsen ble gjort. Nærmere bestemt
var det 26 % av buss- og lastebilsjåførene, 52
% av passasjertogførerne og 29 % av skipsførerne som opplyste dette. Det viser seg
også at årvåkenheten deres synker kraftig
frem mot slutten av arbeidstiden for de fleste
sjåførgruppene.
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Figure
1. An illustration
of the
Fatigue
Risk Trajectory,
levels Kilde
of defence
the possibility of a
Illustrasjon
av Fatigue
Risk
Trajectory
(FRT) medwhere
fem five
nivåer.
TOIreduce
og Transport
fatigue-related
accident.
Taken
from
Transport
Canada
web
page
Canada nettside.
(https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/standards/standards-3921.htm).
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The FRT is influenced by Reason’s ideas about latent (removed) and active

TEMA

Ulykker og uhell
Trøtthet blant yrkessjåfører antas å bidra
med en betydelig andel av ulykker og farlige
situasjoner i trafikken, ifølge undersøkelsen
«Fatigue in operators of land and sea-based
transport forms in Norway” som er gjort
av Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg og
Torkel Bjørnskau.
I Norge har man hittil visst relativt lite om
årsakene, hyppigheten og effektene av
trøtthet i transportsektoren. Undersøkelsen
har gjort et dypdykk for å danne seg en
oppfatning av risikoen i norsk veitrafikk,
jernbane og sjøtransport. Det viser seg at
det er et vidt spekter av utfordringer i de
forskjellige sektorene.

Farenivåer
Rapporten setter blant annet fokus på
forståelsen for at organisasjoner kan
håndtere trøtthet som en risiko på linje med
andre risikoforhold i et sikkerhetsstyringssystem. For å tilrettelegge for en slik praksis
er trøtthetsrisikoen kartlagt ved hjelp av
en trøtthetsmodell (Fatigue Risk Trajectory,
FRT) som tar for seg farenivåene; fra ramme
betingelser og fokus på trøtthet i bedriften,
til karakteristika ved arbeidet, restitusjon og
trøtthetsrelaterte symptomer og feil. Ytterst
på registeret kommer alvorlige hendelser og
ulykker som følge av trøttheten, men gjør
ingen direkte koblinger til disse.

Noen hovedfunn
• 29 % av alle transportoperatører (bil-, tog
– og skipsførerne) har sovnet eller duppet
av minst en gang i løpet av en tremåneders
periode.
• 4 % av operatørene oppgav at de fikk
mindre enn fem timers søvn det siste døgnet
før forrige arbeidsdag.
• 14 % rapporterte at de fikk mindre enn
12 timers søvn de siste 48 timene før forrige
arbeidsdag.
• Blant alle transportoperatører rapporterer
én av fire forhøyet trøtthet på dagtid.
• Over 70 % av transportoperatører var
overvektige (BMI >25). Det tilsvarende tallet
for hele den norske befolkningen er 44 %.
Å sovne under betjening ble brukt som
indikator på trøtthetsrelaterte feil. Dette
var mest utbredt blant jernbaneoperatører:
63 % av gods- og 52 % av passasjertog
operatører hadde duppet av eller sovnet
minst én gang de tre siste månedene. 
29 % av maritime vaktoffiserer oppgav å ha
sovnet mens de betjente fartøyet, mens det
tilsvarende tallet for buss- og lastebilsjåfører
var 26 %.
Kilde: Fatigue in operators of land and
sea-based transport forms in Norway.
TØI-rapport 1440/2015.

Kvinner mest skeptiske til
biler

selvkjørende

Selvkjørende biler står for tiden høyt på dagsordenen når
det snakkes om fremtidens trafikk. Og fremtiden kan være
ganske nær. Men nordmenn er generelt skeptiske til å sitte
på i fremtidens selvkjørende biler.  Kun én av fire kvinner
ville satt seg inn i en bil som kjørte av seg selv, mens nesten
halvparten av norske menn ville gjort det samme.
Selvkjørende biler står for tiden høyt på
dagsordenen når det snakkes om fremtidens
trafikk. Og fremtiden kan være ganske nær.
Men nordmenn er generelt skeptiske til å sitte
på i fremtidens selvkjørende biler. Kun én
av fire kvinner ville satt seg inn i en bil som
kjørte av seg selv, mens nesten halvparten av
norske menn ville gjort det samme.

Kjønnsforskjellene
Dette kommer frem i en spørreundersøkelse
gjennomført av Infact på vegne av Continental. Den viser at nordmenn generelt
er skeptiske til å sitte på i fremtidens
selvkjørende biler. Av dem som ble spurt i
undersøkelsen svarte 36 % at de ville turt å
sitte på i slike biler, mens 42 % ikke ville satt
seg inn i en selvkjørende bil. Kvinner var
mer skeptiske enn menn, og kun 27 % av
kvinnene ville våget å sitte på mot 46 % av
mennene som ble spurt.

Nordlendingene tøffest
På landsbasis er nordlendingene mest åpne
for å sitte på i en selvkjørende bil. 42 & av de
som svarte fra Nord-Norge ville turt å sitte
på i en bil med slik teknologi. I den andre
enden av skalaen finner vi sørlendingene,
hvor 30 % svarte ”ja” på spørsmålet om de
ville turt å sitte på i en selvkjørende bil.
- Det er ingen grunn til å være skeptisk til
å sitte på i en selvkjørende bil. Når denne
teknologien kommer på markedet vil den
være gjennomtestet, og en bilpark med
selvkjørende biler vil være tryggere enn om

alle kjørte selv, sier markedsansvarlig Hege
Eike Lie i Continental.
Det tyske selskapet er mest kjent
som dekkprodusent, men de utvikler
også teknologiløsninger til bilindustrien.
Blant satsingsområdene er teknologi for
selvkjørende biler. De har også utviklet
teknologi som er godt kjent for alle som har
brukt tid bak et ratt de siste årene – som
for eksempel ABS, ESC og nødbremsassistent
(EBA). Teknologi som gjør at bilene kan ta
flere avgjørelser selv er et viktig steg for å
kunne nå nullvisjonen, mener Continental.

Selvkjørende i 2025
Continentals eksperter mener selvkjørende
biler vil være en realitet i løpet av de kommende ti årene. I 2025 forventer de at nye
biler skal kunne kjøre autonomt på motorveien, og fra 2030 forventes det at bilene
skal kunne gjøre det samme fra dør til dør.
Det kan også være mulig å implementere slik
teknologi tidligere, men det krever tilpasning
fra flere hold.
- Byen må også tilpasse seg selvkjørende
biler, blant annet ved å opprette egne
kjørefelt for slike biler. Da kan det være
mulig å implementere dette tidligere. Til de
forbrukerne som frykter å miste kontrollen
med automatiseringen kan vi si én ting: Det
vil alltid være en av-knapp, sa styreleder i
Continental, Dr. Elmar Degenhart, på årets
CES-elektronikkmesse i Las Vegas.
Kilde: Continental.

M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6

21

BILNYTT

Opel Astra:

BIL-importører i 100 år
I år feirer Bilimportørenes Landsforening (BIL) 100 år.
Bakgrunnen for at en del importører og forhandlere møttes for
å danne organisasjonen under navnet Automobilforhandlernes
Forening i 1916 var en noe uoversiktlig situasjon i bransjen da
1. verdenskrig raste på sitt verste.
Mange aktører
Det var mange aktører i det ungdommelige bilmarkedet. Den gang var det
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nemlig intet skille mellom importleddet
og forhandlerleddet. Bertel O. Steen ble
foreningens første formann, et navn som

fortsatt er å finne i bilimportørenes fremste
rekke et århundre senere. Historien er
skildret i den nye jubileumsboken «Bil i
100» skrevet av Jon Winding-Sørensen.

Rask endring
Forholdene i bilbransjen endret seg raskt
på begynnelsen av 1900-tallet, og man
innså at det å selge og importere var to
ganske ulike affærer. Foreningens lover
ble derfor snart endret til å spesifisere at
«som medlem av foreningen kan opptas
enhver selvstendig automobilimportør», og

BILNYTT

allerede i februar 1918 ble navnet endret til
Automobilimportørenes Forening.

9000 biler i Norge, var det ved utgangen av
1926 registrert i overkant av 30 000.

Tung start

Mest en opptur

De første årene ble tunge for både
foreningen og dens medlemmer. Den
økonomiske krisen i kjølvannet av første
verdenskrig, sammen med Prisdirektoratets
regulering av bilimportørenes fortjeneste,
gjorde at flere firmaer gikk konkurs. Da
økonomien i 1925 ble friskmeldt, tok
bilsalget seg kraftig opp. Mens det ved
utgangen av 1920 var registrert litt mer enn

Siden har bilimportørene og foreningen
deres vært med på økonomiske opp- og
nedturer, krig og fred. Fra børskrakket
i New York i 1929 og f riskmeldingen
av verdensøkonomien på midten av
1930-tallet, til 2. verdenskrigs enorme påvirkning av bilhandelen i nærmere 20 år.
Årene etter krigen var preget av
omfattende restriksjoner. Den «mod-

erne» tiden ble innledet 1. oktober 1960:
Bilrasjoneringen ble opphevet og Norge
entret dermed bilens tidsalder. Toppåret
kom under jappetiden i 1986 da 167 352
personbiler ble solgt, en rekord som
fortsatt står. Men det gikk bra for BILimportørene også i 2015 da 150 686 nye
personbiler kom til landet. Dette ble det
tredje beste året gjennom alle tider!
Kilde og faksimiler: BIL / BIL i 100
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Toyota fortsetter sin store satsning på
hybrider ved å føye RAV4 til tilbudet av
hybridmodeller ved siden av Yaris, Auris
og Prius. Og her skal det igjen bevises at
en ren hybrid – ikke nødvendigvis med
plugg-inn-muligheter – er en god løsning
for o
 ptimalt, lavt forbruk: Du lader og
genererer strøm når det er et kraftoverskudd, og forbruk når det trengs.

Nytt utvendig…
I begynnelsen av 2016 lanserer Toyota sin
nye RAV4 hybrid i Norge. Samtidig får hele
linjen av RAV4 en vesentlig oppgradering,
med endringer av eksteriør- og interiør
design. Toyota-designerne har villet gi
RAV4 et ytre med sterkere og mer dynamiske former.
I fronten finnes nye lyktegrupper med
LED- eller halogenteknologi. Sett fra siden
bidrar nye hjulbuer og nydesignede 17” og
18” aluminiumfelger til å gi profilen et løft,
og bak er lyktegruppene endret med LEDteknologi. Støtfangeren bak er også endret
for å skape et inntrykk av bredde og kraft.
Nye RAV4 leveres i 9 forskjellige lakkfarger.
To av disse, Dark Red metallic og Blue
metallic, er nye.

Ny Toyota RAV4

HYBRID
Toyota RAV4 er et begrep i klassen for kompakte
flerbruksbiler. Lanseringen av den nye generasjonen
av modellen omfatter en hybridutgave. Den kommer
enten med tohjulsdrift der bensin- og elmotoren
driver forhjulene, eller med en ekstra elmotor bak
som skaper versjonen kraftfull firehjulsdrift.
Av H-E Hansen
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…og inne
Den komfortable kupeen i RAV4 er for
bedret for å oppnå større funksjonalitet,
visuell harmoni og helhet. Nye m
 aterialer
brukes i hele kupeen for å gi høyere
kvalitetsopplevelse.
Du kan velge mellom fire utstyrsnivåer;
Life, Active S, Active Style, og Executive,
der hvert av dem mer omfattende enn
tidligere. Allerede fra den laveste utstyrsgraden Life finner man utstyr som Bi-LED
hovedlys med auto-funksjon, audio med
DAB+, USB, AUX og 6 høyttalere, fartsholder, to-sone klimaanlegg, elektrisk
bakluke, samt nøkkelfri start og låsing.
På veien opp gjennom utstyrsnivåene kan
du i tillegg velge blant annet takreling,
navigasjon, parkeringssensor foran og bak,
Toyota Safety Sense med Auto fjernlys,
kollisjonsvern med autobrems også for fotgjenger, skiltgjenkjenning, filskiftevarsling
med styreassistanse, adaptiv fartsholder,
Go+ navigasjon og helskinnseter. Soltak er
tilgjengelig som tilvalg.
Batteripakken er plassert under bak
setene, mens elmotoren bak er plassert
under en liten forhøyning i bagasjeromsgulvet. Det er god plass med 500 liter
bagasjevolum. Når baksetene legges ned
utvides dette til 1633 liter.

Hvorfor hybrid
Noen av argumentene for å velge en
hybridbil er lavt forbruk og lave eiekostnader. Toyota hevder at hybridkomponentene ikke slites ikke på samme måte
og må ikke skiftes like hyppig som biler

med forbrenningsmotor, de har mindre feil
og har ikke samme behovet for vedlikehold
på b
 remser, girsystem, starter og andre
systemer. Batteriet skal ikke byttes ut, men
er designet for å vare i “bilens levetid”, med
opptil ti års fabrikkgarantiprogram.
Et viktig argument vil – for mange
kjøpere – være at en Toyota-hybrid er så lettkjørt. Automatgiringen som også er å finne
på de nye RAV4-hybridene jobber velvillig for
å bidra til den komfortable kjøreturen, det
være seg i bygater eller på motorveien.
Hybridsystemet i RAV4 kombinerer en 2,5
liters bensinmotor som virker på forhjulene
med en bakmontert el-motor som gir kraft til
bakhjulene. Dette gir RAV4 Hybrid et AWDsystem med ekstra grep og effekt.
Hybridsystemet får en samlet maksimal
effekt på 197 HK (DIN) og sørger for at
akselerasjonen fra 0 til 100 km/t går på 8,3
sekunder. Forbruket ved blandet kjøring
oppgis til 0,49 liter/mil og CO2-utslippet er
115 g/km (117 g/km for AWD-varianten).
Det er vel verd å merke seg at RAV4
hybrid kan trekke tilhenger eller campingvogn. Med tohjulsdrift er grensen 800 kg,
mens firehjulstrekkeren drar med seg hele
1650 kg.
Nye RAV4 kan dessuten leveres med en
forbedret 2,0 liters bensinmotor i kombina
sjon med manuell eller automatisk girkasse.
Denne har en effekt på 152 hk, dreie
momentet er 195 Nm og CO2-utslippene er
149 g/km.
Det produseres også dieselutgaver av
RAV4, men Toyota har valgt å ikke ta inn
disse til Norge.

Fugleperspektiv
I den nye RAV4 er Toyota Safety Sense-
systemet utvidet med et nyutviklet sett av
aktive sikkerhetsteknologier. For å registrere
risikosituasjoner best mulig, bruker Toyota
Safety Sense et kamera og en millimeterbølge
radar i kombinasjon. Kollisjonsvern-systemet
kan nå oppdage fotgjengere og vil kunne
aktivere bremsene i hastigheter mellom 10
og 80 km/t, og kan redusere bilens hastighet
med ca. 30 km/t.
Utvalgte modeller får en ny panorama
monitor som viser et 360-graders bilde
av bilens umiddelbare omgivelser i
fugleperspektiv. Dette er meget nyttig hjelp
i forbindelse med parkering og manøvrering
i lave hastigheter. Et system som varsler
kryssende trafikk ved rygging er også på
utstyrslisten.

Prisene
Avgiftssystemet gjør at Toyota RAV4 hybrid
blir såpass mye rimeligere enn en «vanlig»
RAV4 at Toyota forventer at 75 % av slaget
blir firehjulsdrevet hybrid.
Som hybrid med 197 hk og tohjulsdrift
begynner prisen for RAV4 på 360 500 kroner.
For en bil med firehjulsdrift kommer den
rimeligste varianten på 399 000 kroner.
Med det neste, høyere utstyrsnivået Active S
ligger prisen på 422 300 kroner. Til sammenligning ligger en firehjulsdrevet utgave med
152 hesters bensinmotor og tilsvarende utstyr
på 408 900 kroner.
Les mer om bilen på www.toyota.no
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Sportslige Sportage
Kia Sportage er bilen som
var i fremste linje av SUVutviklingen da den dukket opp allerede i 1993.
Nå er den her i sin fjerde
generasjon og har igjen
gjennomgått en fornyelse
fra innerst til ytterst.

Dermed virker selveste folke-SUVen godt
rustet for den skarpe konkurransen i markedet for kompakte, sportslige flerbruksbiler.
Ved siden av all funksjonaliteten har den
kjøreegenskaper av godt kaliber, både på de
svingete fjellveiene og strake motorveiene vi
får våre første turer.

Bestselgeren
Den nye Kia Sportage ble vist for første gang
på den store bilmessen i Frankfurt i fjor høst,
og er nå på veien her hjemme. I den nye
utgaven bygges det videre på suksessen til
den utgående modell med endret utseende,
design og nytt utstyr.
Sportage er Kias bestselger i Europa,
og står for mer enn en fjerdedel av salget.
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Motorer og girkasser er også nye og opp
graderte. Sportage kommer også i en helt
ny versjon, GT Line, designet og utviklet for
en enda mer sportslig kjøreopplevelse og
utseende.

Dristigere uttrykk
Den nye designen skal signalisere kraft
og smidighet, opplyser Hyundai, og mest
endring er det i fronten. Lyktene er ikke
lengre integrert med grillen, men løftet
bakover for et mer definert panser. Grillen
er lavere og bredere, så bilen ser kraftigere
ut - til tross for at bredden ikke er endret fra
foregående modell. GT-Line modellene har
de karakteristiske LED tåkelysene ‘ice-cube’,
inspirert av cee’d GT.

Sportage har beholdt sin gjenkjennelige
profil, men lengden har økt med 4 cm (til 4,48
meter) og akselavstanden med 30 mm. De mer
markante hjulbuer og skarpere linjer er ment
å gi et mer dynamisk, muskuløst utseende. Se
på bildene for å få ditt eget inntrykk.
De horisontale formene bak understreker
bilens bredde, mens blinklys og ryggelys er
separert og flyttet lavere for å gi mer tyngde
og stabilitet. Kia Sportage GT Line har doble
eksosrør og metallplater foran og bak.

Endringer innvendig
Interiøret i Sportage er vesentlig endret for
å skape et førerorientert miljø med en enkel
og moderne design. Det er større innslag av
myke materialer, stoff, skinn og stiknings-
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sømmer for å gi en god kvalitetsfølelse.
Økte dimensjoner både utvendig og inn
vendig gjør at kupéen er romsligere. Her
finner vi oss godt til rette. I tillegg til bedre
plass kan fører og passasjerer nyte godt av
blant annet at setene er nydesignet og foran
kan leveres med både varme og ventilasjon.
Også de høyere baksetene kan leveres med
totrinns varmeregulering.
Sikten er bedret både forover og bakover
ved at A- og C-stolpene er slankere, side
speilene er plassert noe lavere og bakvinduet
er litt større. Panorama-soltaket er gjort
lengre og gir enda mer lys i kupé.
Bagasjerommet har blitt større (fra 465
til 503 liter) og har et gulv du kan sette i to
posisjoner og med et oppbevaringsrom under.

Mye god hjelp
Sportage er designet for strenge krav til
kollisjonstester og passiv sikkerhet.
Listen over aktive sikkerhetssystemer
inneholder mye av det nyeste av nyttig fører
hjelp vi snart vil anse som selvsagte når vi
skal kjøpe bil:
- Autobrems for bykjøring, landevei og
fotgjengere.
- Filskiftvarsler med automatisk korrigering.
- Automatiske fjernlys.
- Skiltgjenkjenning og fartsbegrenser.
- Blindsonevarsler.
- Varsler for kryssende trafikk bak bilen når
den rygger.
Annet nytt utstyr vil være ryggekamera med
markeringslinjer og dynamisk justerbare
hovedlys som følger rattutslaget for bedre
sikt i mørket.

Trådløs lading
Det nye navigasjonssystemet kommer med en
7.0- eller 8.0” skjerm som støtter DAB digital
radio. Med Kias Connected Services kan du
få informasjon med fortløpende trafikk
oppdatering, værmelding og lokale søk. Kia
opplyser at det vil være gratis for kundene i
syv år fra bilkjøpet.
Sportage skal også by på trådløs lading
for telefoner og nettbrett. Systemet viser
telefonens ladestatus i instrumentpanelet,
og har et sikkerhetssystem som forhindrer

overoppheting under bruk. Kjekt for mange.

Mange valg
Mange av motorene er videreført i den nye
Sportage, men de er oppgradert og mer
effektive.
Du kan for det første velge mellom
2-hjulsdrift og et 4-hjulsdriftssystem som
kan låses. Deretter bys det på 1,7- og 2-liters
dieselmotorer med enten 115 eller 136 hk.
Valget står også mellom 6-trinns manuell eller
automatisk girkasse.
Den alternative motoren på bensinsiden er
en 1,6-liters motor med 132 hk, som tilbys sammen med 2-hjulsdrift og 6-trinns manuelt gir.
Avhengig av disse valgene og utstyrs
nivåene Classic, Classic Pluss eller Exclusive,
går prisspennet fra 289 900 til 429 900 kroner.
Sportage GT-Line med turbomotoren på
177 hk, 265 Nm dreiemoment og 7-trinns
automatgirkasse står i en særstilling på
toppen, både når det gjelder utstyret og
prisene som starter på 519 900 kroner. Kia
Sportage produseres på Kias fabrikk i ilina i
Slovakia.
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En liter med krutt

I fjor kom den nye Hyundai i20. En frisk, ny utgave av denne
utfordreren i B-segmentet for småbiler, slik vi har omtalt den
før. Nå har vi prøvd modellen med en liten 1-liters motor med
store ytelser.
I de siste årene har motorer med små
sylindervolumer og forbausende kraft
kommet hos flere bilprodusenter. Det er
snakk om 1-litersmotorer, gjerne med tre
sylindre. Altså som tre litt voksne kjøkkenglass. Fra disse klarer man å hente ut 100
hester. Og oppover!

Turbo
Dette oppnås med turboer som blåser
ekstra, livgivende luft inn i sylindrene.
Samtidig har Hyundai også fått de tre
sylindrene til å jobbe sammen med forbausende jevn og vibrasjonsfri gange.
Og den er turtallsvillig til 6000. I store
deler av registeret opp mot maksimalt omdreiningstall kan du gjøre deg nytte av et
friskt fraspark, som du sikkert bare hadde
ventet fra større biler. Det samme gjelder
lydbildet. Det går stille og fredelig for seg
helt til du ønsker å kjøre mer aktivt. Da
snerres det vellystig under panseret.
100 hestekrefter (88 kW) og et dreiemoment på 171 NM fra 1500 til 4000 omdr/min
skyver den 1100 kg lette bilen frem på en
måte som føles uanstrengt.
En del av gevinsten med 1-liters bensinmotoren med 100 hk er at forbruket skal
være lavt. Det oppgis til 0,45 liter/mil (106
gram CO2/liter) ved blandet kjøring.
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Mer plass
Den nye Hyundai i20-modellen har for
øvrig nytt design, mer innvendig plass og
utvidet utstyrsliste. Den er å få i både 3- og
5-dørsvarianter og egner seg godt for et
variert liv på farten.
Innvendig virker det romslig, bilens
størrelse tatt i betraktning. Du sitter godt
her inne. Interiøret har tiltalende komfort
og d
 esign, der du kan velge i et knippe
2-fargekombinasjoner. Varme i rattet er
standard. Det samme gjelder fartsholder.
Skinnseter hører imidlertid til på listen over
ekstrautstyr. Utstyret omfatter også nøkkelfri
adgang, parkeringssensorer foran og bak,
ryggekamera med skjerm i innerspeilet, og
filskiftevarsler. For ytterligere lys kan du
bestille et panoramatak som kan åpnes.

Hyundai i20 hører til segmentet der
konkurrentene er biler som Ford Fiesta, Kia
Rio, Peugeot 208 og Volkswagen Polo.

Stabil og komfortabel
Økt akselavstand i forhold til forgjengeren
bidrar til de stabile kjøreegenskapene.
Bilen er komfortabel og myk i bevegelsene.
Styringen virker forutsigbar og stabil.
Ved siden av den spreke Active-utgaven
med 1-liters turbomotor, som koster fra
199 950 kroner, finnes det blant annet
valgmuligheter mellom to versjoner av en
1,25-liters bensinmotor som yter 75 eller 84
hk med 5-trinns manuelle girkasser, samt
en 1,4-liters motor med 100 hk med 4-trinns
automatgir.

HUSK MAS MEDLEMSFORDELER

2016

MA har mange gode medlemsfordeler. Benytt deg av dem!
I Motorføreren nr. 5 2015 fant du en bredere presentasjon av disse.
En fullstendig oversikt over alle medlemsfordelene finner du på våre hjemmesider:
www.ma-norge.no/medlem/member-advantages
Alle har direkte link til hver sin side, for eksempel forsikring, veihjelp, konsulenttjenester,
finansiering, hotellrabatter, leiebil, verkstedstjenester, camping, lokale avtaler m.m.
Du kan også kontakte MA på telefon 22 47 42 00 eller på epost ma@ma-norge.no

MA AUTOHJELP HOS VIKING
Får du trøbbel på veien? Ring MA Autohjelp 800 30 008. Fra utlandet: +47 22 68 50 09.
Det er KUN disse numrene som gjelder for MA Autohjelp! Ha medlemskortet klart!
Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og ikke avbestilles, må betales av medlemmet!
Oppdraget man vil ha hjelp til, må på forhånd godkjennes av MA Autohjelp hos Viking.
NB! Utdrag av Vikings medlemsvilkår - som også gjelder for MAs medlemmer, ligger
på våre hjemmesider under Viking:
www.ma-norge.no/images/Medlem2016/
Utdrag-Vikings-medlemsvilkar2015-nett.pdf

GJENSIDIGE FORSIKRING
Fordelaktige tilbud:
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
– 18% rabatt fra tre produkter, uten krav til hovedprodukt
– Egenandelsfordel på kr 4.000,- for kasko - det vil si:
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på 		
kr 4.000,- for kasko, dersom medlemmet har 3 eller flere skadeforsikringer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing
– Gunstig innboforsikring

GJENSIDIGE FINANS
Gjensidige tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs medlemmer:
Etableringsgebyr kr 1.250,-.
Termingebyr kr 50,-.
Gjelder for lån til bil, MC og caravan med pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver tid gjeldende betingelser.

2012
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Enkelt å bli
støttemedlem

Skattefrie
gaver
Forutsetningen er at gave
beløpet må være på minst 500
kroner for at giver kan få
skattefradrag. Den øvre grense
for fradrag er 25 000 kroner.
For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge
loven gå til MAs prosjekter og satsning
på trafikksikkerhetsarbeid. For at giveren
skal kunne trekke fra på skatten, må
MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er
en person, eller giverens organisasjons
nummer dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 47 42 02 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no.

MA-LOTTERIET 2015/2016

KR 40,-

t

Tre like gir gevinst

MA-LOTTERIET
2015/2016
VINN BIL
t

Tre like gir gevinst

KR 40,-

Se spilleregler
på baksiden!
KR 40,-

t

VINN BIL
EKSTRAMA-LOTTERIET
og vinn!
Skrap2015/2016

Tre like
gir gevinst

t

SJANSE
EKSTRABIL
SJANSE

Tre like
gir gevinst

t

t

VINN

Tre like
gir gevinst

EKSTRASJANSE

MÅ IKKE
SKRAPES

Tre like gir gevinst

Se spilleregler

på baksiden!
M5-0001-001
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Skrap og vinn!

MÅ IKKE
SKRAPES

Med SMS-innmelding er det enkelt å bli
støttemedlem i MA og å verve andre.
Et støttemedlemskap vil si at du
støtter MAs arbeid for en rusfri
trafikk, og det koster kr 250,- pr. år.
Send «MA støtte» til 2007. Du vil om
noen dager motta en faktura på kr 250,-.
Kontingentsatser 2016
Ordinært m/autohjelp
kr 890
Ordinært u/autohjelp
* Honnør m/autohjelp
* Honnør u/autohjelp
Familiemedlem (ektefelle/samboer)
MA støttemedlem
MA-Ungdom m/autohjelp
MA-Ungdom u/autohjelp

kr 620
kr 685
kr 415
kr 280
kr 250
kr 400
kr 200

Se for øvrig MAs nettsider
www.ma-norge.no for mer
informasjon.

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

MALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTT

M5-0001-001
Se
spilleregler
på baksiden!

Skrap og vinn!

MÅ IKKE
SKRAPES
MALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTTERIETMALOTT

Søk om kortet gjennom MAs nettsider, så støtter du også MAs arbeid for rusfri trafikk:
http://ma-norge.no/medlem/member-advantages/item/365-privat-mastercard

M5-0001-001

Der ser du også mer om fordelene ved å ha dette kortet.

MA-lotteriet:

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

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

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

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

ORGANISASJON

MA har mange fine artikler med MA-logo for salg

Microfiber badehåndkle
kr 150,-

Piknikpledd
kr 190,-

Kjølebag m/sete
kr 265,-

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

Caps, marineblå
kr 125,-

Skinnbelte, brun
kr 120,-

Lommebok i skinn, brun
kr 120,-

Gaveeske Mansjettknapper/
slipsnål forgylt, m/eldre logo
kr 50,-

Vi har også MA klebemerker i flere størrelser, se disse og flere artikler
på våre hjemmesider www.ma-norge.no/varesalg

Aksjon Møteplass 2016
MAs tradisjonsrike og landsomfattende Aksjon Møteplass finner
i år sted lørdag 21. mai. Rus i
trafikken og andre temaer innen
trafikksikkerhet er aktuelle når
MA treffer trafikanter på aksjonsplassene over hele landet.
Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen
da MA retter søkelyset mot trafikksikkerhet
og rus i trafikken. Det er engasjerte medlemmer i MAs avdelinger i hele Norge som
stiller opp for å få trafikantene i tale og gi
informasjon.
Trafikantene vil møte MAs r epresentanter
for en hyggelig og nyttig prat om trafikk
sikkerhet, rusfri trafikk og bil på torg,
bensinstasjoner, kjøpesentra, rasteplasser eller fergekaier. Denne gangen rettes
det et s pesielt fokus på trafikkfarlige
medikamenter: «Den usynlige faren i trafikken». Her tar vi opp bruk av reseptbelagte
medikamenter som kan være trafikkfarlige.

Og selvsagt står medlemsverving høyt på
agendaen. Det samme gjør spørreskjemaet
vi henvender oss til publikum med, der
MA lager sin egen, nyttige statistikk over
aktuelle temaer innfor vårt felt.
Alle avdelingene som vil være med melder
seg snarest mulig på ved å kontakte Brita
Eriksen på MA-kontoret, tlf. 22 47 42 05
eller epost brita.eriksen@ma-norge.no.
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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Death Trip-finalistene 2016
Et nytt år med stor aktivitet i
Death Trip-konkurransen går
mot sitt klimaks. Av de over 100
bidragene som har kommet inn i
kampen om å bli den beste kampanjen mot ruskjøring, har 10 blitt
plukket ut til å komme til den
store finalen. På de neste sidene
kan du se disse flotte kampanjene.
Finalistene er med på en hel finaledag der
de får presentert sine bidrag for en fullsatt
sal og jury i Filmens Hus i Oslo 10. mai.

Gode holdninger
Gode holdninger mot fyllekjøring er
livsviktig. Grunnlaget må legges blant
ungdom, gjerne på deres eget språk: Av

 ngdom, for ungdom. Dette er bakgrunnen
u
for den landsomfattende konkurransen der
MA-Ungdom inviterer elever i videregående
skoler til å skape holdningskampanjer mot
ruskjøring. Dette er det 8. året Death Trip
arrangeres i MA-Ungdoms regi.
Elevenes holdningskampanjer bruker
et bredt spekter av medier fra plakater og

Nannestad vgs. Lucky Damage
32
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film til ”reklameeffekter”. Oppfinnsomheten
er stor. Her spares det ikke på sterke
virkemidler. Den harde realiteten med
drepte og hardt skadete i trafikken, og
farene med ruskjøring, gis en form som skal
kommunisere til jevnaldrende ungdom.

Bjerke vgs. Ansikt til ansikt
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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F21 vgs. Ikke drikk og kjør

Hafstad vgs. Ikkje overvurder deg sjøl
Røyken vgs. Ta ansvar
34
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Hetland vgs. Ser du dobbelt
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Tiller vgs.
Ikke kjør i fylla,
noen er glad i deg

Nannestad vgs.
2 minutter

36
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Volda vgs. Valget er enkelt

Hetland vgs. Hvem vil du sitte på med
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MAU-Kongressen 2016
Foto: www.trollaktiv.no

Da har vi gleden av å invitere
medlemmene i MA-Ungdom
til kongress. Denne vil foregå
lørdag 10. september og
søndag 11. september 2016.
Stedet er Evje like nord for Kristiansand.
Og plassen er det s pennende TrollAktiv.
Dette finner du mer informasjon om på
nettsidene www.trollaktiv.no
Dette vil bli to svært aktive dager
med masse aktivitet og utfordring.
Innimellom dette skal vi ha kongressen,
god mat og ellers kose oss masse.
Det vil i løpet av kort tid bli sendt
ut invitasjon med informasjon og
påmelding til klubbene.
Håper du har lyst til bli med, for dette
blir morsomt!

Vinnerne
av «vervekampanje
i klubbene» 2015
Høsten 2015 kjørte vi en vervekampanje i MAUngdoms klubber. Det er vel feil å si at det ble en
braksuksess, men noen nye medlemmer kom inn.
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Dette er vi selvsagt veldig glade for. Velkommen skal dere være!
Grimstad Trialklubb var den klubben som vervet flest medlemmer.
Veldig bra! Dere får den velfortjente premien på 5000 kroner.
Personen som hadde vervet flest nye medlemmer var Liss Thomassen. Hun får velge en av de flotte vervepremiene våre.
Gratulerer og takk for innsatsen Liss!
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2015 har vært et utrolig bra år for klubben vår. Vi har fått mange
nye medlemmer, reist på mange stevner og arrangert løp og
treningssamling. Året som gikk var også en sportslig suksess. Våre
utøvere har utmerket seg og fått med seg mange plasseringer.
Vi feiret 20-årsjubileum og fikk en ny visjon: Gjøre trialsporten
tilgjengelig for alle.
Ideen ble drøftet med Gjensidigestiftelsen,
og etter mange møter og mye planlegging
kan vi i dag presentere prosjektet vårt som
vi er meget stolte av. Vi har vært så heldige
og fått en stor gave fra GS for å komme
i gang og ikke minst drifte prosjektet i 2
år. Takket være Gjensidigestiftelsen og
klubbens innsats vil vi nå kunne tilby barn
og ungdom i Vest-Agder mulighet til å kjøre
trial uten særlig kostnad.
Vårt mål er å bidra til at barn og ungdom kan møtes på en likeverdig måte
og på tvers av synlige eller ikke synlige
økonomiske og sosiale forhold. Tilbudet
vil være unikt i hele landet, slik at alle som
ønsker det, kan komme og prøve/kjøre
trial uten å måtte betale for leie/anskaffe
sykkel, utstyr, bensin og andre utgifter
relatert til trialkjøring.
Vi fornyer trialsyklene og utstyret, slik at
nye håpefulle kan komme og kjøre trial på
en forsvarlig måte. Klubbens medlemmer

vil oppgradere området (lys, garderobe,
lagerplass) slik at vi kan ta imot flere barn
og ungdommer. Dette er viktig for at barn
og ungdom som vil være hos oss får opp
læring og oppfølging, slik at opplevelsen
blir positiv. Vi vil utdanne mange av
våre medlemmer til å bli aktivitets- og
sikkerhetsledere, bruke vårt nettverk for
å skaffe ekspertise hos dem som jobber
med barn og ungdom til daglig, og involvere lokalmiljøet; blant annet Røde Kors,
barnevernet og frivillighetssentralen.
Organisasjonen er nå tilpasset nye
medlemmer slik at vi kan ta imot, lære
opp og inkludere barn på en forutsigbar
måte. Hele prosjektet er begrenset til 2 år
og er fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen.
Prosjektet blir vurdert jevnlig og nye grep
tas om nødvendig. Vårt arbeid for fortsatt
å utvikle en sunn og inkluderende klubb
fortsetter.
Med hilsen Søgne Trialklubb
M OTO R F Ø R ER EN | 2 | 20 1 6
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Vestfold-årsmøtet gjenvalgte Håvard Hynne
Det har vært årsmøtetid i MAs avdelinger. Fra
Vestfoldavdelingen rapporteres det at Håvard
Hynne fra Sandefjord er gjenvalgt som leder.
Av Geir Øynes
Møtet ble holdt på Furulund Kro og 27 av avdelingens medlemmer var
til stede. Møtet omfattet som vanlig gjennomgang av vanlige årsmøtesaker, med både årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for
2016. Valgkomitéen hadde gjort en god jobb, slik at alle de foreslåtte
kandidatene ble enstemmig valgt.
Leder for MAs sentralstyre Ann-Cathrin Becken deltok også på
årsmøtet. Hun holdt foredrag om temaet «MA for framtida». Her
ble det blant annet pekt på at MA som den eneste medlemsbaserte
bilorganisasjonen i Norge må fortsette å jobbe videre på de arenaer
som har trafikksikkerhet som hovedtema. Jobben for å innføre alkolås
og følge Nullvisjonen (0 drepte i trafikken) er fortsatt like aktuell og et
svært viktig satsningsområde for MA.
Medlemsverving er også et viktig satsningsområde da en stor
medlemsmasse gir større handlingsrom for arbeidet med disse sakene.
Arbeidsplan
Årsmøtet behandlet også arbeidsplanen for Vestfoldavdelingen, som
inneholder blant annet møter med trafikksikkerhetstemaer, deltakelse
på messer, utstillinger, Aksjon Møteplass, Rusfri Dag og refleksaksjonen
på høsten.
God mat og utlodning hørte selvsagt også med på dette årsmøtet i
MAs avdeling i Vestfold.

Vi trekker ut tre vinnere med
riktige løsninger, som hver får
tilsendt 3 lodd i MAs landslotteri.
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TRAFIKK

En grønn vei – til en

GRØNN FREMTID

OFVs Bil- og veikonferansen 2016 i april handlet om veiens
plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen - og om bilen
i morgendagens samfunn. Veiene om mobilitet er avgjørende
for vår velstand, men hvordan skal vi innrette oss og hvor går
utviklingen videre.
Moderne, sikkert og effektivt
– Et grønt skifte er avgjørende for oss alle,
det er også fremkommelighet. Derfor må vi
sikre en grønn vei og grønn transport for
fremtiden. Det er kjernen i vårt arbeid for
et moderne, sikkert, effektivt og pålitelig
hovedveinett, sa Øyvind Solberg Thorsen,
direktør i OFV (Opplysningsrådet for
veitrafikken)..
- Et gammelt ordspråk sier at «hvis du vil bli
rik må du bygge en vei». Det å binde folk
sammen er grunnleggende for velferden.
Som en del av den nye, grønne fremtiden
må vi kanskje finne noen nye løsninger for
byene og andre for distriktene?

Blant temaene for konferansen var: Hvilke
retninger må vi ta for å sikre en grønn og
effektiv vei inn i fremtiden? Hvordan har
svenskene løst sin storbytrafikk, og hva
skal prege trafikken i Oslo og andre norske
storbyer i årene fremover?

Fremkommelighet
Og naturligvis handlet det om kommende Nasjonal Transportplan, framtidige
reformer og veistandard. Morgendagens
biler, utslipp og fremtidens drivstoff står
også på dagsorden.
Blant de engasjerte politikerne og
innlederne var samferdselsminister

Ketil Solvik-Olsen. Han la vekt på at
infrastrukturen må fungere: Folk må
komme frem med buss og tog til rett tid.
Og når teknologien utvikler seg fort, må
investeringene skje etter nøye v
 urdering
av hva som gir best nytte og blir bra.
Når det gjelder bilteknologien og en
større overgang til utslippsfrie biler, tror
ikke samferdselsminister Solvik-Olsen at
politiske beslutninger styrer utviklingen.

Teknologioptimisme
Som et eksempel på et skifte av teknologi
viste samferdselsministeren et bilde fra 5.
Aveny i New York i 1900 der det bare var en
eneste bil i vrimmelen av hester og vogner.
Et bilde fra samme sted i 1913 viste en
eneste hest i bilkøene. Dette var et utrolig
raskt skifte på basis av brukernes nytteverdier. Overgangen til elbiler kan bli en
parallell til dette.
Les mer om OFV og veikonferansen på
www.ofv.no
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Rico Bil AS

Nils Ivar Braathen AS

Fremmerholen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Bjørn Tøraasen AS
Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 900 74 122

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Aure
Anleggservice

Dromnes
6699 KJØRSVIKBUGEN
Tlf. 412 28 343

Furumoen 4, 8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

9498 HARSTAD - Tlf. 412 81 000

Braute
Maskin AS
6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Wist Last & Buss AS
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Statens vegvesen Region sør
4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

Møre og Romsdal avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Solheimsgata 1, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 415 42 320 - www.aov.as

Tlf. 38 34 50 90

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no

Asko Øst AS

W: http:/kisif.no

Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - asko.no

A: Langbakken 9, 1430 ÅS

8380 RAMBERG - Tlf. 76 09 32 40
Vi er et bilfirma i Ramberg, Lofoten, med alle
godkjenninger - lette kjøretøyer og tunge kjøretøyer.

Varanger Auto AS
Tanavegen 8, 9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00 - www.varanger-auto.no

Møllers gate 3, 3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06

Trond Lindahls Transport

Snåsakroa AS

Bergsliveien 41, 1970 HEMNES
Tlf. 982 29 221

Langnes, 7760 SNÅSA
Tlf. 74 13 46 33

Autorisert bilverksted
Fristad Bilservice
Alvøveien 118, 5179 GODVIK
Tlf. 911 50 057

MA takker sine gode
kontakter for all støtte.
God forsommer!
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TransportFormidlingen SA
Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Svene
Lakkering AS

2203 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 10 00

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE
Tlf. 71 25 10 00

Hitra
videregående skole

Jostein Lobben
Kran og Transport
Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

6789 LOEN
Tlf. 57 87 60 40

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Ramlo
Sandtak AS

Røros Aut.
Trafikkskole

Nettec AS

Thorstadvegen 26
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 920 77 237

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

Johansen
Transport AS
Vestregata 27/31
9008 TROMSØ
Tlf. 77 65 55 90

Bjerget 15
1530 MOSS
Tlf. 908 80 296

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Åskollen

Nordbyveien 75
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

Indre Årsnes
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Murmester

Dombås Bilberging AS
2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Østre Rosten 8
7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Sebu
Bil & Bensin AS

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Nausthagen
7870 GRONG
Tlf. 901 15 159

Helnessund
Brygger AS

Motorsenteret
Heidal AS

Helnessund
8285 LEINES
Tlf. 476 78 277

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Kongensgate 33
3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Skaret
Varetaxi AS

Vik
Transport AS

Gulvlegger

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Kongeveien 79
3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

Elstad
Oljesenter as
Fåberggata 115
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 40 23 39 - 61 25 74 36

Dyrskuevegen 34
2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

ANONYM
STØTTE

Havnevegen 20
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00
www.jotun.no

Tromstad Kro
avd. Finnsnes
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Haltdalsvegen 963
7380 ÅLEN
Tlf. 463 66 319

Sandvikavegen 6
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00
www.framhelse.no

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Taxi Holdeplass

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Stjørdal Taxi A/S
Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Kokstad AS

Øyvind Nystein

Herøy
Entreprenørforretning
Landarvikveien 65
8850 HERØY
Tlf. 975 99 458

Peder Skeiev 4
4262 AVALDSNES
Tlf. 52 85 90 00

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Frank Formo

Bilform AS

AutoXL as

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Transport Nord AS
Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Innlandet
Sikkerhet

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 16 704

Industriveien 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 930 00 582

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Ødegården
Transport ANS
Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

5281VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Nordnorsk
Veisikring

7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET
Tlf. 71 64 77 50

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

YX
Valestrandsfossen

Yri Sand AS

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Block Watne AS

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Stavanger

Vassbotnen 17
4033 STAVANGER
Tlf. 24 03 40 00

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Gamlevegen 3, 2642 KVAM
Tlf. 414 01 285
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Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

Bli med! Gjør MA sterkere og enda mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve
Du får fine vervepremier!

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

KONTINGENT 2016
Ordinært m/autohjelp
Ordinært u/autohjelp
* Honnør m/autohjelp
* Honnør u/autohjelp
Familiemedlem (ektefelle/samboer)
MA støttemedlem
MA-Ungdom m/autohjelp
MA-Ungdom u/autohjelp
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INNMELDING!
kr 890
kr 620
kr 685
kr 415
kr 280
kr 250
kr 400
kr 200

Du kan lett melde inn
deg selv og andre på
www.ma-norge.no
der du også finner
mer informasjon

