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NAV Hvaler

Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN
Tlf. 69 37 50 00 55 55 33 33
www.nav.no

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,
sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,
Briksdalsbreen, Geiranger.
post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Stora Enso Skog AS
Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
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www.mrfylke.no
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Transport AS
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Kvina Turservice
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STØTTE

Josdal
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Adventurepark AS
7531 MERÅKER
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Fyksen
Servicecenter AS
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2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 20 16

Forlaget
Last og Buss A/S

Furumoen 4
8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

Arbor-Hattfjelldal AS

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

Arborv 10
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www.arbor.no
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• Selvkjørende biler og førerassistanse
• Sikkerheten for myke trafikanter
• Lar du deg irritere i trafikken?
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HVORDAN VET DU AT DIN SJÅFØR
IKKE KJØRER MED PROMILLE?
Firmaer som monterer alkolås i sine
biler signaliserer klart og tydelig at
deres sjåfører kjører uten promille. For
disse ﬁrmaene ﬁnnes det en godkjent
alkolås: Dräger Interlock 7000 er en
moderne alkolås som setter brukeren
i fokus med sikkerhet, hurtighet og
brukervennlighet som de viktigste
kjennetegnene.
Dräger Interlock 7000 oppfyller kravene etter seneste CENELECstandard, EN50432-2: 2014, som setter brukeren i fokus.
Med Dräger alkolås kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse.
For mer informasjon besøk www.dræger.no
Dräger alkolås og alkotester markedsføres i Norge av KGK Norge AS
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet

leder

Hvor blir de av?

Motorførerens
ansvar

Vi har nettopp hatt et godt og vellykket landsmøte som gav
inspirerende basis for arbeidet vårt fremover.

Jeg har aldri vært i tvil om hvor jeg føler at ansvaret
ligger når jeg kjører bil. Uansett forhold er det jeg som
er ansvarlig for mine handlinger. Akkurat som andre
sjåfører og trafikanter er ansvarlige for sine handlinger.
Til sammen skal det gi trygg trafikk.

Og samtidig med våre interne arrangementer og
organisasjonssaker, er det mange utfordringer å ta tak
i på den politiske og trafikksikkerhetsmessige arenaen.
Det er tid for innspill til den nye NTP, saken om alkolås
for persontransport skal holdes høyt på agendaen, og
det stunder mot å ta stilling til ny tiltaksplan for trafikk
sikkerhet, som skal følge opp den gjeldende planen med 122
konkrete tiltak. Samtidig skal det snart komme en stortingsmelding om trafikksikkerhet.
Alkolås var allerede i den gjeldende tiltaksplanen tatt med
på flere punkter. Men hvor blir den av? På Vegvesenets
resultatkonferanse om trafikksikkerhet ble det klart sagt at
alkolås er blant tiltakene som er «merket røde». Det vil si
at det er gjort lite – eller ingenting. Samtidig ble det påpekt
at av alle trafikksikkerhetsmessige tiltak som ikke var tatt
i bruk, vil alkolås og tvingende intelligent fartstilpasning
være de to tiltakene som vil gi størst reduksjon i antall
alvorlige trafikkulykker.
Hvor blir det av alkolås for promilledømte? En rapport fra
2012 som anbefaler ordningen, har foreløpig fått hvile i
fred. MA har i høringssvar vært positiv til ordningen. Vi
forventer nå et konkret svar fra Justisdepartementet.
Hvor blir det av lavere promille på sjøen? En promillegrense på 0,2 vil være i harmoni med promillegrensen i
veitrafikken, samt for større båter og skip. Det er ikke greit
med lovlig fyllekjøring i båt. Utførte meningsmålinger viser
et klart flertall for 0,2 promillegrense også til sjøs. Dette
gjelder også blant fritidsbåteiere. Så, hvorfor nøler man?
Det er innenfor MA sitt samfunnsoppdrag å påse at blant
annet disse sakene ikke havner i en skuff eller nedprioriteres
under skiftende regjeringer. Det er viktig for oss og viktig
for trafikksikkerheten.
Ha en fortsatt god sommer!
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Generalsekretær

Bilen jeg sitter bak rattet i akkurat nå kjører av seg selv.
Det har den gjort en stund. Den holder seg trygt midt i
kjørefeltet i jevn hastighet som den avpasser i forhold
til bilen foran. Bilen har styringen. Jeg har prøvende latt
grepet om rattet løsne og tatt foten vekk fra pedalene.
Men ganske snart ber den meg med et signal på instrumentpanelet om å legge hendene på rattet for å vise at
jeg er oppmerksomt med. Produsenten understreker at
det fortsatt er en «assistanse» til bilføreren, og slik fungerer det utmerket. På de første strekkene av turen var
det riktignok korte øyeblikk da tvilen ga meg et støkk;
var det bilen eller jeg som hadde kontrollen? Men det er
bilen som styrer seg frem og jeg som sitter med ansvaret.
Jeg blir fort vant til å la bilen gjøre jobben, lar litt av
behovet for kontroll vike, gir meg selv litt lengre tid
til et sideblikk bort fra veien og er kanskje ikke fullt så
konsentrert? Jeg forstår at det er lett å bli varm i trøya,
for systemene virker jo så bra. Men det har skjedd i alle
fall en ulykke der sjåføren ble drept. Han – og mange
andre - lar seg fascinere og tøyer grensene. Testarenaen
var offentlig vei, der medtrafikantene neppe var klar
over at en sjåfør hadde frasagt seg sitt ansvar.
Selvkjørende biler – eller la oss foreløpig kanskje kalle
dem førerløse - reiser mange interessante spørsmål, selv
om vi kunne forutsette at systemene p
 erfeksjoneres.
Hvordan skal den for eksempel programmeres for å
reagere i en «umulig» situasjon der den skal unngå en
farlig hindring foran seg: Skal den velge å svinge til
høyre mot fjellveggen med katastrofale konsekvenser for
bilisten selv, eller skal den vike over til venstre i motsatt
kjørebane der den vil treffe en gruppe myke syklister?
Et g
 rusomt dilemma som riktignok ikke bare gjelder
maskinen, men også mennesket: Hva ville jeg selv ha
gjort i panikkens øyeblikk?
Hans-Erik Hansen
Redaktør

M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 6

5

ORGANISASJON

MA-landsmøte med

Landsmøtet 2016 ble en vellykket
samling av tillitsvalgte fra hele
landet til MAs høyeste organ.
Vestlandet og Bergen i sitt fineste
sommervær dannet rammen om en
samling med nyttige debatter og
hyggelig samvær.
Av H-E Hansen
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viktige veivalg
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Av H-E Hansen

- Dette ble et meget godt gjennomført
landsmøte, og vi tok et viktig steg for å
bli en enda mer slagkraftig organisasjon,
sier MAs styreleder Ann-Cathrin Becken,
som ble enstemmig gjenvalgt for sin tredje
periode.
- På bakgrunn av arbeidet med prosjektet
«MA for framtida» gjorde landsmøtet
vedtak som skal gjøre organisasjonen
tydeligere og sterkere i vårt arbeid for
rusfri trafikk og trafikksikkerhet.

Utmerket vertskap
Landsmøtet ble holdt på Quality Hotel
Edvard Grieg på Sandsli nær Flesland
utenfor Bergen. Dette store hotellet bød
på utmerkete forhold for landsmøtet. De
fleste deltakerne kom til hotellet i løpet
av ettermiddagen torsdag 9. juni. Det
ble en hyggelig ankomst, der Hordaland-
avdelingen som vertskap allerede fra

første øyeblikk viste at ingenting skulle
være ugjort av bestrebelser for å gi
deltakerne et minneverdig landsmøte.
Det første gode var velsmakende vafler
til de langveisfarende. En del av disse
hadde opplevd store forsinkelser på veien
mot vest, som var stengt av steinras på
strekningen mellom Voss og Dale.

Godt samarbeid
Den offisielle åpningen av landsmøtet
fant sted fredag 10. juni. Leder for vertsavdelingen Hordaland, Alf Seim, ønsket
velkommen og ble i god tradisjon overrakt landsmøteflagget fra arrangørene av
landsmøtet i 2014 i Sarpsborg, ved Einar
Lande.
MAs styreleder Ann-Cathrin Becken
erklærte landsmøtet for åpnet. Astrid
Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås og
vararepresentant til Stortinget for KrF,

Astrid Aarhus Byrknes
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holdt et interessant åpningsforedrag,
der hun tok for seg aktuelle trafikksikkerhetsspørsmål og arbeidet med disse.
Hun ga MA ros for innsatsen og viste
blant a
 nnet til det gode samarbeidet med
sentrale stortingspolitikere.
I sin åpningstale til landsmøtet satte
styreleder Becken spesielt fokus på at
dette landsmøtet ville danne rammen
for debatter knyttet til viktige kursvalg
for framtiden: MA som en tydelig rusfri
organisasjon, en åpen organisasjon for
alle som støtter formålet, økt fokus på
medlemsverving, økt profesjonalisering og
en tydelig politisk plattform.

Omfattende agenda
Torill Sandnes og Jens Arne Stautland ble
valgt til dirigenter og styrte landsmøtet
med trygg hånd innenfor de strenge
tidsrammene.

Pernille Huseby

Et innledende punkt på møteplanen
var generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersens brede presentasjon av de
mange aktivitetene i organisasjonen gjennom den to år lange landsmøteperioden.
Videre ble det gjort en gjennomgang av
styrets årsberetning, regnskapene, innstillinger fra kontrollkomiteen og r evisors
beretning for hvert av årene 2014 og 2015.
I løpet av forhandlingene fikk for øvrig
de 64 delegatene og de andre landsmøtedeltakerne hilsener fra gode sam
arbeidspartnere som gjestet landsmøtet:
MHFs direktør Göran Sydhage og seniorrådgiver Pernille Huseby fra Actis.

Grunnlag for ny vekst
Gjennom de to siste årene har prosjektet MA for framtida ledet frem mot
styrets forslag om tiltak som skal gi MA

Göran Sydhage

Ann-Cathrin Becken ble gjenvalgt for en ny
periode.

ORGANISASJON

Av H-E Hansen
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handlingsrom til å møte nye utfordringer.
Styreleder Ann-Cathrin Becken inn
ledet til debatten. Hun la vekt på at MA
skal gjenreises til en kraftfull og inn
flytelsesrik organisasjon som jobber aktivt med det viktige samfunnsoppdraget
«rusfri trafikk». MA skal være en offensiv organisasjon, med flere medlemmer og
en aktiv og sterk samfunnsstemme.
Prosjektet MA for framtida har synliggjort at behovet for å gjøre MA - som
en frivillig organisasjon - sterkere, mer
synlig og mer robust for dagens utfordringer, er presserende. Sentralstyrets
anbefaling som landsmøtet sluttet seg til,
er at MA skal være en rusfri organisasjon
som jobber for trafikksikkerhet generelt
og rusfri trafikk spesielt. Alle som synes
MAs prinsipper og arbeid er viktig, og
ønsker å være medlem, ønskes velkommen inn i organisasjonen.

Landsmøtesaken ble debattert i flere
omganger, både som egen sak og når det
gjelder de nødvendige tilpasningene av
vedtektene som skal til for å gi basis for
å sette det viktige arbeidet i gang. Mange
tegnet seg på talelisten. Ordskiftet ble
grundig og interessant, der de forskjellige
forslagene, argumentene og synspunktene kom frem før vedtakene ble fattet.
- Nå kan alle som synes at MAs formål og
arbeid er viktig, ønskes velkommen som
medlemmer, sier Becken.
-I MA skal alle gode krefter kunne mobili
seres i en tydelig, rusfri organisasjon
der avdelinger over hele landet spiller
en viktig rolle. Dette danner et godt
grunnlag for at vi sammen – avdelingene,
administrasjonen og styret – skal bygge
MA videre for å nå de ambisiøse målene
vi har satt oss for framtida.

ORGANISASJON

Valg og organisasjon
De videre forhandlingene omfattet også
andre justeringer av vedtektene, blant
annet i forhold til de forandringene som
har skjedd i avdelingsstrukturen de siste
par årene. Den politiske plattformen og
handlingsplanene for de neste par årene
ansporet også til at mange ville ytre seg.
Økonomi og kontingenter sto dessuten på
dagsordenen.
Når det gjelder MAs sentralstyre skal
det bestå av åtte medlemmer og fem
varamedlemmer. Leder og varamedlemmer
velges for to år. Styremedlemmer velges
for fire år. Leder og nestleder velges ved
særskilte valg. Nestleder, som velges blant
de landsmøtevalgte styremedlemmer,
velges for to år.
Ann-Cathrin Becken (Fredrikstad) ble
enstemmig gjenvalgt for sin tredje toårs
periode. For øvrig består MAs sentralstyre

for 2016-2018 av:
Marit Sandøy (Molde, foreslås som
nestleder også 2016-2018), Torfinn Grav
(Storebø), Arnhild Cadamarteri (Stjørdal),
Margreth Karlsvik (Kristiansund), Ole
Arild Bovolden (Trysil), Stig E. Sandstad
(MA-Ungdom) og Hans-Erik Hansen (MAansattes representant).
Første-, andre og tredje varamann
er henholdsvis Jan Arnstein Liknes
(Åkrehamn), John Jentoft (Finnsnes) og 
Jan Haugen (Åsen). Brita Hoksnes Eriksen
er vararepresentant for de ansatte.

Hygge
Tiden mellom forhandlingene, ved siden
av måltidene på hotellet, var som alltid
anledninger til at de MA-tillitsvalgte
møttes til hyggelig samvær. Her traff man
både gode venner fra en lang MA-historie og
nye, engasjerte deltakere i fellesskapet.

M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 6
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Av H-E Hansen
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Den tradisjonsrike landsmøteturen gikk
fra hotellet på Sandsli til Bergen sentrum.
Som det passer seg en moderne bilistorganisasjon foretok man t ransporten
kollektivt med den fine, bergenske
bybanen og buss. Fra Fiskebryggen og
Vågen gikk turen også videre med bane:
Den fantastiske Fløibanen tok MA-folket
til toppen av det mest kjente av de syv

fjellene. Og som om ikke utsikten over
vestlandshovedstaden i ualminnelig
strålende kveldssol var nok, bød arrangementskomiteen på mat i den tradisjonsrike
Fløien Folkerestaurant.
Turen ned igjen med banen ble heller
ikke noen nedtur til en by som akkurat
i disse dagene feiret sin hanseatiske tilhørighet.

ORGANISASJON

Heder
Landsmøtefesten som avsluttet landsmøtet
ble holdt på hotellet. Ved siden av hyggelig
lag, en variert meny og god underholdning,
dannet den ramme om utdeling av hedersmerker og æresbevisninger.
MAs Trafikkplakett ble tildelt Arne
Aase, tidligere distriktssjef i Trygg Trafikk,
og MAs egen Ole Arild Bovolden fra Trysil.

MAs fortjenstmedalje i sølv ble tildelt Brit
Fjell, Berger Gjelsvik og Kristi Fjellhaug,
alle fra Hordaland avdeling. Tidligere på
landsmøtet var Vestfold avdeling kåret til
Årets avdeling 2015.
Du kan lese flere nyheter og finne mer
informasjon om MA på nettsidene
www.ma-norge.no
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MA-camperne inntok
Vestlandet

Av H-E Hansen

MA Campingklubb
markerte seg også i år
under MA-landsmøtet. For
den aktive klubben hadde
slått til på invitasjonen om
å kombinere landsmøte
deltakelsen med deres
forsommertreff. Dermed
inntok de hele indre gård
av hotellet med en impo
nerende flåte av bobiler.

- Vi hadde det veldig greit, sier formann Bjarne
Eikeland med den sørlandske tonen som en
grundig underdrivelse.
For campingklubbens medlemmer koste
seg i sitt alltid gode fellesskap og inviterte
gjerne de andre i MA inn i ringen. Og for
første gang i historien sto hesteskokasting på

14
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landsmøteskjemaet med campingklubben
som offisiell arrangør!

I særklasse
MA Campingklubb er noe for seg selv. I en
særklasse av organisasjonens mange aktivi
teter, åpen for alle MA-medlemmer som liker

å campere. De fleste av klubbens medlemmer
har meldt seg inn fordi de ønsker et fellesskap
med likesinnede. For klubben er veldig aktiv
og arrangerer mange hyggelige treff hvert
eneste år.
Campingklubben har entusiaster som
farter land og strand rundt i godt samvær. Det

ORANISASJON

finnes medlemmer over hele landet.
- Og her er rom for enda flere, inviterer
klubben.

Uhøytidelig
Camping har utviklet seg enormt. Du
skal lete lenge etter telt eller til og med
campingvogner i dag. Også MA-camperne
har vært med på utviklingen. Man sier at
det ikke er nødvendig med bobil, men etter hvert har de fleste skaffet seg mer eller
mindre gedigne doninger for bekvemmelighetens skyld.
Landsmøtetreffet samlet 16 bobiler
med et samlet innbyggertall på ganske
nøyaktig det dobbelte. Men her er det
så visst ikke tosomheten som råder.
Når vi kommer forbi er det full samling.
Blant ridderne og dronningene rundt
campingbordene går praten lett om alt
mulig her ute under åpen himmel, som
den alltid gjør på treff etter treff etter treff. Sørlandske dialekter er nok i
majoritet. Latteren sitter løst. Man har det
hyggelig sammen. Men når det kommer til
hesteskokastingen snakker vi alvor!

Edel sport
Hesteskokasting har en helt spesiell plass

i klubben. Denne edle sporten står faktisk
formelt nedfelt i klubbens statutter. Dette
er ingen sport for pyser og blir gjennomført uansett vær.
På landsmøtet ble alle invitert til å
delta. For anledningen ble en gruslagt
parkeringsplass arena. Sporten drives visst
nok også på gressbaner, altså med store
likheter til tennis. Poengsystemet for oss
uinnvidde kunne også i farten virke like
innfløkt, men har selvsagt med avstanden
til målet å gjøre. Alvorlige dommere står
krokbøyde med målebånd før resultatene
går til sekretariatet og loggføres.
Hesteskoene som kastes er spesiallagd
og har aldri vært – eller ville egnet seg for
– bruk på en hest. Og de er overraskende
tunge. Vi snakker altså ikke bare om en
sport som krever presisjon og konsentra
sjon. Kraft må også til.

Mange treff
Klubben har en rekke treff gjennom
året. Noen er å finne på det planlagte
programmet, mens mange av samlingene
er uformelle der tid og sted formidles til
lokale medlemmer med tekstmeldinger, epost eller andre former for jungeltelegrafi.
Da kommer man bare sammen, enten det

er for en kveld eller en
helg.
Ved siden av sporten
vi allerede har nevnt,
står grilling, grilling og
måltider ved langbord
høyt i hevd. Det har
også ofte pleid å være
et lokalkulturelt tilsnitt,
som en spasertur til
nærmeste fyr eller fjelltopp, eller besøk på
et museum.
Videre utover 2016-sesongen er det
blant annet planlagt et treff i Mysen i
Østfold midt i august. Litt senere i august
inviteres det igjen til krabbefest i havgapet
på Eigerøya. Det tas ingen værforbehold,
så vidt vi forstår. Da stormvarslet slo til
under treffet her ute mot Nordsjøen for
et par år siden, var mottiltaket fra tøffe
MA-campere å sette krabbeteinene litt
lengre inn av sikkerhetshensyn. Samtidig
ble partyteltet bardunert bedre. Så alle
fikk krabber og et hyggelig lag.
Ønsker du mer informasjon om MA
Campingklubb og arrangementene kan du
kontakte Bjarne Eikeland,
tlf. 95 16 37 04.
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TRAFIKK

MA ber om

TRYGGE og FORUTSIGBARE veier

Mange av deltakerne på MA-landsmøtet kom med bil. Samme
dag som de østfra skulle legge hovedveien fra Voss via Dale til
Bergen bak seg, gikk det store raset på E16 ved Hyvingstunnelen
ved Bolstad. Det skapte store omveier og forsinkelser, samt en
uttalelse fra landsmøtet.

Landsmøtet til MA ber i uttalelsen, som
dannet grunnlag for en pressemelding, om
at Samferdselsdepartementet framskynder
byggingen av trygge og forutsigbare
veier mellom Voss og Bergen. MA arbeider generelt for tryggere trafikk og
trafikantenes beste. Det omfatter selvsagt
trygge, sikre og stabile veier.

Mange ras
Det aktuelle raset i juni skadet heldigvis
ingen, men det sperret veien under alle
dagene MA-landsmøtet varte. Tusenvis av
bilister havnet på omkjøringsruter med
stor omveier og forsinkelser. Fra Hardanger
ble det meldt om kaotiske tilstander og
ventetider på mange timer.
Morten Hem, som ledet pressenemnden
på landsmøtet, bor selv på Voss og kjenner
godt til den alvorlige situasjonen.
- Det har gått mer enn 200 ras på E16
mellom Voss og Bergen de siste 16
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årene. Med tett trafikk av turistbusser,
varetransport og et utall personbiler på
vei mellom Oslo og Bergen som passerer
rasstedene, opplyser han.
I vinter tok et ras med seg et busskur
der det vanligvis står skolebarn og venter
på bussen. Flaks igjen, ingen personskade.
Det siste raset tok med seg en lastebil. Tilfeldighetene gjorde at det ikke var en buss
eller 5 personbiler.

Uforutsigbart
Geologene klarer ikke å forutsi når og hvor
neste ras vil komme, men at det kommer
kan en regne med. Fagfolk sier at denne
veien er det umulig å sikre.
MA-landsmøtet ber på denne bak
grunnen samferdselsministeren om
aktivt å foreta en ny prioritering som kan
framskynde arbeidet med fornying av
denne veien slik at vi kan kjøre trygt på
hovedveiene våre.

Morten Hem

RUS I TRAFIKKEN

Mye blandingsrus
i trafikken

Mange positive
Statistikken kommer frem i den nye undersøkelsen «Rusmiddelstatistikk, funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket
kjøring i 2015» fra divisjon for rettsmedi
sinske fag ved Folkehelseinstituttet (FHI).
Av de nærmere 8000 blodprøvene FHI
analyserte ble ca. 2000 av sakene kun
analysert for alkohol. I ca. 6000 av sakene
ble det utført analyse for både alkohol og
over 40 forskjellige rusgivende legemidler
og narkotiske stoffer. Der hvor det kun ble
analysert for alkohol var 97 % av prøvene
positive. I saker hvor analysen ble gjort
for både alkohol, rusgivende legemidler og
narkotiske stoffer inneholdt 93 % av blodprøvene ett eller flere av disse stoffene.
- Det er positivt at politiet har intensivert
promille- og ruskontrollen på veiene.
Politiet er gode til å identifisere ruspåvirkete sjåfører med metoden for «tegn og
symptomer». Den høye treffprosenten i
FHIs analyser indikerer vel likevel at det
må være mange trafikkfarlige sjåfører som
slipper unna, kommenterer Kristoffersen.

Medisin og narkotika

Rusmid

delstati

stikk

Funn i blo
mistenkt dprøver hos bilfø
re
for påvirk
et kjøring re
Område
2015
for rettsm

Mer enn 9 av 10 blodprøver fra rusmistenkte sjåfører inneholder ett
eller flere stoffer; alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer.  Dette viser analysene Folkehelse
instituttet gjorde i fjor. Selv om
promillekjøring fortsatt må anses som
den største faren, viser de nye tallene
at vi må sette uforminsket fokus på
farene med annen rus, mener MA.
- Det er viktig å få alle typer ruskjørere
vekk fra veien. Dette gjelder ikke bare
verstingene, men alle som er i fare for
å ruskjøre etter bruk av ganske vanlige
beroligende og smertestillende legemidler,
sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i en pressemelding fra MA.

2016

edisinsk

e fag

4

Innledning
- Alle ruskjørere må vekk fra veiene.
erKapittel
cannabis, 1
beroligende
og smertesDette må skje med holdningsskapende
tillende medikamenter med klonazepam
I 2015 ble det utført rusmiddelanalyser i 7986 saker ved Folkehelseinstituttet (FHI) hvor
arbeid og forbedret føreropplæring. For
(som Rivatril) og diazepam (som Valium,
bilførere var mistenkt for påvirket kjøring (figur 1). I tillegg kommer pusteprøver for
øvrig må politiet få enda større r essurser
Vival og Stesolid), samt amfetamin og
alkohol som politiet har tatt lokalt med bevisinstrumentet Evidenzer Mobile 240. I ca.
til sin kontroller. Og når det gjelder
metamfetamin fortsatt de hyppigst påviste
2000 av sakene som ble sendt inn til Folkehelseinstituttet ble blodprøvene kun analysert
promillekjøring er alkolås et stadig mer
rusmidlene. Ecstasy ble i fjor påvist i sitt
for alkohol. Dette er en nedgang fra omtrent 2300 rene alkoholsaker året før. Antall
aktuelt trafikksikkerhetstiltak som får nye
største omfang på over 10 år. Flere nyere
pusteprøver er samtidig gått opp fra rundt 1850 til 2160. Det totale antall alkoholprøver
bruksområder, sier Elisabeth Fjellvang
syntetiske rusmidler og psykoaktive stoffer
er således omtrent det samme i 2015 som i 2014. I 5989 av sakene ble det utført analyse
Kristoffersen.
dukker også opp. I Oslo, Akershus og Østfor både alkohol og over 40 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Dette
fold er det et økende antall kokainsaker.
er en økning fra 2014 da det var ca. 5860 tilsvarende saker. I snitt ble det påvist ca. tre
Det anslås at det gjøres i størrelsesKilde: FHI
ulike stoffer i samme blodprøve. I sakene hvor kun alkohol ble analysert var 97 % av
orden 140 000 kjøreturer i en eller annen
prøvene positive. I saker hvor både alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer
ruspåvirkning hver eneste dag her til lands.
ble analysert, inneholdt 93 % av blodprøvene ett eller flere av disse stoffene.
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Figur 1: Rusmiddelanalyser ved Folkehelseinstituttet i vegtrafikksaker 2006-2015

Analysene viser at ved siden av alkohol,

Hovedbudskap for 2015:
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Etanol (alkohol), THC (cannabis), amfetamin, klonazepam, metamfetamin og
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ALKOLÅS

Forsinket alkolås

«2. juni 2015 vedtok Stortinget sak 8:87
S (2014-2015). I punkt 1 forventet man at
svaret på det igangsatte arbeidet i veg
direktoratet forelå høsten 2015, og at man
da kom med en sak til Stortinget i løpet av
2015. Nå snart et år etter vedtak er det fortsatt ikke kommet noen sak til Stortinget.
I debatten var man opptatt av snarlig behandling av denne saken, noe man nå kan
konstatere ikke er tilfelle. Stortinget var
utålmodig på å få på plass en ordning slik
at man kunne starte en smidig innfasing
av alkolås i kjøretøy på veg som driver
persontransport mot vederlag. Stortinget
var s pesielt opptatt av å få dette på plass
så snart som mulig i alle kjøretøy som
transporterer skolebarn.»

Samferdselsministerens svar

Etter et møte MA hadde med Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik
og Karianne O. Tung om aktuelle politiske temaer, blant annet
at påbudet om alkolås for buss og taxi lar vente på seg, tok
Juvik tak i spørsmålet. Han skrev til samferdselsministeren for
å få vite hvor saken ligger.

Det er en stor grad av tverrpolitisk enighet
om at alkolås er et godt tiltak for trafikk
sikkerheten. Det har vist seg i behandlingen
av saken også i Transport- og kommunika
sjonskomiteen. Kjell-Idar Juvik viser til
at saken om alkolås ble behandlet av
Stortinget i juni 2015, der det ble vedtatt at
Stortinget i løpet av 2015 skulle få saken tilbake for at den endelig skal gjennomføres.

18
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Status på saken
Juvik skriver:
«Det er fortsatt ikke kommet noen sak
til Stortinget. Hva er status på saken, og
når kan man forvente at Stortinget får
lagt frem en sak om innføring av alkolås i
kjøretøy på veg som driver persontransport
mot vederlag?»
Som begrunnelse for spørsmålet skriver Juvik:

I sitt skriftlige svar skriver samferdsels
minister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet)
«Stortinget er tidligere orientert om
oppfølgingen av vedtaket.
Vegdirektoratet har fått et oppdrag
fra Samferdselsdepartementet om å
kartlegge økonomiske og administrative
konsekvenser ved en nasjonal regulering av
alkolås i all persontransport mot vederlag
på veg, i tråd med vedtaket fra Stortinget.
Kartleggingen skal inneholde vurdering av
kostnadene for transportbransjen og den
samfunnsmessige nytteverdien innføringen
av et slikt påbud gir. Vegdirektoratet skal
i tillegg utarbeide forslag om innføring av
påbudet, vurdere overgangsordninger eller
statlige incentivordninger for å sikre rask
og smidig innfasing av alkolås i de kjøretøy
som blir omfattet av påbudet.
Utredningen fra Vegdirektoratet har ikke
latt seg gjennomføre innen høsten 2015 slik
Stortinget forventet. Arbeidet er omfattende i omfang og kompleksitet, og har
vidtrekkende konsekvenser for transport
bransjen og for ulike myndigheter. 		
Vegdirektoratet har gjort et omfattende
kartleggingssamarbeid med berørte aktører.
Det er avholdt møter med både taxi- og
bussnæringen, representert ved Norges taxi
forbund, NHO Transport, Norsk Yrkestransportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet
og Spekter, samt alkolåsleverandørene.
Politidirektoratet og Datatilsynet har i
tillegg blitt involvert i forbindelse med
regelverksutviklingen.
Det er i dag ikke hjemmel eller et eksi
sterende forskriftsverk for kunne innføre
krav om alkolås i alle kjøretøy som driver
persontransport mot vederlag. Innføringen
av alkolås faller heller ikke naturlig inn i
noen eksisterende ordning for godkjenning, tilsyn og kontroll. I den forbindelsen
er det nødvendig å løse en rekke juridiske,
praktiske og tekniske utfordringer som
blant annet å kartlegge i hvilken grad
installasjonen av alkolås forstyrrer andre

ALKOLÅS

Telemark-busser
får alkolås

Illustrasjonsbilde: Volvo Buses

Mens gjennomføringen av vedtaket om alkolås for
kjøretøyer som brukes i persontransport lar vente på
seg, tar stadig flere busselskaper egne initiativer for
blant annet å følge opp kravene til skoleskyss i enkelte
fylker.
Vant anbudsrunde

Illustrasjon:
Faksimile fra NRK Telemark sine nettsider.
sikkerhetssystemer i kjøretøyet.
Jeg ber om forståelse for at jeg i lys av omfang og kompleksiteten i oppdraget har sett det
nødvendig å gi Vegdirektoratet utsatt frist til
høsten 2016 for å levere et grunnlagsmateriale til
departementet.
Jeg kan imidlertid forsikre stortingsrepresentanten
om at Vegdirektoratet prioriterer saken og at jeg
vil komme tilbake til Stortinget med forslag til lov
endringer så snart som mulig.

Nettbuss er ett av selskapene som har nye busser med alkolås. 92 nye busser
ble anskaffet etter at selskapet vant en anbudsrunde om en ny avtale for
kollektivtransport i Grenland, meldte NRK.no i mai. Telemark fylkeskommune
setter som vilkår at alle bussene skal ha montert alkolås.
- Det viser at fylkeskommunen tar trafikksikkerheten på alvor, sier MAs
generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i sin kommentar til NRK
Telemark.

Alle får
Alle Nettbuss sine busser i Telemark får nå alkolås. Bussjåførene får som
rutine at de må blåse i alkolåsen før de får start på bussen. De skal få opp
læring i hvordan dette fungerer før de nye bussene settes i drift i sommer.
– Det var naturlig for oss å ta med alkolås i kontrakten, sier Wenche Fougner,
rådgiver for kollektivtransport i Telemark fylkeskommune, til NRK.no.
Alkolås på busser er vedtatt av Stortinget, men er fortsatt under utredning
for hvordan påbudet skal gjennomføres, påpeker NRK.no.
– Det er nok en del fylkeskommuner som venter på dette forslaget. En undersøking vi gjorde for to år siden viste at ingen fylkeskommuner hadde alkolås
i alle sine busser, sa MAs generalsekretær Elisabeth F jellvang Kristoffersen.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 6
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BÅTLIV

Se opp for lovlig båtpromille!
Sommeren er tid for ferie og båtliv. Fri
tidsidyllen på sjøen kan likevel bli truet
av utrygghet. For promillegrensen på
0,8 betyr i realiteten at båtførere lovlig
kan drikke seg lett påvirket og bli mer
kritikkløse og risikovillige. Det er utrolig
at promillegrensen ikke er satt ned til
0,2 på sjøen som på veien, påpeker MA
til stadighet.
MA følger opp denne viktige saken år etter
år. 2016-landsmøtet tok også dette opp
i sine uttalelser. For ingenting skjer med
promillegrensen, selv om det skjer ulykker
og mange stoppes med påvirkning som langt
overskrider også 0,8.

Tar sjanser
Småbåtføreren har drukket. Han føler seg påvirket. Han er ikke like kritisk som vanlig, han
er mer villig til å ta en sjanse og refleksene er
blitt langsommere. Likevel kjører han lovlig,
med ubegrenset fart og krefter.
Dette er symptomene på ruspåvirkning
slik Folkehelseinstituttet skildrer dem når du
har en promille på 0,8, som er grensen for å
kjøre småbåt.
- Er det en slik båtfører du ønsker å møte
på kryssende kurs når du er på båttur med
familien, spør MAs generalsekretær Elisabeth
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Fjellvang Kristoffersen. MA har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme
på sjøen som 0,2-grensen på veien.

Ikke arena for fare
- En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv
der det ofte er snakk om stor fart, store båter
og store krefter. Fritiden i småbåt skal være
sorgløs avslapning, ikke en arena for fare som
kan ende i alvorlige ulykker, sier Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.
Promille og bruk av rusmidler er årsak
til mange drukningsulykker og dødsfall i
forbindelse med bruk av fritidsbåter. Likevel
er altså promillegrensen på 0,8 så høy at den
gir rom for risikoatferd.
Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og
på veien har mange likhetspunkter. De tre
vanligste grunnene til ulykker er rus, fart
og manglende sikkerhetsutstyr, henholdsvis

r edningsvest og sikkerhetsbelter. Ofte skjer
ulykker som kombinasjon av disse tre årsakene.
- Sikkerhetskravene på sjøen omfatter nå
regler om påbudt bruk av redningsvest, men
hvor blir det av tilsvarende innsats for å
senke promillegrensen, spør Kristoffersen.

Samme som på veien
MA mener at promillegrensen for fritidsbåter må være den samme som promille
grensen på veiene; 0,2. I «Rapport om
sikkerhet ved bruk av fritidsbåt» fra
Sjøfartsdirektoratet i 2012 ble en lavere
promillegrense anbefalt. I mellomtiden har
det blitt gjort stortingsvedtak med krav om
redningsvest i mindre båter, men fortsatt
står promillegrensen uforandret på 0,8.
En promillegrense på 0,2 vil representere
en harmonisering med promillegrensen i
veitrafikken, samt for større båter og skip.

BÅTLIV

Sjøsikkerhet på stortingsagendaen

Magne Rommetveit

MA mener at det også på sjøen bør bli
innført grenser for rus av andre stoffer,
legemidler og narkotika, slik det siden 2012
er håndhevet på veien. Politiets kontroller
og bruk av gode analyseapparater bør også
være direkte overførbart fra bruk langs
veiene til bruk på sjøen i politiets båter.

Nulltoleranse
– En promille på 0,8 påvirker alle sanser
og vurderingsevnen på en måte som er
like uakseptabel på sjøen som på veien. En
grense på 0,2 er i realiteten å anse som en
nulltoleranse for å drikke og å sette seg
bak rattet. Det vil si at det ikke innbys til å
«kalkulere» med å drikke passe mye for å
holde seg under promillegrensen. Slik har
det fungert i veitrafikken. Slik bør det bli
på sjøen. Den som sitter bak rattet skal ikke
drikke, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

MAs ønske om å få redusert promillegrensen for fritidsbåter
til 0,2 har gehør hos mange. Også på Stortinget. Fremtidige
tiltak for sikkerhet på sjøen ble tatt opp i spørretimen på
forsommeren.
I fjor ble sikkerhet på sjøen debattert i
Stortinget med et vedtak som inneholdt
krav om redningsvest i småbåter, men som
ikke gjorde noe for å bedre sikkerheten
når det gjelder promille og rus. Nå dukker
sjøsikkerheten opp som en del av arbeidet
med den nye nasjonale transportplanen NTP.

Sjøsikkerhet i spørretimen
I spørretimen 11. mai 2016 stilte Magne
Rommetveit fra Arbeiderpartiet spørsmål
til samferdselsministeren, som ble besvart
av næringsministeren som er rette
departementssjef i slike saker:
«I grunnlagsdokumentet for Nasjonal
transportplan 2018-2029 kjem det fram
at 476 personar har omkome i samband
med bruk av fritidsfartøy i perioden 2002
til 2015. Me har gjennom fleire år heldigvis opplevd markant nedgang i talet på
drepne og hardt skadde i biltrafikken.
Kva tiltak vil statsråden setja i verk
for å styrka sjøtryggleiken for fritidsfartøy, og vil statsråden, som fleire
fritidsbåtorganisasjonar har peika på,
vurdera ei eiga «ulukkesgruppe» som eitt
av grepa for å betra tryggleiken for dei
som ferdast i fritidsbåt?»

Svaret fra statsråden
Statsråd Monica Mæland svarte:
«Regjeringen er opptatt av å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter og ønsker
å treffe tiltak som kan få ned antall døds
ulykker.
Den 1. mai 2015 ble det påbudt å
bruke flytevestutstyr på fritidsbåter
under 8 m
 eter. Påbudet har, utover å øke
sikkerheten til den enkelte båtbruker, til
hensikt å bidra til å skape bedre holdninger til sjøs. For å finne ut om vi oppnår
de ønskede virkningene, har jeg besluttet
at påbudet skal evalueres. Den evalueringen vil ferdigstilles i starten av juni 2016,
og jeg avventer resultatene av denne
undersøkelsen før jeg vurderer videre
oppfølging av den.»
Statsråden kom ikke inn på promille
grenser spesielt, men sa blant annet:
«Vi vet at det ofte ikke er enkeltstående faktorer som er årsaken til
fritidsbåtulykker. Det er mange ganger
en kombinasjon av flere faktorer: for høy
hastighet, promille, manglende bruk av
flyteutstyr eller kjøring i mørket.»
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Map1: Reduction in road
deaths between 2001 and
2015 and recipient countries
of PIN Award. (Fig.5)

PIN Award 2016

PIN Award 2011
PIN Award 2010
PIN Award 2009

PIN Award 2013

PIN Award 2011

PIN Award 2010

>60
60-55
54-49
>49

PIN Award 2014
PIN Award 2007

PIN Award 2015

PIN Award 2012

PIN Award 2008
PIN Award 2009

Reduksjon i antall drepte 2001–2015.

ETSC – (European Transport Safety Council) – har offentliggjort sin årlige PINrapport om utviklingen av trafikksikkerheten
i Europa.
HerStates
mener ETSC at det
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in 2015.

with 15%, Finland with 14% and Croatia with 13%. More people were killed as
a consequence of road collisions in the EU in 2015 than in 2014, the first increase
since 2001 when the first EU common road safety target was agreed. 26,313
TEMA
people lost their lives in the EU in 2015 compared to 25,970 in 2014, representing
an increase of around 1%. This follows a 0.2% decrease between 2013 and 2014.
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Some countries are doing better than others. Norway tops the ranking with a
20% reduction in the number of road deaths in 2015 compared to 2014. Estonia
and Ireland recorded reductions of 14%, followed by Latvia and Lithuania with
an 11% drop.

Relativ endring i dødsulykker på vei mellom 2014 og 2015.
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at the
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Conference
with
the 2016
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I Storbritannia, der det også har gått tregt
Færre farlige sjåfører blir stoppet og det
fremskritt. Norge har vist en utvikling som ininterview with the Norwegian
Minister for Transport and
Communications Ketil
med å redusere dødstallene, falt antallet bøter
skapes et inntrykk av at «faren» for å bli
nbragte ETSCs årlige PIN-trafikksikkerhetspris
Solvik-Olsen
in
Part
III
describes
the
background
to
this
success.
etter at regjeringen foretok budsjettkutt i
tatt er mindre. Det foregår en omprioriterda rapporten ble lagt frem nå midt i juni.
2010. Her har det senere tatt seg opp med flere
ing av politiressursene i hele Europa, men
Norge troner på toppen av listen når
bøter igjen.
det gir ingen mening å kutte ned på trafikk
det gjelder trafikksikkerhet i Europa, og det
Tyskland som også har opplevd at det går
sikkerheten. For fortsatt dør 26 000 på våre
vil faktisk også si i hele verden: 23 døde pr.
saktere med å få ned antallet ulykker, har ikke
veier hvert år, og antallet vil ikke begynne å
million innbyggere. Det blir også lagt merke til
tilgjengelige opplysninger om trafikkbøter.
gå ned igjen uten målrettet innsats.
at Norge har kuttet antallet drepte i trafikken
ETSC mener at dette fratar myndighetene
med 44 % gjennom de siste fem årene, hvorav
viktig informasjon for å sette inn effektive
Promillekjøring
20 % i fjor. Dette er de beste tallene ETSC har
tiltak mot fartssynderne.
Når det gjelder alkoholpåvirket kjøring, viser
registrert i de årene ETSC har ført statistikken.
landene som sendte inn data ulike resultater:
- Norge skiller seg ut som et land som a
 llerede
Halvparten hadde en nedgang i antallet
har oppnådd mye gjennom sin innsats for
Kilde: ETSCEU
/ www.etsc.eu
Ranking
progress on road safety | 9
sjåfører som ble kontrollert, mens den andre
trafikksikkerhet. Men det som imponerer er
halvparten kunne vise til en oppgang.
at Norge fortsatt gjør betydelige reduksjoner
Det er anslått at 2 % av den totale kjørei antallet drepte og skadde gjennom tiltak
lengden i EU kjøres med ulovlig promille, mens
rettet mot høyrisikogrupper, ved å identifisere
hver fjerde dødsulykke er relatert til alkohol!
og gjøre noe med spesielle ulykkessteder og
I Sverige sank antallet årlig promillekontrolved å følge en klar, nasjonal strategi med mål
lerte bilførere med 13 %, på Kypros 10 og i
på kort, mellomlang og lang sikt, sier Antonio
England og Wales 5 %.
Avenoso, direktør i ETSC.
Antallet sjåfører som ble promilletestet
langs veiene økte med 39 % i Polen, 24 % i
Kutt skader dobbelt opp
Estland og 12 % i Portugal.
ETSC har også lagd en egen rapport om håndhevelse av trafikkreglene. Her påviser ETSC at i
Fartsbøter
mer enn halvparten av EU-landene der data er
Sverige, Nederland og Finland er blant landene
tilgjengelig, er for eksempel antallet bøter for
som har rapportert om et fallende antall
ulovlig bruk av mobiltelefon en indikator for
fartsbøter. Disse landene har også noen av
at kontrollen og bøteleggingen har gått ned.
Antonio Avenoso, direktør i ETSC.
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 6
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UROVEKKENDE ØKNING
– 16 flere drepte i trafikken

63 mennesker mistet livet i trafikken i løpet av årets
første seks måneder. Det er 16 flere enn på samme tids
punkt i 2015, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
Denne nyheten kom kort tid etter at det offisielle tallet
for 2015 ble nedjustert til 117 og Norge befestet posi
sjonen som best i verden.
- I de aktuelle ulykkestallene kan man dessverre anta at rus - alkoholpromille eller rus
av medikamenter og narkotika - også har økt
i antall. Slik statistikk må vi imidlertid vente
på til dypere analyser av ulykkesårsakene
foreligger, kommenterer Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen, generalsekretær i MA.

Vanskelig å forklare
- Dette er en urovekkende økning. Vi har
ingen umiddelbar forklaring. Selv om
antallet drepte har økt sammenlignet med
fjorårets tall, er det fortsatt et relativt lavt
antall drepte sammenlignet med tidligere år,
sier Rita Helen Aarvold i Vegvesenet.
Bare i juni omkom 16 i trafikken, noe
som er sju flere enn samme måned i fjor.
I første halvår 2015 ble 47 personer drept,
mens i 2014 var antallet 75. Det er rekordlave døds- og ulykkestall på norske veier.
Med 117 omkomne ble 2015 året med de
laveste dødstallene i trafikken på 69 år.
Av de 63 som omkom i årets seks første
måneder, var det 53 menn og 10 kvinner.
De fleste var i alderen 45-64 år. Hele 15 av
økningen på 16 flere trafikkdrepte var menn.
Ulykkene som tok flest liv, var møteulykker
og utforkjøringsulykker.
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Ingen i Aust-Agder
Ingen har så langt i år blitt drept i AustAgder. Flest dødsulykker har det vært i
Buskerud (8), Sør-Trøndelag (6), Hordaland
(6), Hedmark (5) og Rogaland (5).
Ulykkene er spredt, og det er ingen
spesielle strekninger som utpeker seg. Men
de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.
- Ingen barn under 16 år er drept hittil i år.
Fire har vært under 20 år. For aldersgruppen
45-64 år opplever vi en økning. I årets første
halvår omkom 23 i denne godt voksen-
gruppen mot 11 i fjor, sier Aarvold.

Flere bilister
- Vi har lenge sett en positiv trend for førere
og passasjerer i personbil. Men økningen
i antall drepte siden første halvår i fjor
gjelder nå hovedsakelig bilister. Hittil i år
har 35 personer i personbil blitt drept. Det
er ni flere enn samme periode i fjor, sier
trafikksikkerhetseksperten.
Antallet drepte har også økt for syklister. Fem syklister har blitt drept hittil i år,
mot to i samme periode første halvår i fjor.
I sommermånedene er det normalt et
relativt høyt antall drepte motorsykkel-
trafikanter. I juni alene har seks personer

på MC blitt drept. Totalt ti omkom i første
halvår i år, som er to færre enn i fjor.

Felles ansvar
- Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre
etter forholdene og overholde fartsgrensene, er gevinsten for trafikksikkerheten
stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes
trygt i trafikken, sier Rita Helen Aarvold.
- Tiltak som målrettede kampanjer,
kontroller, bedre trafikantopplæring, ny
teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen,
kan bidra til at stadig færre av oss mister
livet i trafikken. Ved alltid å kjøre etter
forholdene og aldri over fartsgrensen, kan
hver og en bidra til at dødstallene fortsetter
å synke, er oppfordringen fra Vegvesenet.
- Uforminsket arbeid med gode holdninger til rusfri trafikk og kontroll av
ruspåvirkning, samt bruk av blant annet
alkolås i biler, er blant tiltakene som må til
for veien videre mot nullvisjonen, legger
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA til.

TRAFIKK

Svenske holdninger til promille
på to og fire hjul
En av fire synes det er greit å
sykle etter tre glass vin. Dette er
ett av funnene det svenske MHF
har gjort på en undersøkelse om
broderfolkets forhold til sykling
og promille. MHFs spørsmål dekker
også flere områder knyttet til
trafikk og alkohol i Sverige.
Svarene i spørrerunden slår fast at bilistenes
holdning til alkohol og bilkjøring går i riktig
retning. Blant syklistene er det dårligere
stilt. En av fire synes det er akseptabelt å
sette seg bak styret etter å ha drukket tre
glass vin.
- Det er dessverre liten grunn til å tro at
holdningene til sykling og alkohol her i
Norge skiller seg fra dem som her avdekkes
i Sverige, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.
- Syklister er en utsatt trafikantgruppe som
totalt sett har vist en negativ utvikling på
ulykkesstatistikkene.
MAs svenske søsterorganisasjon Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) gjennomførte spørreundersøkelsen sammen med
Bilprovningen. Den ble gjort på Bilprovning
ens og MHFs nettsider på forsommeren og
ble besvart av 420 personer, hvorav 44 %
var kvinner.

Bil- og sykkelpromille
Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen.
Likevel mener 14 % av de spurte i MHFundersøkelsen at det er akseptabelt å kjøre
bil etter å ha inntatt ett glass vin. Andelen
er dobbelt så høy som foregående år (7 %),
men har utviklet seg positivt i forhold til
tidligere år da den denne andelen lå på et

nivå på 30 %.
Holdningen
til alkohol
og ferdsel i
trafikken er
dårligere blant syklister
enn blant bilførere. For første gang har MHF
stilt samme spørsmål til dem som ferdes på
to hjul, og resultatet viser en mye dårligere
holdning. Hele 61 % anser at det er greit å
sykle etter ett glass vin. Etter to glass vin synker andelen til 40 %, men etter tre glass vin
mener fortsatt så mange som 24 % at man
kan sette seg opp bak styret.
– Vi verner om et sikkert trafikkmiljø. Derfor
er det urovekkende at så mange kan tenke
seg å sykle etter tre glass vin, sier Benny
Örnerfors, direktør for Bilprovningen.

85 %. På spørsmål om alle biler i Sverige
burde ha alkolås, er så mange som 65 %
positive. I fjor var andelen 56 %. Andelen
biler som faktisk er utrustet med alkolås er
nå 5 %, en økning fra 2 %.
– MHF har som mål at ingen skal dø av
«rattfylleri». Den massive støtten fra
bilistene for alkolås og promillekontroll er
derfor meget gledelig og inspirerende, sier
Göran Sydhage, direktør for MHF.
Kilde: MHS

Alkobommer og kontroll
Et nytt spørsmål i MHFs årlige undersøkelse
gjelder innføring av automatiske anlegg
for promillekontroll i fergehavnene – MHFs
såkalte alkobommer. Så mange som ni av
ti (91 %) synes det er viktig å kontrollere
alle som kjører i land fra ferger som har
alkoholservering.
Omtrent like stor majoritet (93 %)
synes at politiet burde foreta flere
blåseprøver og promillekontroller
langs svenske veier. Dette fremkommer selv om 40 % har blitt
stoppet i slike kontroller i løpet
av de siste 12 månedene.
Sammenlignet med i fjor
synes stadig flere at alkolås
i bilene er bra; opp fra 80 til
M OTO R F Ø R ER EN | 3 | 20 1 6
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Toyota Prius:

Høyere nivå og lavere utslipp
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Toyota Prius er selveste urhybriden i bilmarkedene. Fra en
generasjon til den neste har Prius gjort forbedringer når det
gjelder utslipp og drivstofforbruk. Nå er den fjerde generasjonen
her med nye bunnoteringer og større høyder av design og
ytelser.

Den første Prius kom i 1997! I løpet av nesten
20 år har den gjort sin seiersgang og nærmest
blitt et ikon ved å lede an mot lavere utslipp
og alternative motoralternativer. Den nye
utgaven er litt lengre, bredere og samtidig
lavere enn forgjengeren. I tillegg til de videreutviklete inneforholdene i kupeen og et
ytre som både skal være mer aerodynamisk
og iøynefallende.

eller revidert for å spare vekt og forbedre
effektiviteten, inkludert transakselen,
elmotoren og kraftkontroll-enheten. Et nytt
nikkel-metal hydrid (NiMH) batteri er mer
kompakt, men kan samtidig lagre mer energi.
Det gir bedre ytelse og forbedrer plassforholdene. Batteriet er nå plassert helt og
holdent under baksetet, for ikke å stjele plass
i bagasjerommet.

Forbedret effektivitet

Resultatforbedring

Mindre drivstoff og utslipp har selvsagt alltid
vært sentralt for Toyota med det vellykkete
konseptet Prius-hybriden har vist seg å være.
Med den helt nye modellen har Toyota foretatt en fullstendig revisjon av hybridsystemet
sitt. Samtidig kommer Prius med nyskapt,
aerodynamisk design som skal ta den karakteristiske modellen mot nye milepæler.
Dette er den første modellen bygget på
Toyotas nye, globale plattform. Endringene i
hybriddrivlinjen inkludert utvikling av en ny
1,8-liters VVT-i bensinmotor. Toyota oppgir
at den har en termisk effektivitet på 40 %.
Og det er meget bra, for problemet med alle
forbrenningsmotorer er jo at det meste av
energien går til spille.
Forøvrig har alle de viktige komponentene i hybridsystemet blitt redesignet

Resultatet av alt dette er at CO2-utslippet for
den nye modellen oppgis å komme helt ned
til 70 gram pr km. Det tilsvarer et gjennomsnittlig drivstofforbruk på bare 0,3 liter/mil.
Dette kan sammenlignes med 89 gram/km
og 0,39 liter/mil for forgjengeren, som heller
ikke var noen dårlige tall.
Ytelsene fra det nye hybridsystemet er
122 hestekrefter (90kW). Dette leveres nå
på en mer brukervennlig måte som tillater
systemet å benytte mer elektriske krefter. Det
betyr at akselerasjonen føles mer naturlig ved
at motorens turtall bygges opp gradvis når
farten øker. Akselerasjonen fra 0-100 km/t
går unna på 10.6 sekunder. Fra 80 til 120km/t
tar det 8.3 sekunder.
Det er vel verd å merke seg at denne
fjerde generasjonen av Prius er den første

som kan dra en tilhenger og får en henger
vekt på 725 kg (uten brems).

Stille og lettkjørt
Fra før kjenner vi de gode og trygge kjøre
egenskapene til Prius. En lettkjørt bil i
ordenes beste betydning. Stillegående. Lavere
tyngdepunkt, samt et stivere karosseri og for
eksempel nye hjuloppheng er med på å ta
kjøreopplevelsen et hakk videre.
Interiørdesignen er funksjonell og byr på
det intuitive konseptet fra tidligere Priusgenerasjoner ved å plassere de viktigste
operasjonelle funksjonene nærmest føreren
og informasjonsfunksjonene lengre unna,
blant annet en stor skjerm for betjening av
audio- og navigasjonsfunksjonene.
Sikkerhetsfunksjonene omfatter blant
annet kollisjonsvern med oppdagelse av
fotgjengere og automatisk nedbremsing,
filskiftevarsling med styreassist, automatisk
cruisekontroll i alle hastigheter og automatisk fjernlys. Blindsonevarsling og varsling for
kryssende trafikk bak bilen og parkeringsassistanse står også på listen over det rikholdige
utstyr man kan velge seg gjennom i stigende
nivåer.
Prisene for den nye Toyota Prius begynner
på 288 800 kroner.
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Med himmelen som tak

Vi er ikke vonde å be når en kollega vil ha selskap for å teste
den nye Volkswagen Beetle kabrioleten. Det er sommer som
innbyr til friluftsliv på fire hjul. Tid for herlige kjøreturer med
himmelen som tak i Volkswagens nye, iøynefallende dune-
utgaven av Beetle.
Men hvor skal vi kjøre en modell som har
tilnavnet Dune? Jæren? Nord-Norges hvite
strender? Med Vestfold som utgangspunkt
faller valget denne gangen på sanddynene
nord på Jylland, snaut fire timers fergereise
unna.

Endeløse strender
Med Hirtshals som brohode mot Kontinentets nordligste del finner vi mellom
byer som Skagen, Lønstrup og Løkken de
langstrakte strendene som byr på strålende
kjøreforhold og fotomuligheter. Her er det
til og med lov å kjøre milevis på stranden.
Horisonten ut mot Skagerak gir virkelig
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en vidstrakt himmel med det unike lyset
kunstnerne valfartet hit for å male på
slutten av 1800-tallet. Vi må også innom
deres legendariske hovedkvarter Brøndums
hotell i Skagen, som fortsatt byr på
rekesmørbrød og annen bevertning det kan
ropes hurra for.
Vi kjører allerede fra tidlig sommermorgen med kalesjen nede. Det kjølige draget
fyker over oss. En slik åpen bil tillater til og
med at du kan sette varmeapparatet på for
å holde temperaturen oppe, hvis det skulle
trengs. Skyggeluer og solbriller er obliga
torisk.

Ikoniske aner
Det er vanskelig å bevege seg ubemerket
rundt, det være seg på landeveiene, i
småbyenes gater eller på de endeløse sandstrendene. Volkswagen Beetle er utvilsomt
et ikon. Den har aner tilbake til 60- og
70-tallets ”dune buggy”. Denne nye Dune er
utgaven for dem som vil ha en litt røffere
Beetle.
Med Beetle Dune legger Volkswagen til
en crossover i modellrekken for første gang
i modellens mer enn 80 år lange historie.
Den nye Beetle Dune blir i tillegg til vår
kabrioletutgave tilgjengelig også som
coupé. Bilen ble første gang introdusert på

BILNYTT

det amerikanske markedet under bilutstillingen i Los Angeles høsten 2015, men nå er
den også klar for introduksjon i Norge.

Noe ekstra
Beetle Dune deler mesteparten av sin
tekniske base med den eksisterende Beetlemodellen, men har fått en del endringer
som gir den et særegent uttrykk og røffere
egenskaper. Utvendig har Beetle Dune
blant annet fått et redesignet frontparti
med et stort luftinntak, en ny spoiler og

sorte skjermbreddere. Bakkeklaringen er
økt med 10 millimeter og Beetle Dune blir
levert med 18-tommers felger som standardutstyr.
Det er også lagt til to nye lakkfarger
(Sandstorm Yellow Metallic og Dark Bronze
Metallic) som gjør at bilen er tilgjengelig
i ni forskjellige farger. Eksteriørfargen

går også igjen på innsiden av bilen. Både
dashbord, sømmer og instrumentpanel blir
levert i samme farge som eksteriøret. Meget
delikat.
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Aksjon Møteplass
på mange steder
Årets aksjon møteplass ble igjen
et vellykket arrangement der MAs
avdelinger møter trafikantene.
Hele 21 steder var MA å påtreffe
på aksjonsdagen i slutten av mai.
Usynlig fare
Tradisjonsrik, landsomfattende og årviss.
Aksjon Møteplass har i mange år vært en
viktig dag for MA, både for å vise hva organisasjonen står for og for å bevisstgjøre
dem man møter om aktuelle trafikksikkerhetsspørsmål. Selvsagt med rusfri trafikk
som det viktigste temaet.
I år var det farene med ruspåvirkning
av medikamenter og legemidler det ble
satt spesielt fokus på: «Den usynlige faren
i trafikken» i forbindelse med bruk av
reseptbelagte medikamenter som kan være
trafikkfarlige.
Gode rapporter
Det er engasjerte medlemmer i MAs avdelinger i hele Norge som igjen stilte opp
for å få trafikantene i tale og gi informas-

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.
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Aksjon Møteplass 2016 i Molde.
jon. Avdelingene legger inn stor innsats i
arrangementet, sender inn resultatene fra
spørreundersøkelsen. Det kommer også inn
rapporter om aksjonen.
MA Indre Østfold forteller blant annet i sin
gode rapport:
Vi hadde denne gangen fått anledning
til å holde aksjonen i forbindelse med et
arrangement som Volvoklubben Norge
arrangerte på samme sted i Spydeberg.
Det var samlet rundt 50 flotte, eldre
Volvoer og vi fikk en fin anledning til å
markedsføre MA og det arbeidet vi gjør for
en rusfri trafikk og trafikksikkerhet. Mange
av deltakerne på Volvo-treffet kom bort
til standen vår. Det ble anledning til en
hyggelig prat med bilinteresserte folk om
bil og trafikk. Vi fikk også god mulighet til
å dele ut forskjellig informasjonsmateriell

om MA og trafikksikkerhet.
Fire medlemmer av avdelingen deltok i
aksjonen: Leder Arne Moberg, Thoralf Dahl,
Enok Kobbevik og Steinar Kløverød. Vi fikk
også vervet et nytt medlem. Det var særdeles hyggelig. Det ble en vellykket anledning til å få vist fram MA og det arbeidet vi
gjør for trafikksikkerhet og en rusfri trafikk
på en god måte.

Vellykket aksjon i Spydeberg.

Enkelt å bli
støttemedlem
Med SMS-innmelding er det enkelt
å bli støttemedlem i MA og å verve
andre.
Et støttemedlemskap vil si at du
støtter MAs arbeid for en rusfri
trafikk, og det koster kr 250,- pr. år.
Send «MA støtte» til 2007. Du vil om
noen dager motta en faktura på kr
250,-.
Kontingentsatser for resten av 2016:
Ordinært m/autohjelp
kr 580
Ordinært u/autohjelp
kr 310
* Honnør m/autohjelp
kr 480
* Honnør u/autohjelp
kr 210
Familiemedlem (ektefelle/samboer) kr 140
MA støttemedlem
kr 250
MA-Ungdom m/autohjelp
kr 400
MA-Ungdom u/autohjelp
kr 200

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

Nordic Choice Hotels

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

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

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

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.

Takk for støtten!

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
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TEMA

Nye regler for

parkeringsbran
Gul lapp! Begrepet for
parkeringsbot er gammelt,
men ikke kjært. Du ser den
gjerne på god avstand når
du kommer tilbake til bilen.
Sure penger å betale hvis du
har misforstått eller ikke sett
et skilt. En dyr forsinkelse
hvis du er et par minutter
over tiden. Men nå skal det
komme nye regler. Og forbrukerne skal bli vinnerne!

– Jeg mener at dette nye regelverket er
positivt både for forbrukerne og for de
seriøse i parkeringsbransjen. Vi har sett
en del unødvendige konfliktsituasjoner
mellom kunder og parkeringsvakter, for
eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt
med to minutter, og du får kontrollavgift.
Regelverket har vært for firkantet, og vi
legger derfor nå opp til mer kundevennlighet,
sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Neste år
Det nye parkeringsregelverket ble fremlagt i
statsråd i mars. Men det nye regelverket vil
først tre i kraft 1. januar 2017, og tar for seg
de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet.
Etter hvert vil det også bli publisert retnings
linjer som skal gjøre det lettere å forstå de
nye reglene.
– Regjeringen rydder i parkeringsbransjen.
Nå tar vi et nytt skritt i retning av å gjøre
regelverket enklere, mer brukervennlig og
styrke forbrukerens stilling, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da de nye
reglene ble presentert.
– Jeg mener at dette nye regelverket er
positivt både for forbrukerne og for de
seriøse i parkeringsbransjen. Vi har sett
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nsjen
en del unødvendige konfliktsituasjoner
mellom kunder og parkeringsvakter, for
eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt
med to minutter, og du får kontrollavgift.
Regelverket har vært for firkantet, og vi
legger derfor nå opp til mer kundevennlighet,
sier Solvik-Olsen.
- Dette har vært en langdryg prosess.
Arbeidet med nytt parkeringsregelverk ble
startet opp allerede i 2005, men med liten
politisk fremdrift i lang tid. Jeg er glad for
at denne regjeringen nå legger til rette for
sunn konkurranse i bransjen, samtidig som
forbrukerne vil oppleve forenkling og få et
sterkere vern, sier Solvik-Olsen.

Fem minutters frist
Med det nye regelverket vil det ikke kunne
ilegges sanksjon før det har gått fem minutter
i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed
kan det for eksempel ikke lenger ilegges en
sanksjon dersom den parkerende uheldigvis
kommer tilbake til bilen to minutter for sent.
Den som parkerer skal også få en rimelig
frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene,
og til å betale, før det kan ilegges sanksjon.
Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge
kontrollsanksjon mens den som nettopp har
parkert står i kø ved betalingsautomaten for
å betale.

Enklere å klage
Alle parkeringskunder som har fått ilagt
en kontrollsanksjon har nå rett til å klage i
en mer ordnet prosess. Det må først klages
til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller
ikke behandler klagen innen visse frister,
kan sanksjonen klages inn til den nye
Parkeringsklagenemnda.
Tidligere fantes det en frivillig og avtalebasert parkeringsklagenemnd, men den nye
nemnda er obligatorisk og forskriftsbasert. Alle
som driver vilkårsparkering etter parkerings
forskriften, er underlagt nemndas kompetanse,
og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

kroner for de minst alvorlige overtredelsene,
som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler
i en annen butikk enn den som har kundeparkeringen.
Normal sats på 600 kroner ved
“alminnelige” overtredelser, som hvis man
ikke har betalt for den tiden man faktisk
står parkert. Høy sats på 900 kroner gjelder
ved feilparkering på parkeringsplasser for
forflytningshemmede.

El-biler og forflytningshemmede
Det blir krav om at en del av parkerings
plassene skal ha ladepunkter til el-biler og
at en andel av plassene skal tilrettelegges
og reserveres for forflytningshemmede med
parkeringstillatelse.
Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby
gratis parkering for el-biler. Forflytnings
hemmede med parkeringstillatelse har
betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale
plasser. På private parkeringsplasser vil denne
gruppen bare ha betalingsfritak dersom
parkeringsvirksomheten har bestemt det.
På hvert område skal det være minst
én universelt utformet automat, og minst
ett universelt utformet betalingsalternativ
som ikke forutsetter bruk av automat, for
eksempel betaling via mobil.

Standardisering av P-skilt

Tre faste satser

Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og
privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres. Blant
annet skal kommunale vilkårsparkerings
plasser skiltes med den kjente, hvite P-en på
blå bakgrunn. Slik vil de plassene hvor det er
betalingsfritak for forflytningshemmede være
lett synlige. Private vilkårsparkeringsplasser
skiltes med en svart P på hvit bakgrunn.
Det legges også til rette for at kommunene kan reservere parkeringsplasser for
kjøretøy som omfattes av bildelingstjenester.
Det er allerede nå, før parkeringsforskriften
trer i kraft, avklart at kommunene har
muligheten til dette ved hjelp av underskilt.

Det blir tre faste satser for ikke å overholde
parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300

Kilde: Samferdselsdepartementet.
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Kjører som en

treåring
Når du har drukket, kjører du
bil like dårlig som tre år gamle
Laura. Eller som en hund. En
skoleklasse fra Førde står bak
budskapet som skal redde
unge liv i trafikken. De vant
årets Death Trip-konkurranse.
Av Georg Mathisen
Erna Solberg er ikke fornøyd. – Heldigvis
har Norge igjen inntatt toppen i Europa når
det gjelder trafikksikkerhet. Antallet døde
i trafikken har falt kraftig de siste årene.
Men vi har en nullvisjon – ingen skal dø i
trafikken, sa statsministeren i en hilsen til en
fullsatt sal av finalister i Filmens Hus i Oslo.

Kampanje-konkurranse
Men én ting er hun fornøyd med: Ungdommen som prøver å gjøre noe. I hele vår har
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hundrevis av elever på videregående skoler
over hele landet laget kreative kampanjer
for å fortelle hvor farlig rus og bilkjøring
er. Nå er vinneren kåret – med en treåring
og en hund bak rattet.
– Vi spiller på følelser, sier elevene på
Hafstad vidaregåande skule i Førde som
har laget Norges beste kampanje mot
ruskjøring.

Unngår klisjéene
«Ikkje overvurder di eiga evne», står det
på plakatene de har laget. En reklamefilm
viser hvordan den småbrisne tenåringen
som setter seg bak rattet er like lite egnet
til å kjøre bil som treåringen og hunden.
En kort, animert nettfilm veksler mellom
promillekjørerens, barnets og hundens grep
om rattet.
– En god reklame må være en ny vending, ikke en klisjé, sier Mathilde Hasti
Leversund, Trine Solsvik, Mats Sundsøy
Hallstensen, Grete Roska og Sigrunn Mehl,
som står bak den vinnende kampanjen.

Death Trip
Death Trip engasjerte flere i år enn noen
gang før. 40 skoler stilte med kampanjer.
– Det var virkelig vanskelig å velge, fastslår
prosjektleder Catharina Frostad.
Lettere ble det ikke å velge for juryen
som skulle plukke ut de tre beste blant ti
finalister. Men den kom i havn til slutt, med
en tredjeplass til fjorårsvinner Nannestad
og de to øverste plassene til skoler i vest
som ikke engang var i finalen i fjor: Hafstad
og Volda.
Ikke er det lett å få vist frem de beste
kampanjene, heller, men juryleder Stig Eid
Sandstad håper det er mulig:
– Vi prøver så godt vi kan å få satt noen av
kampanjene ut i livet. Samtidig er det en
fryktelig kostbar affære, og vi har ikke så
mye penger at vi får til alt, sier Sandstad.

Får valget
Andrepremien i Death Trip gikk til Hallvard
Rotevatn, Helene Dammerud, Elias Nygård
og Chris Skjærvik på Volda vidaregåande
skule. De gir deg valget: Skal du bli lam

Andreklassingene på Hafstad vidaregåande skule har laget Norges beste kampanje
mot ruskjøring – med to statister uten særlig bilkunnskap med seg på laget.

fra livet og ned, eller skal du ta bussen?
Plakater, radioreklame og en filmsnutt som
er så kort at det ikke er mulig å hoppe over
den på YouTube viser gode alternativer til å
kjøre selv.
Christine D. Braathen på Nannestad
videregående skole fulgte opp med tredje
premie. – Hvert annet minutt blir en person
skadet i en rusrelatert ulykke, sier hun, og
spør hva du kan gjøre på to minutter.

konkurransen får ros fra statsministeren:
– Rus og ruspåvirkning er blant de tingene som bidrar til flest døde og skadde
i trafikken, og kombinasjonen med unge
sjåfører som ikke er så erfarne, gjør det enda
farligere. Da er det viktig at vi arbeider med
ungdom for å skape god kultur: Ikke drikke
når man kjører, men heller ikke sitte i baksetet når man har drukket og presse sjåføren
til å kjøre fortere, sier Erna Solberg.

Daglig leder Stig Eid Sandstad i MA-Ungdom
skulle gjerne gått ut med alle kampanjene
i Death Trip, om han bare hadde hatt litt
bedre råd.

Ros fra Erna
Vinnerne og de andre som har vært med i

Catharina Frostad hadde siste uke på jobb
under Death Trip-finalen. Prosjektlederen
kunne glede seg over rekorddeltagelse.
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Hallvard Rotevatn (fra venstre)
Chris Skjærvik, Elias Nygård og
Helene Dammerud mener at valget
er enkelt.

Henrik Thodesen ledet
finalen. – Jeg trodde
«Death Trip» var et
metallband, fleipet
han, og understreket
at han valgte å
komme som gutt for
anledningen.

Christine D. Braathen fulgte opp den
flotte fjorårsinnsatsen fra Nannestad
med en tredjeplass i årets Death Trip.

Mangfoldige finalister
Sammen med de tre bidragene
som ble premiert var det syv
andre finalister. Her er en kort
presentasjon av disse i tilfeldig
rekkefølge. Du kan se alle
plakatene bredt presentert i
Motorføreren nr 2 2016.
Fyrstikkalleen videregående skole, Oslo
– Ikke bli en del av statistikken – valget er
ditt; ikke drikk og kjør. Vi valgte å spille på
et enkelt budskap, sier Simen Selboskar,
som hadde laget finalebidraget sammen
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med Jonathan Afsar, Mikkel Skognes og
Ylva Strand.
Hetland videregående skole, Stavanger
– Vi vil vise den sterke kontrasten mellom
å være påvirket og edru, sier Anne Rehana
Bjerga. Sammen med Henrik Refsnes, Soa
Lena Tjøstheim Moldsvor og Julie Helgeland
Tveteraas spør hun «Hvem vil du sitte på
med?».
Røyken videregående skole, Røyken.
– Kampanjen retter seg direkte mot publikum,
fordi de får et spørsmål og må tenke. Så vil
jeg ha frem at det ikke er tøft og kult å kjøre
i fylla, sier Nina Mathea Frøhol Andresen,
som spurte folk i alle aldre om ruskjøring.

Bjerke videregående skole, Oslo
Linea Berglund, Line Øie Krogsvold, Karwan
Ahmadi, Oskar Elwart, Marek Wozniak
og Eden Yanai satte sammen to slagord
på plakater og film: «Ansikt til ansikt med
døden» og «Ikke fyllekjør». De lærte mye
selv av prosjektet, forteller de.
Hetland videregående skole, Stavanger
I finalen med to bidrag. – Det eneste jeg
ikke hadde ventet, var at Erna Solberg
skulle stjele det jeg hadde tenkt å si, smilte
Jonas Birkeland da han presenterte film,
nøkkelringer, ølbriketter og skilt sammen
med Kristoffer Olavesen, Alina Tungland og
David Handeland.

–Den lille dråpen

Simen Almås tok én feil avgjørelse og fikk forandret livet sitt.

Tiller videregående skole, Trondheim
Ikke kjør i fylla – noen er glad i deg!
oppfordrer Emilie Tøndel, Ida Emilie
Johansen, Sofie Jensen, Eirin Halseth
Wærum og Andrea Toset. De intervjuet
Signe Berg Vårvik, som mistet storebroren
i en ulykke. – En sterk opplevelse,
innrømmer de fem.
Nannestad videregående skole, Nannestad
Var også i finalen med to bidrag. – Vi ville
spille på følelsen av å miste noen eller noe
du er glad i, sier Emilie Hafskjær D
 ammen,
som sto bak kampanjen sammen med
Hannah Emilie Sveistrup, Andres Sandholt
og Freddy Myrholt.

– Dere kan påvirke folk til
å ta de rette valgene, sier
Simen Almås.
22-åringen fra Gjøvik grep deltagere
og publikum på Death Trip-finalen med
historien sin.
En flott sommerdag i 2007 hadde han
fått en «god» idé av en venn. Han skulle
lage en skikkelig røykeffekt hjemme på
gårdsplassen.
– Jeg har alltid vært den som testet
grenser. Jeg klatret alltid høyest, og var
alltid den som falt ned og brakk ett eller
annet, forteller Simen Almås.
Denne gangen pakket han tørt gress
i aluminiumsfolie. Men det tok ikke fyr.
Simen gikk i garasjen og fant en tiliter-

skanne med nitrobensin. Det gikk galt.
– Jeg husker at jeg løper som en levende
brann rundt på gårdsplassen. Jeg husker
knitringen, bare at det var huden som
gikk opp i flammer. Til slutt slukket
flammene. T-skjorten var smeltet inn i
brystet mitt, og da jeg sto i dusjen og
rettet blikket mot sluket, rant huden
ned i sluket som såpevann, fortalte
Simen til fjetrede tilhørere.
Budskapet hans er klart:
– Tenk på hva en så liten avgjørelse kan
føre til. Den snudde om hele livet mitt
og hele livet til familien min. Kunne ikke
noen fortalt meg at bensinen var farlig
og hindret meg i å ta det valget? Det er
dét som er så fint med at dere er her.
Dere velger å bruke tiden på å påvirke
liv i en positiv retning som har ringvirkninger, sier Simen Almås.
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Catharina Frostad slutter i MA
Catharina Frostad takker for seg etter
åtte år i MA, det meste av tiden som
leder av MA-Ungdom. Det har vært
utfordrende og begivenhetsrike år med
varierte og viktige oppgaver.  Nå har
hun fått nye oppgaver som markeds
fører i næringslivet.

Det er nesten ikke til å tro at Catharina
har arbeidet i MA-sammenheng så lenge.
Grunnen må være at det var en meget ung
leder som kom fra dagligvarebransjen til MA
i september 2008. Da hun ble ansatt som
prosjektleder for MAs trafikkløp.

Variert
Dette ble begynnelsen på variert tid i MA, for
allerede i januar 2009 ble Catharina daglig
leder i MA-Ungdom. Ved siden av dette
vikarierte hun etter hvert også som leder
av Death Trip-prosjektet. Da bemanningen
i MA-Ungdom økte til to stillinger i 2014 ble
styringen av Death Trip fulltidsbeskjeftigelsen
hennes.
Jobbene har omfattet alt fra kontakt
med myndigheter og samarbeidspartnere, til
søknader om finansering fra departementer
og foredrag for internasjonale trafikkonferanser. Det har dreid seg om kampanjer og
utspill for å fremme de viktige sakene.
En spesielt morsom og imponerende
satsning var facebooksiden «Jeg har ingen
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venner å miste». Kort tid etter at Catharina
etablerte siden fikk den en eventyrlig utvikling til å bli Norges største med 342 000
følgere!

Landet rundt
Det har blitt mye reising i jobben, det være
seg til trial-weekender eller kongresser.
Fartingen har grepet ekstra om seg i forbindelse med Death Trip. Catharina har reist
landet rundt blant annet på sine «kick
off»-turneer. Da har hun besøkt mediaelever
ved videregående skoler for å inspirere til å
delta i Death Trip og gi lærdom om holdningskampanjer. Resultatene har materialisert seg
i hundrevis av kampanjebidrag og en lang
årrekke med landsfinaler i Oslo.
-Jeg vil takke for alle de lærerike årene i MA.
Jeg har fått sjansen til å lære mye nytt og
jobbe med så viktige og engasjerende temaer.
Det har vært utfordrende og begivenhetsrikt,
sier Catharina, og sender en takk til alle de
hyggelige og gode vennene i hele landet som
hun har fått samarbeide med.

Primus motor for Bolten Ungdomsklubb

Ungdomsklubben Bolten på Stranda har blitt nærmest
legendarisk. Det har også den drivende kraften bak klubben;
Charles Myren. Nå feirer han sitt 90-årsjubileum. Dessverre har
klubben blitt lagt ned etter 40 fantastiske år.
Utfolde seg
Det er svært mange som har hatt sin plass
i klubben gjennom alle disse årene. Etter at
klubben startet i enkle lokaler i en kjeller
i Hevsdalen i midt på 1970-tallet, ble den
etter kort tid flyttet til en løe som var eid
av Stranda kommune.
Her fikk medlemmene utfolde seg
med verksted, motorsykler og annet som
det kunne skrus på. Det ble arrangert
sveisekurs, og mange sykler fikk vedlikeholdet sitt her.

Stor aktivitet
Låven måtte til slutt rives for å gi plass
til en barnehage, og i det siste tiåret har
klubbarbeidet dreid over til forskjellige
typer spill, film og andre aktiviteter som
har vært mulig å drive i lokalene som ungdomsklubben har hatt til rådighet.
Mange av medlemmene i Bolten
Ungdomsklubb var i mange år ivrige innen
sykkelløp. Klubben har hatt både fylkesmestere og mange deltakere i NM. Enkelte

har gått helt til topps og kan titulere seg
som norgesmestere.
I denne klubben, som i de fleste andre, har
medlemstallet vært skiftende. På det meste
var det rundt 60 medlemmer.
Og ungdommene har hele tiden selv
hatt et stort ansvar i styret for klubben.
Hvert år har det blitt holdt årsmøter.

hendelser som har satt seg fast i
hukommelsen, nevner Charles den gangen
klubben arrangerte fylkesmesterskapet
med over 40 deltakere. Litt av en oppgave.

Ære til Charles

Gratulasjoner

Den som uten tvil har æren for at klubben
har holdt det gående i så lang tid er Charles
Myren. Han har i alle disse 40 årene vært
den drivende kraften. Hans lune og fine
personlighet har gjort at ungdommene har
hatt stor tillit til Charles. Han har for det
meste holdt seg i bakgrunnen, men aldri
lenger unna enn at han har hatt full oversikt over det som foregikk.
Han vil gjerne nevne noen personer som
har vært med som gode medhjelpere, også
som ledere i klubben. Jostein Nikolaisen,
Karl Kristen Røyrhus, Joakim Sørå og Simen
Ødegård er noen av dem. Når vi spør etter

Charles har svært mange gode minner å se
tilbake på. I et stort album har han samlet
utklipp fra aviser fra hele den 40 år lange
perioden. Der er det mange historier han
med glede deler med andre!
I 1998 fikk han MAs Trafikkplakett for
det store engasjementet. Han har også fått
Stranda kommunes kulturpris arbeidet i
Ungdomsklubben Bolten.
24 juli feirer Charles sin 90-årsdag.
Det er mange som med glede ønsker ham
til lykke med dagen. MA og MA-Ungdom
gratulerer Charles Myren med dagen og
takker for stor og langvarig innsats.
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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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ORGANISASJON

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

MA-kryssord 3-2016
Yte
Loft

Strek

Stora Enso Skog AS
Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 905 72 901

Navn:

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

Åskollen

Nordbyveien 75
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

I

B-tegn

Lue

K

I

Tom

Nr. 25

Brenner

O

Edru
Like

Væske

Null

Sykd,

Nekt.

O

Utløpet

H2O

Kons.

Pukk

Art.

Avta

Lag opp

OBS

Prep.

Retn. Havdyr

Vaskem.

Navn Kryp

Mål

Bilkj, Nasjj.m.

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 20 16

Tobakk

Like

Prep.

50

Stae

T

I
E
R
Ø
L
I
S
T
A
P
P
N

E

G
N
E
P
L

Furumoen 4
8100 MISVÆR
Tlf. 416 46 189

H2O

post@innvikfjordhotell.no
www.innvikfjordhotell.no
Tlf: 57 87 49 90, fax 57 87 49 99

Nyn.pron

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Lørenskog
Sel vegvesen Region
Statens
sør
kommune
kommune
4808 ARENDAL Rus og

sel.kommune.noTlf. 020 30 Psykisk Helse
lorenskog.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

Tynset
kommune

tynset.kommune.no
afjord.kommune.no
0401 OSLO - Tlf. 22 02 40 00 - www.rockwool.no

Herøy
Entreprenørforretning

Landarvikveien 65, 8850 HERØY
os.kommune.no
Tlf. 975 99 458

Herøy
kommune

Sund
kommune
sund.kommune.no

Ørland
kommune
orland.kommune.no

heroy.kommune.no

Nes
kommune

Psykisk
helsetjeneste

nes-bu.kommune.no

Tønsberg
kommune

Kviteseid
kommune

tonsberg.kommune.no

kviteseid.kommune.no

Birkenes
Masfjorden
Snåsakroa ASkommune
kommune
Langnes, 7760 SNÅSA

Tlf. 74 13 46
33
birkenes.kommune.no
masfjorden.kommune.no

Bømlo
kommune
bomlo.kommune.no

Songdalen
kommune
songdalen.kommune.no

LusterAS
Halden
Element
og Spesialtransport
kommune
kommune
Industriv 1, 3300 HOKKSUND

Psykisk
Helseteam
Tlf. 32 75 08
08
halden.kommune.no
luster.kommune.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

verran.kommune.no

Kommunalteknisk
avdeling
volda.kommune.no

Evenes
kommune
Trafikksikkerhetsdag 8. september 2016
evenes.kommune.no
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re.kommune.no

Nab.

Væske

Arbor-Hattfjelldal AS

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

N
D
R
E
A
S
N U
I V
T T
O R
E I
G

Org.

Frist: 30. august 2016

Forlaget
Last og Buss A/S

A

Neste

Adresse:

Hotellet «med fjorden i hagen».
Badestampar, badestrand,
sandvolleyballbane. Alkoholfritt.
Rom med fin utsikt, god mat.
Kort avstand til kjende turistmål
i området, som Vestkapp,
Briksdalsbreen, Geiranger.

G.navn Dekkke

K

L
E

Røre Rusmid,, B.tegn

Konj.

Flyselsk.

Mynt

B-tegn

Kons.

Tre

L

Ufør

50
"Kasse"

Lite

Sans

Gate

Møre og Romsdal
fylkeskommune

D

Grepet

DK-gris

Kvassnesvegen 31
5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 34 23 80

E

Plassen

T E F T U B E T Y D E L
T
L U T
A V H
L D
A R O N S Rypetoppen
E N
U
I V
ANONYMH S E Adventurepark
P E
F L Y ASL
Udåd
A S T R 7531 MERÅKER S E
STØTTE
D I N
I Tlf.
S 452 88 009 L E
I D E E N E
E
E S I O G T S K I S T A
S E N
K Ø R K A T T
Fyksen T I E R B R E M S E S
E
E N R E J F
S
Servicecenter AS
N Y L T S I
Nygata 6-8 K N I L B
På bil

Tlf. 69 37 50 00 55 55 33 33
www.nav.no

Utrop

X-firma .Martin

Tritium

Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN

Falck
Nordhordland
AS
Jobber Isdalstø Auto Stolt

Tlf. 415 31 918

3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

STAFETTEN

avd. Rus og
Psykisk Helse

Pron.

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Vi gratulerer!
Kvina Turservice

UtJosdal
Og her er løsningen:
4440 TONSTAD
huseneBromsveine 23

På tak

NAV Hvaler

Fest

Fugl B. merke

Tyveri

Farge
Fø

Plagg

Rue
Transport AS

Holbergsgate 15
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Fyller
Hast

Lumsk

NRK-par

Tabbe

Stormyrveien 33
8008 BODØ
Tlf. Tre
75 50 87 44

Enhet

Vognveien 23 Ørn

Industriområde
Magne Hatlen
2072 DAL
Tlf. 992 17 800
6421 Molde

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Like Tlf. 74 16 05 10

Forst.

V Sandøya
4915 VESTRE SANDØYA
Tlf. 37 16 78 39

Trygle

BodøGlise
Bilpleie AS

Wist Last & Buss AS

Voks

EyvindB.deler
Hermansen

0

Prep.

Mynt

Plagget

Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

CH Helt

Like

Stjørdal Taxi A/S

Sortland
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Ingjerd Stormoen Bakke
AKO
3647 Hvittingfoss
Transport AS

Bildel

Apotek 1 Bømlo

B.merke

Prep.

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Iaktta

Lapp

Gate

Viktig
ved
kjøring

Per Knudsen
Tall
Arkitektkontor AS

Våpen

Vinnere av
MA-kryssord nr. 1–2016:
Marit Løyte Hansen
3570 Ål

V.Bergen

Vekk

FS

Ferdig Fiskemed
skoler redskap

Org

Forst

Rike

Haug

Avtrykk Dum

Interj.

Bra org

Org

Pron

Gl. Bil

Prep.

Tankene

Vokse

STAFETTEN
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Mobile
Jessheim AS
Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

Skedsmo
Bilopphogging
Industriveien 9 A
2020 Skedsmokorset
Tlf. 63 87 05 50

Nedstrand Taxi

ANONYM
STØTTE

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

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

Møller Bil Hamar
Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES
Tlf. 24 03 44 00

Tor Erik Jovall
Transport

Gosenveien 9, 3055
KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Einar Kr Larsen
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

Tvemo
Transport DA

Kiwi Moane

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Bilvarehuset
Anker AS

St. Hansveien 2
3614 KONGSBERG
Tlf. 32 76 54 77

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Morten Juliussen
Krantransport AS
Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Leikanger
Taxisentral ANS
Øyane 7
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

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

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

A: Langbakken 9, 1430 ÅS

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

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

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

Kuliaveien 101, 4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 35 80 - www.vennesla-transport.no

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

Kongeveien 79, 3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80 - www.gecom.no

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90 - www.anbygg.no

Trond Lindahls Transport
Bergsliveien 41, 1970 HEMNES
Tlf. 982 29 221

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

Rykkinveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00 - www.framhelse.no

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

06 000

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Norsk Scania AS

Senter for Rusforebygging

Drammensveien 159, 0212 OSLO

3001 DRAMMEN
Tlf. 32 04 67 00

Tlf. 05 464 - www.scania.no
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Scan Tank Auto AS

Dokka

LILLEHAMMER
www.06565.no

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Storgata 55
2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

Fosen
Verkstedservice AS

Christensen & Jensen
Transport AS

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

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Peder Haakestad
& Sønn AS

Transportoppdrag
Bergen AS

Sarpsborg
Trafikkskole AS

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

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

Jernbanegata 13 B
1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 43 00

Karosserifabrikken A/S

Røros Aut.
Trafikkskole

AS Snertingdal Auto

Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS
Tlf. 909 96 043

Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Optikeren

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Tlf. 06 485

www.follotaxi.no

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

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

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

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 17 76 05

Gjødseltransport AS
Østre Rosten 8
7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

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

Ødegården
Transport ANS
3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Notodden Hotel

service@notoddenhotel.no
35 01 20 88
- Fitness - Solarium
- Ping-Pong - Biljard

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

AutoXL as

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 06 65 30

2610 MESNALI
Tlf. 62 35 93 30

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Bogøy Dagligvare

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Tlf. 38 34 50 90

Autohuset
Fagernes AS

L.A Fureli Maskin AS

Skaret
Varetaxi AS

Innlandet
Sikkerhet

Frank Kjosbakken AS

Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Ringveien 115
8907 BRØNNØYSUND
Tlf. 400 11 532

Mjøsgrønt AS
Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

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

Nygata 7
6996 VADHEIM
Tlf. 916 01 512

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

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Hitra
videregående skole
7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90
www.hitra.vgs.no

Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

Leangenveien 7
7444 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170
www.dybvad.no

Lommedalen
Auto AS

Nordnorsk
Veisikring

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 16 704

Bit Maskin AS
Torggata 22
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Gårdsveien 8, 8481 BLEIK
Tlf. 913 46 924

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Comfort
Fagernes Rør AS

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

Midtsida 56
2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

Bilskade & Lakk AS

Eikås
Tannlegesenter AS

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

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

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Verkseier Furulunds vei 17
0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

Bygdinveien 2
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Kokstad AS

Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Bil og
Hydraulikk AS

Sandnes
Bilverksted AS

Øyane 4
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 08 88

ANONYM
STØTTE

Thorstadvegen 26
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 920 77 237

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

TransportFormidlingen SA

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

Indre Årsnes
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Johs Granås AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Kokslien
Maskinservice

Holmen
Motorservice AS

Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Entreprenørselskapet

BilXtra
Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77
www.berghaganbil.no

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20
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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 FOR RESTEN AV 2016

INNMELDING!

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

Du kan lett melde inn
deg selv og andre på
www.ma-norge.no
der du også finner
mer informasjon
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kr 580
kr 310
kr 480
kr 210
kr 140
kr 250
kr 400
kr 200

