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MØT MEG UTENFOR!

Premium lyd fra Rockford Acoustic design. Helt nytt interiør.

* Veil. pris pr. nov. 2006 levert Drammen bilhavn. Årsavgift kommer i tillegg. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 

For nærmeste forhandler ring 23 37 61 00

MITSUBISHI PAJERO 4WD  
EN OFFROADER I VERDENSKLASSE

Varebil fra kr. 374.900,-*

Stv. fra kr. 701.900,-*

Drivstofforbruk: 9,3-10,6 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 246-280 g/km.

Nye Pajero er enda sterkere, raskere og mer 
elegant enn sine legendariske forgjengere. 
Fremkommeligheten er ekstrem, bygget på 
erfaringer fra hele 11 seire i Rally Dakar. 
Kjørekomforten er enestående - selv når du 
ferdes langt utenfor allfarvei.
Nye Pajero er en offroader i verdensklasse, 
som møter hvem som helst, hvor som helst.
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En mer bekvem og trygg fritid.
Nå tar vi campinglivet ytterligere et stort skritt inn i fremtiden. Med et nytt lyst og luftig 
interiør, fullpakket med fi nesser om smarte løsninger som gir deg mer tid til nytelsen.
Sammen med det verdensunike antiskrenssystemet ATC, som er standard på alle 
Cabby 2007, kan vi begynne å snakke om en ny tidsregning i campingvognens historie.

Her fi nner du en forhandler nær deg:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269, Tlf. 78 45 00 00, ANDENES: Fritidspesialisten avd. Andenes, Industriveien 5, Tlf. 63 94 40 00, ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Tlf. 37 09 34 02,                  
BARDUFOSS: Møller Bil Bardufoss tlf. 77 83 01 99, Normotor AS, Andslimoen, Tlf. 77 83 01 99, BERGEN: Caravan og Fritid AS, Hjellestadveien 133,Tlf. 55 10 70 88, FLISA: Håkon Camping AS, 
Tetenveien 7, Tlf. 62 95 19 38, GRAVDAL: Lofoten Caravan AS, Sundsvn.15, Tlf. 76 08 07 00, KLØFTA: Fritidspesialisten AS, Postboks 244, Trondheimsvei 120, Tlf. 63 94 40 00, KOLVEREID:
Fritidssentret AS, avd. Kolvereid,  Tlf. 90 82 93 63, KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS, Bedriftsveien 4, Tlf. 71 57 21 50, MOSJØEN: Fritidssentret AS, Leira 8, Tlf. 75 18 86 10, MYSEN:
Mysen Caravan AS, Ramstaveien 15,  Tlf. 69 89 22 22, RINGEBU: Hagen Caravan AS, Tlf. 61 28 18 20, SANDNES: M C Lea AS, Hovev 34, Tlf. 51 97 19 40, TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak 
Tlf. 78 92 89 80, TROMSØ: Tromsø Bobil & Caravan AS, Ringveien 4, Tlf. 77 68 90 91, TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, Thoning Owesens gt. 38, Tlf. 73 84 82 20, TVERLANDET: Bodø Transport og 
Caravan AS, Tlf. 75 58 68 50, VERDAL: BTB Senteret, Magnus Den Godes Veg 4, Tlf. 74 07 89 60.

www.cabby.se/no



så er den kommet. statistikken som viser at fylle-
kjøringen på norske veier økte i 2006. bedømt ut 
fra antallet som ble tatt med alkohol i blodet. 

fyllekjøring koster liv. hver fjerde bilfører som dør i 
singelulykker er påvirket alkohol. rundt 80 av døds-
fallene i trafikken skjer i ulykker hvor det er alkohol 
med i bildet. mange av disse kunne vært i levende live 
i dag, om vi fikk full frihet fra fyllekjørere i trafikken.

hvis vi spør våre medmennesker om de ønsker å møte 
en fyllekjører på sin vei til og fra jobb, skole eller 
ferie, ville vi høyst sannsynlighet fått et rungende 
nei. jeg tror faktisk vi ville hatt problemer med å 
finne noen som i fullt alvor gjerne ønsker å møte en 
fyllekjører bak rattet i en bil. for oss i ma er dette 
bra. for i praksis står vi derfor frem med et grunnsyn 
som deles av hele folket. ingen andre organisasjoner 
kan påstå at de har en visjon som deles av så mange.

ma har gått i spissen for å sikre folk flest frihet fra 
fyllekjørere. nå er det på tide å gå ett skritt lenger: 
gjøre det umulig å kjøre i fylla. det kan vi gjøre ved å 
montere alkolås i alle biler. alkolås gjør det umulig å 
starte en bil for en person som er påvirket av alkohol. 
flere fabrikanter arbeider nå med å utvikle alkolåser, 
og eu er i ferd med å utarbeide standarder. 

derfor startet vi i ma nå et prosjekt for å få gjennom-
slag for at alle biler som leveres nye til norge etter 
2012 skal ha alkolås montert. ma mener at alkolås i 
fremtiden må bli standard sikkerhetsutstyr i alle nye 
biler, på linje med bilbelter. statens vegvesen startet 
ved årsskiftet opp et forsøksprosjekt med alkolås i 
alle sine biler. det er en god begynnelse.

med alkolås i alle biler kan ma virkeliggjøre visjonen:

å sikre alle mennesker frihet fra fyllekjørere.

ha en trygg og alkoholfri reise.

Bjarne Eikefjord
Avd. leder Prosjektavdelingen 

det er mye å være urolig for. mye å frykte i hverdagen. selv i en tid da 
vi ikke lenger står i fare for å bli spist av rovdyr eller at det er krigsfare. 
likevel er vi redde for så mangt. bilen og trafikken er en av arenaene 
for dette. ofte med god grunn.

tross alt blir mange av oss drept i trafikken. i fjor var tallet 242. og 
tusenvis blir skadet. men selv om vi har dette i bevisstheten, er det 
neppe noe vi tenker mye på når vi sitter bak rattet. da er det heller en 
plutselig kritisk situasjon som gir oss en støkk; at hjulene slipper 
underlaget i en sving, at en medbilist gjør noe uventet, at en fot-
gjenger kommer ut i veien… heldigvis går det som regel bra.

men det finnes også annen uro i oss når vi er på veien. mange av oss 
er redde for tunneler. dette omtaler vi denne gangen i motorføreren. 
andre liker seg kanskje dårlig på en motorvei eller i mørket. det er 
snakk om psykologi. det er snakk om følelsen av mestring. rasjonelt 
eller ubegrunnet? vi bør i alle fall huske at ikke alle er verdensmestere, 
og at vi ikke alltid tenker likt. at vi rett og slett er mennesker i trafikken.

et annen type uro er knyttet til følelse av trygghet for vår egen person 
og bilen. det viser seg for eksempel at vi nordmenn nærer større frykt 
for at noen skal gjøre hærverk på bilen enn at den skal bli stjålet, mens 
frykten for at noen skal antaste oss i kjøretøyet nesten ikke finnes. 
også dette finnes det mer om i dette nummeret av motorføreren.

ha en trygg tur på vinterveiene.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Frihet Fra Fyllekjørere

Trygghet 
og følelser

lederma- 
hjørnet

motorføreren  |   1  |   2007

REISER
LEDER	/

MA-HJØRNET

5

En mer bekvem og trygg fritid.
Nå tar vi campinglivet ytterligere et stort skritt inn i fremtiden. Med et nytt lyst og luftig 
interiør, fullpakket med fi nesser om smarte løsninger som gir deg mer tid til nytelsen.
Sammen med det verdensunike antiskrenssystemet ATC, som er standard på alle 
Cabby 2007, kan vi begynne å snakke om en ny tidsregning i campingvognens historie.

Her fi nner du en forhandler nær deg:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269, Tlf. 78 45 00 00, ANDENES: Fritidspesialisten avd. Andenes, Industriveien 5, Tlf. 63 94 40 00, ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Tlf. 37 09 34 02,                  
BARDUFOSS: Møller Bil Bardufoss tlf. 77 83 01 99, Normotor AS, Andslimoen, Tlf. 77 83 01 99, BERGEN: Caravan og Fritid AS, Hjellestadveien 133,Tlf. 55 10 70 88, FLISA: Håkon Camping AS, 
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Caravan AS, Tlf. 75 58 68 50, VERDAL: BTB Senteret, Magnus Den Godes Veg 4, Tlf. 74 07 89 60.
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TEMA

Veienes	sorte	hull
Tunneler:

De	binder	landet	vårt	sammen.	
Går	under	fjorder	og	gjennom	
fjell,	og	går	utenom	tettpakket	
sentrumstrafikk.	Men	for	mange	
av	oss	er	de	mørke	trusler	ned	i	
undergrunnen:	Tunnelene.
Av H-E Hansen

ifølge en undersøkelse forsikringsselskapet if 
gjorde for et par år siden, skal en halv million 
nordmenn være skeptiske til å kjøre tunnel. 
30 000 av oss vil absolutt ikke kjøre inn i 
dypet og mørket. det virker skremmende og 
unaturlig å skulle ned i dypet, under kubik-
kilometervis med stein og fjell, kanskje også 
under en dyp fjord. steinraset i hanekleiv-
tunnelen i vinter og andre uhell i blant annet 
oslofjordtunnelen gjør nok ikke situasjonen 
lettere for mange bilister. likevel viser stati-
stikken at tunnelene er vel så sikre som resten 
av veinettet.
- tunnelsikkerhet er et høyt prioritert område 

i statens vegvesen. norske tunneler er sikre. 
men hanekleivtunnel-raset minner oss på at vi 
også må være forberedt på at det uforutsette 
kan skje, sa vegdirektør olav søfteland i en 
kommentar til raset på e18.

I	verdenstoppen
i dag kan vi nesten ikke tenke oss en tur på 
veiene uten å komme til en tun-
nel. de bidrar til bedre fremkom-
melighet og større trafikksikker-
het. de reduserer lange omveier, 
dårlig vær og vanskelig føre. de 
er et alternativ til ferger eller 
farlige veier i utsatt terreng, der 
vi gjerne kan oppleve rasfare, samt veier som 
kan bli stengt om vinteren.
norge er i verdenstoppen når det gjelder 
veitunneler. vi har mange av dem og noen av 
våre underjordiske veistrekninger ligger øverst 
på listen over klodens lengste. 
 statens vegvesen opplyser at hvis man tar 
med alle “ekte” tunneler på veinettet, det vil 
si på europa-, riks- og fylkesveger, er antallet 
1208. da regnes hvert tunnelløp med. hvis 
man teller tunneler som hører sammen i et 

“anlegg”, for eksempel festningstunnelen i 
oslo, som én tunnel, er antallet over 900. 
total lengde er drøyt 800 km! så mange 
som 60 tunneler er over over 3 km lange, og 
verdens lengste tunnel – lærdalstunnelen – er 
24,5 km lang. den slår andre veitunneler med 
god margin, men det er flere jernbanetunneler 
som er over 50 km lange. st. gotthard-tunnelen 

mellom göschenen og airolo i sveits 
er med sine 16,32 km den nest 
lengste veitunnelen. bømlafjord-
tunnelen er med sine 7,9 km ver-
dens lengste undersjøiske veitunnel, 
mens verdens dypeste undersjøiske 
tunnel er hitratunnelen som når 

264 meter under havoverflaten. 

Frykt
ulykkesstatistikken viser at risikoen i tun-
neler er omtrent som på vanlig toveis, åpen 
landevei. og faren sies å være størst ved tun-
nelåpningene, ikke lengst og dypest inne. men 
mange av oss er altså svært lite bekvemme el-
ler direkte redde for å kjøre inn i tunneler: en 
halv million er skeptiske og 30 000 vil unngå 
dem helt! i undersøkelsen oppga 15 % at de er 

Lærdagstunnelen er verdens  lengste. En attraksjon for de fleste, en skrekk for mange.



TEMA

Veienes	sorte	hull

engstelige for å kjøre i tunnel og 20 % kjenner 
angst og uro. mange er villige til å kjøre store 
omveier for å unngå dem. så mange som 7 % 
av oss kan tenke seg å kjøre 5 km ekstra for 
å unngå tunnelen. det som påvirker oss er at 
de er bratte, mørke, smale, lave under taket, 
lange, monotone osv. 

Mottiltak
veimyndighetene er klar over at designet 
av både tunnelåpningen og det innvendige, 
samt belysningen, har mye å si for folks 
opplevelse av å kjøre tunnel. det settes inn 
tiltak for økt komfort og følelse av sikkerhet 
med mer attraktive omgivelser: lys på sidene 
og i taket, lysere asfalt, renere luft, i noen 
tilfeller lyseffekter, større tunnelåpninger og 
mer beplantning ved åpningene. for å lindre 
følelsen av å være innestengt han man for 
eksempel i lærdalstunnelen bygd åpne plasser 
med belysning.

Tunnelfobi
frykten for tunneler kan være mer eller mindre 
rasjonell. egentlig er det ganske naturlig å 
føle et visst ubehag inne i en tunnel enn 

utenfor, fordi det er i en situasjon som føles 
innestengt og med få andre valgmuligheter 
enn å fortsette å kjøre. men for mange er 
frykten ekstra stor. enkelte unngår å kjøre 
tunneler på grunn av medieoppslag om store 
ulykker og frykten for at noe lignende kan skje 
dem. andre har en mer dyptliggende tunnel-
fobi. følelsen av ubehag som mange opplever 
når de kjører inn i en tunnel, er beslektet med 
klaustrofobi. man føler seg innestengt.
men en aversjon mot tunneler behøver ikke å 
være livslang.
- fobier er ofte greie å trene bort, sier Pål 
ulleberg, trafikkforsker og psykolog ved avdelin-
gen for sikkerhet og miljø, transportøkonomisk 
institutt, tøi. 
- trening gir som oftest meget gode resultater. 
man må gå aktivt til verks og eksponere seg 
for situasjonen. man øker eksponeringen 
gradvis fra f eks det å tenke seg at man kjører 
i kjører i korte tunneler, så mellomlange osv.

Rasjonelt
for å illustrere hvor lite rasjonelt vi forholder 
oss til risiko, kan vi sammenligne med 
hvordan vi tenker på faren for en flyulykke i 
forhold til en bilkollisjon. vi har større aksept 
for tiltak mot ulykker med stort omfang, enn 
tiltak mot de mindre.
 store ulykker som krever mange ofre på en 
gang, gjør at du opplever dette som en veldig 
farlig situasjon. mange små ulykker som skjer 
såpass ofte at de nærmest er dagligdagse 
hendelser, opplever man gjerne ikke som så 
farlige.
- hvert år aksepterer vi for eksempel at det 
blir drept like mange i trafikken som hvis tre 
store passasjerjetfly hadde styrtet, påpeker 
ulleberg.
- På samme måte er det i forholdet mellom 
ulykker i tunnel og på vanlige veistrekninger.
 det er selvsagt en viss fare med en tunnel, 
men på den annen side er sjansene for at det 
skjer noe utenfor tunnelene større.
-man bedømmer ikke en situasjon etter statis-
tisk risiko, men mer etter konsekvensene hvis 
det først skulle skje noe. der man har liten 
mulighet for å slippe unna og konsekvensene 
er alvorlige - for eksempel ved en brann i en 
tunnel – har man ofte stor skepsis.

Mange kan oppleve skrekk bak rattet når de kjører 
gjennom en tunnel.

Takraset i Hanekleivtunnelen og andre uhell i tunneler 
skaper frykt.

Tunnelene på veinettet har tross alt gitt oss langt bedre kommunikasjon under fjell og fjorder, forbi farlige 
områder og utenom tettsteder. 
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Lærdagstunnelen er verdens  lengste. En attraksjon for de fleste, en skrekk for mange.

Enkelte velger lange omveier for å unngå en tunnel.
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BILNYTT

volvo har foretatt en undersøkelse om hva 
bilistene uroer seg for. den har tatt for seg ni 
land på forskjellige kontinenter. norge er ett 
av dem! de andre er brasil, england, italia, 
spania, sverige, syd-afrika, taiwan og usa. 
resultatene viser at vi har veldig forskjellige 
prioriteringer med hensyn til personlig trygg-
het i bilen.

Åpenbare	forskjeller
rundt 200 bileiere i hvert land fikk spørsmål 
som dreier seg både om følelsen av trygghet 
for sin egen person og trygghet med hensyn 
til bilen og eiendelene.
- vi i norden er mest urolige for at bilen skal 
bli stjålet, mens brasilianerne frykter angrep 
på seg selv, sier, sier karin bäcklund, som er 
ansvarlig for markedsundersøkelser hos volvo.
 totalt sett føler nordmenn seg mest sikre 
av alle i undersøkelsen. men vi har også 
bekymringer, og de fem viktigste trygghets-
faktorene i prioritert rekkefølge er: 1. jeg vil 
at bilen min skal bli funnet igjen raskt, hvis 
den blir stjålet. 2. når bilen min er parkert, 

vil jeg ikke at verdisakene skal være synlige 
utenfra. 3. når jeg parkerer, sjekker jeg 
vanligvis at bilen er låst. 4. jeg tar vanligvis 
med meg verdisakene når jeg forlater bilen. 
5. når jeg setter meg inn i bilen, ønsker jeg å 
starte motoren uten problemer.
 men i brasil er det fem helt ”motsatte” 
hensyn bileierne legger vekt på:
1. når jeg setter meg inn i bilen, ønsker jeg 
å starte motoren uten problemer. 2. hvis 
jeg blir truet når jeg nærmer meg bilen min, 
ønsker jeg å være i stand til å komme raskt i 
kontakt med politiet. 3. jeg vil at bilen skal 
beskytte meg mot gatevold som for eksem-
pel at det blir kastet stein. 4. når bilen er 
parkert, sjekker jeg vanligvis at den er låst. 5. 
jeg ønsker å kunne låse opp bilen raskt, slik 
at jeg ikke forsinkes i å sette meg inn 
(for eksempel ved hjelp av fjernkontroll).
 av de andre landene som ble undersøkt 
lå svarene fra syd afrika og taiwan nærmest 
opp til en prioritering som den brasilianske. 
norge og sverige var ganske like, mens italia, 
england og usa inntok en mellomstilling.

Materielt	og	personlig
bäcklund sammenfatter noen av funnene:
- det som generelt skaper størst uro med 
hensyn til den personlige sikkerheten, er 
regelrette angrep, både når man sitter i bilen 
og når man er på vei til eller fra den.
 frykten for angrep er størst i brasil. 
der frykter fire av fem bileiere at de skal bli 
angrepet. mange er redd for at noen skal ha 
gjemt seg i bilen og venter på føreren.
- dette henger selvsagt sammen med forhold-
ene i landet. brasil er et land med mye krimi-
nalitet. kidnapping og grov vold er en realitet 
menneskene der må leve med, sier bäcklund.
i brasil og faktisk også i vårt nærmere 
naboland england, sier mange at de er redd 
for bilkapring. det vil si at noen hopper inn 
i bilen når den står på rødt lys, truer med 
våpen og raner og mishandler bilistene. til 
og med italienerne frykter angrep og kapring. 
fire av fem italienere ønsker laminert bilglass.
 med hensyn til bilen, er det totalt sett 
uroen for at den skal bli stjålet som er mest 
fremtredende. andre store kilder til uro er at 

Personlig	trygghet	i	bilen

Det	er	ikke	bare	kollisjonsfaren	som	gjør	oss	urolige	i	forbindelse	med	bilbruk.	I	en	verden	som	
føles	stadig	mer	utrygg,	dreier	det	seg	også	om	personlig	sikkerhet	og	følelsen	av	trygghet;	om	å	ha	
bilen	i	fred	og	å	unngå	å	komme	i	situasjoner	som	medfører	personlig	risiko.

Det er store forskjeller i hva forskjellige lands bileiere føler uro for. Norge og Brasil er ytterpunkter. Som eksempel 
viser plansjene prosentandelen som har angitt tyveri (til venstre) og angrep som de mest urovekkende situasjonene 
når det gjelder personlig trygghet. 

Av H-E Hansen

Totalt sett føler nordmenn seg mest sikre av alle i 
undersøkelsen. Tallene på plansjen er en rangering 
som går fra 1 (ingen uro for personlig sikkerhet) 
til 10 (ekstremt uro).
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eiendeler i bilen skal bli stjålet, man føler 
usikkerhet med hensyn til å la bilen stå over 
natten på et sted som ikke føles trygt eller er 
dårlig opplyste og ubevoktet. her finnes det 
også forskjeller mellom landene. På spørsmål 
om hva som er den mest urovekkende situas-
jonen av forskjellige alternativer, synes faktisk 
flere nordmenn at tyveri (33 %) og skadeverk 
på bilen (30 %) er verre enn at bilen blir 
stjålet (23 %)!  mens nesten halvparten av 
brasilianerne sier at de rett og slett er likegyl-
dige med hensyn til tyveri og innbrudd…

Nyttig	kunnskap
karin bäcklund mener at undersøkelsen er et 
viktig hjelpmiddel for å tilpasse bilene etter 
kundenes ønsker. årsakene til uroen avspeiler 
seg i hva bilkjøperne vil ha av utstyr. alarm 
finnes ikke på brasilianernes liste over de fem 
mest ønskete sikkerhetsløsningene, mens den 
er høyt opp her hos oss. i brasil og italia 
vil man ha laminerte ruter, mens svenskene 
foretrekker låsbare navkapsler. men to ting er 
på alles ønskeliste; punkteringsfrie dekk og 

et sos-varslingssystem for å komme i kontakt 
med politi eller ambulanse.
 volvo har i sin nye volvo s80 gjort seg 
nytte av noe av kunnskapen om bileiernes 
behov for å føle personlig trygghet. i tillegg 
til all aktiv og passiv sikkerhet, har den ikke 
bare laminerte sidevinduer, men også et 
avanert låssystem. s80 har også introdusert 
et helt nytt system, som kan velges som 
tilleggutstyr, den ”personlige fjernkontrollen” 
(Personal Car Communicator, PCC). PCC er en 
avansert fjernkontroll. en av mange finesser 
er at du ser på nøkkelen om du husket å låse 
eller ikke. og når du befinner deg 60 - 100 
meter fra bilen kan du få en statusrapport 
om sikkerhetssituasjonen ved å trykke på en 
informasjonsknapp. forskjellige lysdioder 
forteller deg da om bilen er låst eller ulåst 
eller om alarmen er utløst. og ikke minst – en 
sensor i bilen registrerer om en person har 
gjemt seg i bilen. hjerteslagene vil avsløre 
ham og et rødt lys blinker på fjernkontrollen!

Personlig	trygghet	i	bilen

Volvo On Call er et SOS-system som med et tastetrykk 
setter deg i kontakt med en alarmsentral via satellitt.

Volvo On Call er et SOS-system som med et tastetrykk setter deg i kontakt med en alarmsentral via satellitt.



TRAFIKK

i vår serie “tenk før du kjører” har vi sett på 
en enkel sjekkliste som det bare tar sekunder 
å gjennomføre før du begynner kjøreturen; at 
sikkerhetsbeltene brukes riktig, at hodestøtten 
er riktig innstilt og at du sjekker at barne-
sikringen er ordentlig. 
 nå er det snakk om dekkene. du må for-
sikre deg om at dekkene er i orden på alle 
måter. denne gangen skal vi se på at selve 
dekket er i orden med hensynt til mønster-
dybde og at dekkene ikke er ødelagte. i neste 
nummer skal vi gå nærmere inn på hva luft-
trykket har av avgjørende betydning. for der-
som det ikke er riktig lufttrykk i dekkene, kan 
det redusere stabiliteten, gi dårlige kjøre-
egenskaper og føre til større slitasje..

Dårlige	kunnskaper
en undersøkelse fra storbritannia viser at 
mange neglisjerer vedlikehold av dekk og viser 
liten oppmerksomhet på de farlige konse-

kvensene. samlet sett viste det seg at nesten 
halvparten av alle sjåfører tar sjanser når det 
gjelder dekk. blant annet visste ikke 66 % av 
dem som ble spurt hva den lovlige mønster-
dybden var, selv om mer enn 70 % av sjå-
førene mente de hadde sjekket mønsterdybden 
det siste halve året.
 det er lite som skulle tyde på at nordmenn 
er særlig mer bevisste og årevåkne med hen-
syn til dekkene, skal vi tro en ny undersøkelse. 
her viser det seg at mange nordmenn kjører 

på sommerdekk på vinterføre: den strenge 
vinteren i fjor førte til at flere enn vanlig skiftet 
til vinterdekk. likevel hadde 8 prosent av privat-
bilene som krasjet i oslo og akershus sommer-
dekk, viser tallene fra if skadeforsikring. På 
landsbasis var så mange som 13 prosent av 
dem som kolliderte, utstyrt med sommerdekk! 
folk som krasjer med sommerdekk om vinteren, 
risikerer å få avkortning i forsikringsutbetalingen, 

hvis sommerdekkene var årsak til ulykken.
– ikke bare setter slike bilister sine egne liv i 
fare. de utgjør en risiko for andre trafikanter, 
sier takstleder svein rolf johansen i if 
skadeforsikring.
likevel er disse skremmende tallene en for-
bedring. 
– vi ser en klar forbedring fra året før. likevel 
er det skremmende høye tall. hvorfor folk ikke 
bytter dekk, vet vi ikke. noen har kanskje ikke 
råd, men den vanligste grunnen er trolig sløv-
het og ren gambling, sier johansen.

Et	faresignal
så vær riktig skodd for de ulike årstidene. 
slitte dekk er livsfarlige. minste lovlige mønster-
dybde på sommerdekk er 1,6 mm. det er lagt 
inn indikatorer i dekkene som gjør det godt 
synlig når slitasjen har nådd den kritiske 
grensen. dette er virkelig et faresignal. På 
dette punktet har man allerede kjørt altfor 
lenge på dekkene. man har allerede i lange 
tider hatt fare for vannplaning, muligheten for 
å miste kontroll i svingene og hatt mye lengre 
bremselengder. 
 vinterdekk er spesielt merkede dekk m+s, ms, 
m&s m-s eller ”mud and snow” med mønster-
dybde minst 3 mm. dersom mønsterdybden er 
under 3 mm er ikke dekket lenger å betrakte 
som et vinterdekk og kan da kun brukes som 
et sommerdekk. 

Aldringsprosessen
men selv om dekkene har mønster godt innen-
for slitasjegrensene er det ikke sikkert at 
grepet er optimalt. veigrepet, spesielt på 
vinterføre, er nemlig også avhengig av at 
gummien er myk og fersk. bilgummi er nemlig 
ferskvare. i takt med at gummien eldes og 
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Dekk	-	Dybdesjekk	og	slitasjekontroll
Tenk	før	du	kjører:

Et	bildekk	har	en	kontaktflate	
mot	underlaget	på	størrelse	med	
en	håndflate.	Fire	slike	er	den	
bakkekontakten	som	skal	sikre	at	
vi	har	kontroll	over	alle	kreftene	
som	virker	på	bilen;	at	vi	kan	
styre,	akselerere	og	bremse.	Vi	er	
helt	avhengige	av	at	dekkene	er	
gode.	Likevel	viser	det	seg	at	alt-
for	mange	fusker.

Av Knut Arild Lotterud og H-E Hansen

Dårlige Dekk 
er farlig!

Sjekk om Sommer- 
og vinterDekkene 
har mønSter-
DybDe Som minSt 
tilfreDSStiller 
kravene.

DerSom Det er  
 SkaDer på Dekket,    
    bør en ekSpert   
      Se på Det.



TRAFIKK

utsettes for sollys og varme mister den mye 
av sin elastitet, og blir hard og ”glatt”. dette 
er den samme prosessen som vi kjenner fra 
gummistøvler. etter noen år blir gummien så 
tørr og hard at den sprekker, selv om støvlene 
ellers ikke er utslitt.
 er dekkene blitt 5-6 år gamle kan du i 
hvert fall regne med at gripeevne og vinter-
egenskaper er sterkt redusert. spesielt gjelder 
dette piggfrie dekk – hvor myk gummi og 
mange lameller er selve grunnlaget for de 
gode egenskapene på glatt føre. 
 vær derfor oppmerksom på både alder og 
slitasje. og spar ikke på gummien. godt vei-
grep kan være den lille forskjellen som avgjør 
om du klarer deg unna en ulykke.

Vedlikehold	nødvendig
de hjulene som ikke er i bruk bør fortrinnsvis 
lagres mørkt og kjølig til neste sesong, noe 
som vil sørge for at aldringsprosessen for-
sinkes.
 i gamle dager var det vanlig å anbefale 
kryssbytte av hjulene. men moderne dekk har 

som oftest rotasjonsretning, noe som gjør 
dette uaktuelt. likevel kan det være en god 
idé å flytte hjul mellom foran og bak fra 
sesong til sesong. slitasjen blir gjerne størst 
på drivende hjul, noe som tilsier at to av 
hjulene raskere blir modne for utskifting. 

monteres hjulene foran og bak annenhver 
sesong fordeles slitasjen slik at alle fire blir 
jevnt slitt. dermed utsettes behovet for å 
kjøpe nye dekk, samtidig som man får et mye 
bedre resultat med fire nye dekk når utskifting 
først blir nødvendig.
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Dekk	-	Dybdesjekk	og	slitasjekontroll

Tenk før du kjører 
Dekkene må være i god stand. Slitte dekk reduserer 
kjøreegenskapene på en dramatisk måte. Det tar 
lengre tid å bremse på våt eller glatt veibane. Faren 
for å skrense er større enn med gode dekk. Du bør 
inspisere dekkene jevnlig og ofte, for eksempel en 
gang i måneden. Alle dekk har indikasjon for hvor 
mye de er slitt. Mål mønsterdybden og påse at de er minst det påbudte. Men vær klar over at bildekk 
er ”ferskvare”. Sjekk at dekkene ikke er skadet og at de ikke har blitt for gamle. Selv en liten rift bør 
inspiseres av en ekspert. Du må også sjekke at lufttrykket er riktig. Mer om dette i neste nummer.

Du må bytte mellom sommer- og vinterdekk. Hvis du kvier deg for jobben, så få hjelp. Dårlige eller feil dekk er en stor fare, som det viser 
seg at mange tar sjansen på.
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vårt første møte med freelander 2 var på en 
visning ved land rovers utviklingsanlegg i 
gaydon i midt-england i fjor. nå har vi fått 
prøve den under svært varierende og spen-
nende forhold i marocco; fra landevei til ter-
reng med sand, grus og steinunderlag.

Mye	nytt
land rover har lansert fire nye biler på fire år: 
range rover i 2002, discovery 3 i 2004, rover 
sport i 2005 og nå altså en helt ny generasjon 
av freelander. den første generasjonen free-
lander ble lansert i 1997 og etablerte en helt 

ny klasse: den kompakte firehjulstrekkeren. 
den var mestselgende firehjulstrekker i europa 
i fem år. i 2003 fikk den ansiktsløftning.
 den nye freelander 2 er forbedret på alle 
måter: bedre ytelse, mer økonomisk, mer 
elegant, høyere kvalitet og betydelig større 
innvendig. den er blitt bedre både på og 
utenfor veien, med enda bedre kjøreegenskaper 
og komfort. en allsidig 4x4.
 freelander 2  har så mange endringer og 
forbedringer, at det faktisk oppfattes som en 
ny bil i forhold til den tidligere freelanderen. 
den har også vokst såpass – 10 cm i bredden og 

litt mer i lengden - at det nesten er for-
bausende at den har beholdt modellnavnet og 
ikke fått en helt ny betegnelse. 
freelander er fortsatt innstegsmodellen i land 
rover/range rover-spekteret, men gir kanskje 
rom for en litt mindre modell innen over-
skuelig fremtid?

Design
designmessig har bilen beholdt noen av free-
landers tidligere kjennetegn, men har nå fått 
linjer som ligner langt mer på de større mod-
ellene av bilmerket. det er ikke så rent lite av 

Land	Rover	Freelander	2:

Av H-E Hansen

Et	godt	hakk	opp

En	helt	ny	generasjon	av	Land	Rover	Freelander	er	lansert.	I	forhold	til	forrige	utgave	av	modellen	
er	dette	i	alle	henseender	en	ny	bil:	Større	i	alle	dimensjoner,	med	nytt	design	og	et	videreutviklet	
system	for	firehjulsdriften!	En	bil	både	for	veien	og	terrenget.
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flaggskipet range rover å kjenne igjen. 
 innvendig vil land rover at bilen skal 
oppfattes som allsidig og brukervennlig. det 
er lettere å stige ut og inn av bilen, og vel 
inne skal man sitte godt både foran og bak. 
det virker komfortabelt, romslig og velutstyrt. 
og for å laste inn i et bagasjerom som kan 
utvides med å legge ned baksetene, er den 
sidehengslete bakdøren fra forrige freelander 
byttet ut med en topphengslet dør, som gir 
lett adgang.

Motorer
freelander lanseres med to motorvalg: en ny, 
sekssylindret bensinmotor på 3,2 liter som ut-
vikler 233 hk (171 kW) og har 317 nm dreie-
moment. den tar den snaut 1800 kg tunge 
bilen fra null til 100 km/t på 8,9 sekunder. 
bensinmotoren har automatisk girkasse som 
tilpasser seg kjøreforholdene og underlaget.
dieselmotoren som tilbys er en ny 2,2 liters 
turbodiesel med 160 hk (118kW), 400 nm 
dreiemoment. 0-100 km/t km går unna på 
11,7 sek. dieselmotoren har manuell girkasse 
som standard, med automatgir tilgjengelig om 
kort tid. begge girkassene er sekstrinns. 

Respons	og	kontroll
bilen er konstruert for å ha det bredest mulige 
spekteret av evner og kapasiteter, både 
på landeveien og i terrenget. den gir god 
komfort på veien, og land rover sverger til 
å bygge biler som virkelig også skal tåle en 
støyt utenfor allfarvei.
 freelander 2 er utstyrt med land rov-
ers terrain response-system – en nyhet i 
markedssegmentet. terrain response-systemet 
i freelander 2 har fire innstillinger: normal 
vei, gress/grus/snø, søle/groper/hjulspor 
og sand. disse innstillingene justerer bilens 
kjøresystemer til underlaget med en enkel 
dreiebryter. systemet optimerer bilens kjøre-
systemer for aktuelt underlag: gasspedal-
respons, antispinn og firehjulstrekksystem skal 
gi krefter og veigrep.
 terrain response er satt sammen med en 
heltids intelligent 4x4-drivlinje med elektronisk 
senterdifferensialsperre av haldex-typen - for 
første gang på freelander - som skal sette 
bilen i stand til å oppnå balanse mellom 
dreiemoment og veigrep på et øyeblikk.

i tillegg finnes utforbakkekontrollen hdC 
(hill descent Control), og freelander 2 er den 
første land roveren som utstyres med det nye 
grC-system (gradient release Control): når 
hdC er aktivert, sikrer systemet myk frigivelse 
av bremsetrykket når føreren slipper pedalen, 
og gir jevn fartsøkning opp til hdC-hastighet.
 bilen er også den første land rover, og 
den første i den kompakte 4x4-sektoren som 
har rullestabilitetskontroll som standard på 
alle modeller. rullestabilitetskontroll mot-
virker krengning og velt. 
 vi kjører på asfalt, vi kjører på grus, vi 
kjører i sanddyner, på klipper og legger veien 
ut på våte sandstrender. bilen tar seg frem. 
hvis du merker motstand er det ofte fordi du 
har glemt å stille inn terrain respons på riktig 
modus. ellers skal man være klar over at for 
å takle de verste brasene i ulendt terreng, gir 
det best kontroll å ha automatgir.

Utstyr	og	pris
med økt størrelse har den nye freelander også 
vokst i pris i forhold til forgjengeren sin. nå 
begynner prisen på 460 000 kroner. grunn-
versjonen e har en utstyrsliste som blant 
annet omfatter antiskrens, kurvekontroll, anti-
velt, syv kollisjonsputer og alarm, oppvarmet 
frontrute og tilleggsvarmer for den som velger 
dieselmotor. med denne som utgangspunkt kan 
du velge tre høyere utstyrsnivåer, der prisinter-
vallene oppover gjør hopp på 30 000 kroner. 

Et	godt	hakk	opp

Bilen er større en forgjengeren, og ny inn- og utvendig.

Kjøringen bød på eksotiske opplevelser.

Marocco bød på varierte vei- og terrengforhold for å teste nye Freelanders allsidighet.
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i tillegg til 4Wd-tradisjonene, skal den nye 
Pajero-generasjonen appellere til dem som 
setter pris på komfort, praktiske detaljer og 
en bil som tåler tøffe veiforhold.
 mitsubishi har på mindre enn et år kom-
met med tre nye firehjulsdrevne modeller. det 
begynte med pickupen mitsubishi l200 i fjor 
sommer. nå er Pajero i markedet. og hakk i 
hæl følger outlander, som vi vil omtale i neste 
nummer av motorføreren.

En	kraftfull	evolusjon
Pajero i prototype ble avduket på tokyo motor 
show i 1973. en ny prototype fulgte i 1978. i  
1892 ble den første mitsubishi Pajero introdu-
sert, altså for 25 år siden. den etablerte seg 
som en av de virkelig populære firehjulsdrevne 
bilene. det er solgt 2,5 millioner av den. 
denne fjerde generasjonen Pajero kommer 
seks år etter forrige oppdatering. mitsubi-
shi mener selv at modellen har en så lojal 
eiergruppe at opptil 70 % av dem som kjøper 
den nye utgaven, er eiere av dagens modeller. 
dette høye lojalitetsnivået har mitsubishi lagt 

til grunn når den nye generasjonen skulle ut-
formes. gjennom intervjuer og omfattende un-
dersøkelser har man kommet frem til et design 
og et innhold som produsenten betegner som 
en kraftfull evolusjon og ikke en revolusjon: 
mer av det samme – men enda bedre.

Mest	nytt
likevel sies det at 78 % av delene er nye i 
denne nye Pajeroen. men det har ikke vært 

behov for å endre på den grunnleggende 
arkitekturen i bilen. det selvbærende karos-
seriet med integrert ramme er beholdt fra 
foregående modeller. men karosseriet er nå 
gjort mer vridningsstabilt, noe som gir bedre 
kjøreegenskaper.
 Pajero er en stor bil, selv sammenlignet 
med andre biler av denne typen. den er 490 
cm lang, 188 cm bred og 190 cm høy. vekten 
ligger på rundt 2,3 tonn. bilen leveres både 

Av H-E Hansen

En	ny	Mitsubishi	Pajero	har	kommet.	Den	er	helt	ny.	Samtidig	er	Mitsubishi	seg	veldig	bevisst	at	det	
finnes	en	lojal	kjøpegruppe	som	ikke	ønsker	noen	revolusjon,	men	en	evolusjon.	Den	skal	jo	være	en	
rendyrket	offroader.

Mitsubishi	Pajero:2:

En	videreutvikling

Tøffe tak og kraftige fraspark. Intet hinder virker for stort.
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som 2 seter varebil og 5- og 7 seters personbil. 
designet er forandret på en rekke punkter; 
blant annet panseret, frontgrillen, hoved-
lyktene, støtfangerne og baklysene. men hoved-
linjene i det robuste utseendet er beholdt. 
for å understreke at dette er en ekte 4Wd er 
reservehjulet fortsatt montert på bakluken 
– denne gangen under et beskyttelsesdeksel.
interiøret er nytt både med hensyn til design 
og materialvalg. blant annet har midtkon-
sollen og brytere fått en total fornyelse. 
Personbilutgaven vil ha tre seterader, der den 
bakerste har en løsning hvor setene legges 
ned i gulvet og ikke tar opp plass.

Utstyr
utstyrsnivåene heter invite, intense, intense+ 

og instyle. mitsubishi tror at det er de to 
øverste variantene som vil bli solgt i norge. 
På det grunnleggende invite-nivået får 
man blant annet automatisk klimakontroll, 
antiskrens- og stabilitetskontroll og lett-
metallfelger. mitsubishi Pajero kan oppover 
i utstyrsnivåene intense og intense+ også 
leveres med xenon hovedlys, cruisekontroll og 
rattbetjent audiokontroll, samt et avansert 
rockford 860W musikkanlegg og skinnseter. 
øverste nivå omfatter navigasjonssystem og 
ryggekamera. 

Mer	med	automat
dieselmotoren er en 3,2-liters commonrail 
med 4 sylindere. den tilfredsstiller euro 
4-utslippskravene og oppgis å avgi 15 % 
mindre støy enn dagens Pajero versjon. du 
kan få både automatgir og manuelt. begge er 
femtrinns. inntil nå er det automatversjonen 
som har solgt mest i norge. den er elekt-
ronisk kontrollert og har sportsmodus, som 
tilpasser seg sjåførenes kjøremåte. diesel 
partikkelfilter vil være standard på alle 
automatvarianter. På den manuelle utgaven 
vil partikkelfilter være tilgjengelig som etter-
montering.
 med manuell girkasse yter motoren 160 
hk ved  3800 omdr/min og gir et dreiemo-
ment på 381 nm ved 2000 omdr/min. med 
automat vanker det 10 hk mer, takket være 
en turbo med variabel geometri. her er dreie-
momentet 373 nm.
 Pajero har abs, ebs (electronic brake 
assist controll system) og ebd (elektronic 
brake force distribution system), som til 
sammen kalles ”mitsubishi all Wheel Control” 
(aWC).

Allsidig	første	møte
vårt første møte med den nye Pajero fant sted 
i terrenget og på veiene i distriktet nord for 
barcelona.
 det begynte i en lang terrengløype i 
ulendte åser. her fikk vi et innblikk i hvor en 
slik bil kan ta seg frem: så å si over alt. På 
vanskelig steder får vi hint av løypepersonell 
til hjelp for kunne utnytte de mulighetene 
firehjulsdriftssystemet byr på. her kan du 
velge i hele spekteret fra ren bakhjulsdrift til 
lavgir med blokkert firehjulsdrift og låsing av 
differensialen bak. dermed synes ingen kneik 
for bratt – verken opp eller ned – eller noe 
underlag for krevende.
 fra en slik øvelse som førsteinntrykk var 
det forbausende å kjøre ut på landeveiens 
asfalt. her gled det komfortabelt av sted. På 
tross av størrelsen og vekten virket Pajeroen 
lettmanøvrert og stabil.

Lett	konvertering
Pajero har vært en bil med stort salg på 
grønne skilter som yrkesbil. hvis du velger å 
kjøpe bilen som varebil, blir de setene som 
ikke sitter i bilen, levert med. når tiden kom-
mer for avgiftsfritak, skal det være en lett 
sak å sette dem inn og få den tilbake som 
personbil.
 som varebil med to seter begynne prisen 
for Pajero med manuelt gir på 374 900 kroner.
Personbilen begynner på 701 900 kroner. På 
høyeste utstyrsnivå vil den ligge på 772 900 
kroner. automatgir vil utgjøre et ekstra tillegg 
på 18 000.
 mitsubishi motors i norge har så stor tro 
på den nye modellen at de ikke ser bort fra en 
50 % økning av salget.

Utvendig er blant annet fronten ny.

En	videreutvikling
Inne sees nytt design og materialvalg.

Mitsubishi har på kort tid lansert tre nye firehjulstrekkere. Lange 4WD-tradisjoner. Adm. dir. Bernt Jessen i MMC viser frem en pionermodell.
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tradisjonelt betraktes ikke en pickup som 
stort mer enn en arbeidshest, men den nye 
modellen skal vise andre takter. den friske 
”Zoom-Zoom”-sjelen, som mazda kaller 
det i forbindelse med sine biler, skal også 
gjenspeiles her. mazda har villet gi bt-50 

en kombinasjon av tidsriktig ytre design, en 
personbilfølelse innvendig og kjøreegenskaper 
som egner seg for allsidig bruk. en bil myntet 
også på fritiden, uten at det skal være gjort 
kompromisser med evnen til å gjøre en jobb.

Stor	familie
den nye modellen er etterfølgeren til pickup-
modellen b2500. mazda sier at det er endrete 

kundebehov som gjør at man nå har kommet 
med en ny bil med mer motorkraft, et tøffere 
design og mer komfort. den nye modellen 
er også større enn forgjengeren. mazdas b-
serie har hittil blitt solgt i over 3 millioner 
eksemplarer på verdensbasis siden 1982, 110 

000 av dem i europa. i 
norge hadde modellen 
noen glansår midt på 80-
tallet. b-serien til mazda 
kan for øvrig spores 
helt tilbake til b-1500 
i 1961.

Konseptet
ideen bak den nye 
modellen er et den skal 
ha likhetstrekk med en 
sedan.

samtidig oversettes bt med ”best truck” i ut-
viklernes egne tanker, blir vi fortalt. utvendig 
har man søkt det atletiske og tøffe.
 sammen med at de ytre målene er økt, 
har plassen innvendig blitt utvidet. innvendig 
har man villet gjøre bilen moderne og med 
en personbilfølelse. det er nytt design her, 
fra dashbordet til setene, som tilbyr større 
komfort. oppgradert klimaanlegg og lydanlegg 

er også å finne. dessuten finnes forskjellige 
rom og skuffer å legge fra seg saker og ting i. 

Mange	varianter
mazda bt-50 er tilgjengelig i tre varianter. 
innenfor de samme yttermålene på 5,075 
meters lengde, 2,09 m bredde, 1,62 m høyde 
og en akselavstand på 3 meter, kan du velge 
mellom modeller med forskjellige muligheter. 
regular Cab – for yrkesbruk, slik mazda ser 
det - har to frontseter og langt lasteplan. 
freestyle Cab – for dem som i tillegg vil på 
eventyr og sportslig ferd utenfor allfarvei 
- har et mindre lasteplan og fire seter og fire 
dører, der for- og bakdørene slår mot hverandre, 
slik vi kjenner fra sportsbilen mazda rX-8. 
double Cab – myntet på yrkesbruk kombinert 
med aktiv livsstil og et par barn - er en fem-
seters bil, med vanlige bakseter og et lastep-
lan som er enda litt kortere. tre utstyrsnivåer 
tilbys. freestyle Cab og double Cab tilbys 
selvsagt også som varebil, der baksetene er 
fjernet.

2WD	og	4WD
mazda bt-50 tilbys ved introduksjonen med 
en nye 2,5-liters dieselmotor. det er en 
andregenerasjons commonrail-diesel med 16 

Av H-E Hansen

Mazda	har	lansert	sin	helt	nye	pickup.	Betegnelsen	er	BT-50.	Dette	er	en	”en-tonner”,	som	i	tillegg	til	
å	gjøre	tunge	arbeidstak,	også	skal	tilby	komfort	og	gode	kjøreegenskaper.	

Mazda	BT-50:

Bredt	register

Ved siden av å jobbe, er BT-50 siktet mot en aktiv livsstil.

Den nye pickupen fines som Regular Cab, Freestyle Cab og Double Cab med 
mulighet for å velge seteantallet og om den skal registreres som vare- eller 
personbil.
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ventiler, turbo og intercooler. effekten er 
143 hk ved 3500 omdr/min (40 hk mer enn 
forgjengeren) og  dreiemomentet er 330 nm 
ved 1800 omdr/min (en økning på 64 nm) . 
kreftene sendes gjennom en manuell 5-trinns 
girkasse. 
 bilen kommer med bakhjulsdrift eller 
firehjulsdrift. toppfarten med tohjulsdrift er 
oppgitt til 170 km/t mens den er 158 km/t 
med drift på alle fire hjul. akselerasjonen 
0-100 km/t er for regular Cab, som har en 
egenvekt på 1630 kg med tohjulsdrift og 1805 
kg med firehjulsdrift, er henholdsvis 10,4 og 
11,9 sekunder. de litt tyngre freestyle Cab 
og double Cab er drøyt halvsekundet tregere. 
dieselforbruket for modellen ligger på fra 0,71 
til 0,89 liter/mil ved kombinert kjøring.
 alle versjoner unntatt basisvarianten med 
tohjulsdrift er utstyrt med differensialbrems.  
av andre ytelser for et krafttak kan nevnes at 
tilhengervekten er opptil tre tonn og laste-
evnen er på inntil 1225 kg.

Asfalt	og	gjørme
mazda bt-50 har tatt utgangspunkt i under-
stellet til den forrige modellen, men det er 
oppgradert og forsterket. støtdemperne er 
større og bladfjærene lengre for å gi økt laste-

kapasitet og bedre kjøreegenskaper. styringen 
er også oppgradert for å gi forutsigbarhet 
og følelse av presisjon når man kjører med 
forskjellig lastevekt. 
 vi får vår første prøve av bilen på forskjel-
lige typer vei. På motor- og landevei gir den 
et komfortabelt inntrykk. robust og stødig. 
den virker letthåndtert. en pickup blir gjerne 
lett bak når du kjører uten noe tyngde på 
lasteplanet. denne følelsen er ikke påfallende 
her. støynivået fra motor, vind og vei 
er behagelig.
 som en siste øvelse blir vi sendt ut på en 
bane med sleip gjørme og dype vanngraver. 
her tar firehjulsdriften oss overbevisende lett 
frem. kommer du til et sted som virker proble-

matisk og du blir usikker på gasspådraget, er 
det bare å la bilen gå i sitt eget krabbetempo, 
slik at den selv klare brasene.

Pris	og	marked
bilen blir bygd ved en fabrikk i thailand. i et 
europeisk marked for pickuper som har vokst 
med 26 % siden 2001, blir den en interessant 
konkurrent til modeller som mitsubishi l200, 
toyota hilux og nissan navara.
 mazda tar sikte på å selge 300 bt-50 i 
norge i år. Prisen på regular Cab begynner 
på rundt 237 000 kroner, freestyle Cab 4X4 
starter har et utgangspunkt på 252 000 kroner 
og double Cab 4X4 fås fra 281 700 kroner.

En tur gjennom gjørma går greit…

Iøynefallende ekstrautstyr finnes også. Et interiør med sedanpreg.
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Den	store	internasjonale	bilutstillingen	i	USA	(NAIAS	
–	North	American	International	Auto	Show)	fant	sted	to	uker	
i	januar.	Dermed	er	bilutstillingsåret	innledet	med	mange	
spennende	nyheter.

utstillingen fant som vanlig sted i 
detroit, selve bilbyen i usa. byen har 
tilnavnet motown, der en stor del av 
amerikansk bilproduksjon har foregått 
siden bilens barndom. bilutstillingen her 
har også en lang historie. i år var det 
100-årsjubileum!
 dette er en utstilling som selvsagt 
retter seg mye mot det amerikanske 
markedet, men alle bilprodusenter er 
her for å vise seg frem med noe nytt. 

Bilutstillingen	i	Detroit	2007

Bilutstillinger	2007
etter at året er innledet med bi-
lutstillingen i detroit, melder den 
internasjonale organisasjonen for 
bilprodusenter (oiCa) at det vil bli 
avholdt 24 store bilutstillinger rundt 
omkring i verden i 2007. av disse er 
genève (6.-18. mars), frankfurt (11.-
23. september) og tokyo (24. oktober 
– 11. november) de viktigste. mer 
informasjon om verdens bilutstillinger 
finnes på: www.oica.net 
på siden for auto shows.

Av H-E Hansen

Den store bilutstillingen i Detroit har fylt 
100 år.

GM:

Dobbel	hjemmeseier
general motors startet detroit-utstillingen 2007 med å få to 
priser for årets bil i nord amerika. den store pickupen Chevrolet 
silverado fikk heder som “truck of the year” mens den mellom-
store sedanen saturn aura ble “Car of the year”. 49 uavhengige 
journalister fra usa og Canada deltar i avstemningen.

Toyota:

Amerikanske	dimensjoner
toyota lanserte en serie nye pickuper i detroit. disse skal konkurrere med 
amerikanerne på området de er så kjent for: stort og sterkt. modellen 
tundra kommer nå i og i en rekke utgaver, med ulike karosserier og med 
motorer som spenner fra en v6’ på 4 liter og 236 hk til v8’eren på 5,7 
liter i Crewmax-varianten, som yter 381 hk og et dreiemoment oppe på 
600-tallet. tundra skal bygges ved en ny toyota-fabrikk i texas 

toyota viste et nytt hybridkonsept på den internasjonale bilut-
stillingen i detroit. ft-hs har et hybriddrivverk sammen med helt 
spesielle sportsbilegenskaper. lettvekts aerodynamiske materialer og 
en avansert drivkilde sørger for optimale ytelser. to-pluss-to-konseptet 
har motoren foran og drift på bakhjulene. en kraftig 3,5-liters v6 
bensinmotor er koplet til neste generasjon elektrisk hybridsystem, og 
til sammen har bilen en ytelse på over 400 hestekrefter. det foreligger 
ingen offisiell tall for akselerasjonen, men toyota opplyser at det er 
snakk om vel 4 sekunder fra 0-100 km/t.

Toyota

Hybridvisjon	med	400	hestekrefter



motorføreren  |   1  |   2007 19

BILNYTT

Ford:

Focus	for	USA	
ford brukte detroit-utstillingen til å lansere sin focus for det amerikanske 
markedet. dette er en modell rettet mot det voksende småbilmarkedet på 
den andre siden av atlanteren. focus 2008 har nytt ytre design, som er et 
helt annet enn vi møter i vår del av verden. ved siden av en firedørs versjon, 
er focus nå å få en todørs kupéversjon. interiøret er også omarbeidet, 
og kjøreegenskapene skal også være forbedret. ford understreker også at 
drivstofføkonomi er viktig, blant annet for å møte strenge utslippskrav i flere 
av usa-statene. den nye focus blir en av de første biler som utstyres med 
systemet ford sync, som lar deg styre forskjellig elektronisk utstyr ved hjelp 
av stemmen eller via knapper på rattet.

Volvo:

XC	60	Consept	
usa er et veldig viktig marked for volvo. derfor var det 
naturlig at det svenske merket benyttet detroit-utstillingen 
til å vise frem sin stilstudie XC60 Consept; en fremtids-
bil, der volvo vil gi både et glimt av neste volvo XC og av 
fremtidens formspråk vise verden volvo opplyser at bilen er 
full av innovativ design, inkludert flere detaljer som inngår 
i volvo-bilenes fremtidige utseende.
 volvos designsjef steve mattin og hans team har designet 
XC60 Concept med et tydelig mål for øyet:
- i de senere årene har det vært viktig å fremheve de 
skandinaviske særtrekk som bygger prestisje på en tidløs, 
funksjonell eleganse.  nå tar vi vår design-dna opp på et 
annet nivå ved bokstavlig talt å skru opp bilenes visuelle 
volum.
- dette kan være C30-eierens neste bil. den er like sporty 
og spennende, men mer brukervennlig. konseptbilen gir 
dessuten en god indikasjon på hvordan den “riktige” volvo 
XC60 vil se ut, sier fredrik arp, adm. direktør i volvo. i 
følge planen skal den nye volvo XC 60 være i salg i begyn-
nelsen av 2009.

BMW:

Debutant	fra	Bayern	
en europeisk verdenspremiere i detroit 
var bmWs nye 3-serie kabriolet. etter at 
sedanen, stasjonsvognen og coupéen har 
kommet, ble kabrioleten lansert. fjerde 
generasjon av den fireseters modellen 
kommer med et foldbart, tredelt met-
alltak, som det tar drøye 20 sekunder å 
slå opp eller ned. motorprogrammet vil 
omfatte bensinmotorer fra som spenner 
fra en 4-sylindret 2-litersmotor med 170 
hk til 3 ulike 6-sylindrete motorer, der 
toppmodellen bmW 335i Cabriolet har 
306 hk. 306 hk. en 6-sylindret 3-liters 
dieselmotor blir også tilbudt med 231 hk. 
standard er 6-trinns manuell girkasse, 
men automat er selvsagt også å få.. bilen 
lanseres i europa utpå vårparten.
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Merdeces-Benz:

Premiere	for	ny	C-klasse
mercedes benz slo på stortromma da den nye C-klassemodellen ble 
lansert i januar. og ikke uten grunn, skal vi tro det tyske merket.
- kombinasjonen av komfort og dynamikk er kjennetegnet for C-
klassen, sies det. 
 C-klassen, som her kommer i sin fjerde generasjon, er selve 
bestselgeren i modellrekken til mercedes. og dette er den første 
mercedes-sedanen som har to ”ansikter” i stil med utstyrsnivåene: 
På elegance og Classic er den tradisjonsrike stjernen å finne på sin 
faste plass på panseret, mens den på avantgarde-versjonene sitter 
midt i grillen, slik det har vært typisk på tidligere sportsmodeller.
det kan velges i et bredt spekter av fire- og sekssylindrete motorer; 
tre bensinvalg og fire dieselvalg. C-klassen vil debutere på norsk 
jord i begynnelsen av mai. stasjonsutgaven er forventet å komme 
om et års tid.

Volkswagen Jetta blir neste år første modell med den revolusjonerende 
BLUETEC renseteknologien for dieselmotorer.  

Ren	diesel	for	fremtiden

Ny	teknologi	gjør	det	mulig	å	redusere	de	skadelige	
utslippene	fra	dieseleksos.	Audi,	DaimlerChrysler	
og	Volkswagen	har	gått	sammen	om	å	bruke	
merkevarenavnet	BLUETEC	på	de	bilmodellene	
som	tilfredsstiller	de	strengeste	kravene	til	ut-
slipp	i	USA.	

de tre bilmerkene ligger allerede i dag i fremste rekke på diesel-
fronten. gjennom blueteC-samarbeidet ønsker de tre bilgigantene å 
øke salget av dieseldrevne biler i usa. diesel har i utgangspunktet 
lavere utslipp av klimagassen Co2 og forbruket pr mil er lavere enn 
med bensin. men diesel gir et høyere utslipp av partikler og nox. 
blueteC-teknologien er utviklet hver for seg hos de tre bilprodu-
sentene. et av produktene er stoffet adblue, som er i stand til å om-
danne skadelig nox til nitrogen og vann. dermed kan nox-utslippene 
reduseres med 90 prosent. 

Skoda:

Octavia	i	ny	”speider”-utgave
skoda octavia kommer nå i en utgave med betegnelsen scout. den 
har høyere bakkeklaring enn standardversjonen, spesialdesignet 
karosseribeskyttelse, kraftig motor og firehjulstrekk. og selvsagt har 
den firehjulstrekk. altså en bil som er beregnet for en tur i naturen. 
 octavia scout har 40 millimeter høyere bakkeklaring enn octavia 
stasjonsvogn og 16 millimeter høyere enn octavia stasjonsvogn 
med 4X4. spesialdesignede støtfangere og sidebeskyttelse gjør 
bilen litt lenger og litt bredere enn standard-octaviaen. bagasje-
romsplassen er på inntil 1620 liter. skoda octavia scout har to 
motoralternativer; en toliters tdi-motor som yter 140 hk med 
standard dieselpartikkelfilter og en toliters fsi bensinmotor på 150 hk. 

Kia:

Garantert	ny	cee’d
kia cee’d er en ny utfordrer i det tøffe C-segmentet for kompakte 
familiebiler. dette er den første kia som er utviklet og produsert i 
europa. den skal innebære et kvalitetsmessig kvantesprang, ifølge 
produsenten.
 Produksjonen vil skje på kia motors nye fabrikk i slovakia. 
femdørsutgaven vil være tilgjengelig i over 20 varianter, med blant 
annet fem motoralternativer, tre utstyrsnivåer og fire interiør-
varianter, syv setetrekkvarianter og 12 eksteriørfarger. syv års 
garanti (150 000 km) er også noe å legge merke til.
- garantien dekker hele bilen i fem år, i tillegg til to års ekstra 
garanti på drivverket, herunder motor og girkasse, sier direktør 
dag asbjørnsen i kia bil norge as.



Bilåret	2007:

Avgiftsstyrte	endringer
Bilbransjen	er	en	viktig	næring.	Vi	påvirkes	alle	på	
en	eller	annen	måte	av	det	som	skjer	innen	tilbudet,	
prisene	og	teknologien.	Samt	hvordan	myndighetene	
griper	inn	med	avgifter	og	forskrifter.	Samtidig	er	det	
en	stor	sektor	innen	økonomi	og	sysselsetting.

Samme	volum
vi spør Paul hegna om hva han ser i sin krystallkule ved begynnelsen 
av et nytt år. hegna er informasjonsdirektør i møller-gruppen, landets 
største bilimportør, med det mestselgende merket volkswagen ved 
siden av audi og skoda.
- vi tror at totalmarkedet blir ca 110 000 biler i 2007, sier hegna.
- det blir ikke de store endringene i antallet biler fra det vi har sett i 
2005 og 2006. det totale markedet har vært større tidligere, men 2007 
blir et relativt godt år for bilbransjen.
 nyttår markerte i år en betydelig endring i avgiftssystemet for 
biler. innføringen av Co2-utslippet som grunnlag for avgiften, vil få 
store konsekvenser for hvilke biler som vil bli valgt. dette påvirket 
allerede i høst folks bilkjøp, både når det gjelder størrelse på bilen og 
tidspunktet for kjøpet. de som allerede hadde bestemt seg for store 
biler, fikk dem registrert i 2006.

Mer	smått,	mindre	stort
 hegna tror at det nok blir et høyt salg i januar og februar. han 
forklarer dette med at det nye avgiftssystemet som gir lavere avgifter 
på biler med lite Co2-utslipp har et etterslep fra i fjor..
- de store endringene i år er at det blir en større firmabilandel, tror 

hegna.
- og det vil bli 
en kraftig vekst 
av andelen biler 
med dieselmo-
tor. også dette en 
videre effekt av 
avgiftssystemet 
som er relatert til 
Co2-utslippet.
 samtidig 
antar hegna at 
andelen firehjuls-
drevne biler og 
store suv’er vil gå 
kraftig tilbake.

- den siste trenden er at kundene vil orientere seg i retning av merker 
som har moderne automatgirkasser med drivstofforbruk tilnærmet det 
bilen har med manuelt gir. 
avgiftsbetinget igjen.

Miljø	og	teknologi
bilprodusentene er i en stadig utvikling på teknologi som gir miljø-
effekt – og dermed effekt for folk på kostnads- og avgiftssiden.
- det kommer mye nytt, som det er viktig at myndighetene følger med 
på for å tilrette-legge for bruk av det. det må være et tett samarbeid 

mellom myndigheter og bilbransjen for å utnytte de mulighetene som ny 
teknologi fra bilprodusentene gir.

Resirkulering
På miljøsiden har også årsskiftet ført med seg en endring av bilvrak-
ingen – eller resirkuleringen, som det vel heter nå. formelt har nemlig 
bilprodusentene blitt ansvarlige for å ta hånd om bilen når den har 
kjørt sin siste meter.
 med utgangspunkt i produsentansvaret er dermed norske bil-
importører ansvarlig for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøre-
tøyer fra 2007 (personbiler og varebiler inntil 3500 kg). bilimportørene 
har i den forbindelse etablert selskapet autoretur, som på sikt skal ta 
ansvaret for innsamling og gjenvinning av vrakede biler. som følge 
av overgangsordninger vil imidlertid både innsamlingen av bilvrak og 
utbetaling av vrakpant foreløpig fungere før.
 kravene til gjenvinning av kjøretøy tilsier at 85 % av hvert vraket 
kjøretøy skal gjenvinnes, og innen 2015 skal andelen utgjøre 95 %.

Paul Hegna følger utviklingen i det norske bilmarkedet nøye.
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Nye dieselbiler Andel diesel

Total diesel andel 2006 - 49%

Den viste trenden med økt andel dieselbiler fra 2006 
forventes å fortsette i 2007. Dette er ett av flere utviklings-
trekk i det nye året.
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men fortsatt er det ferie og magistralen som 
gjelder. her opplever vi badebyer, hoteller, 
campingplasser og milelange badestrender. 
kystveien ble i sin tid bygget for rask militær 
forflytning i det gamle jugoslavia. nå er den 
en turistvei hvis naturskjønnhet  kan sammen-
lignes med kystveien fra san francisco til san 
diego i California. og det glassklare, asurblå 
vannet holder omtrent 25 varme grader, luften 
rundt 5 grader mer i feriemåneden juli. 

En	idyll
en reise langs magistralen er som et eventyr 

hvor idyllene står i kø. i dristige kurver 
slynger den seg langs strandlinja, gjennom 
små middelalderbyer, rundt nes og over små 
høyder. På den ene siden ligger fjellene, på 
den andre ligger adriaterhavet så klart at man 
kan se bunnen på et snes meters dybde. uten-
for ligger øyene hvar, Pag og rab, skjermende 
mot havet og ramme for en opplevelsesreise 
man finner få andre steder. 
 sammenlignet med tilsvarende steder i 
spania og på kanariøyene, framstår adriater-
havskysten som ren balsam for jobbstressede 
muskler og nerver. tucepi er et eksempel på 

de mange perlene langs kysten, og herfra 
startet vår reise nordover langs magistralen.
i omis ligger en serie campingplasser ut mot 
adriaterhavet på deltaet mellom stupbratte 
fjell. standarden er høy, men det er også 
prisene, som er ”norske” og vel så det. til 
gjengjeld får man et unikt feriested helt i 
fjæresteinene.

Keiserpalass
litt lenger nord kommer vi til storbyen split, 
hvor gamlebyen med diokletians palass står 
på fns liste over menneskehetens kultur-

Nye	reisemål	i	øst,	del	3:

Av: Bjarne Eikefjord

Fra Adriaterhavet til Praha

Over	dristige	broer,	gjennom	sugende	svinger,	over	lave	åser,	med	det	asurgrønne	Adriaterhavet	på	
den	ene	siden	og	høye	fjellmassiver	på	den	andre	siden.	Kystveien	Magistralen	slynger	seg	langs	kysten	
av	Kroatia.	Herfra	går	hjemveien	mot	Balatonsjøen,	Budapest,	Bratislava	og	Praha.	En	reise	gjennom	
historien.

XX

En av de mange flotte (og dyre) campingplassene i Omis på Kroatiakysten. En av de mange idylliske campingplassene langs Balatonsjøen hvor  man kan stige rett ut av vogna og i vannet. 
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minnesmerker. en universitetsby, kultursen-
trum og havn for fergetrafikk og fiske i 
adriaterhavet. den nyrestaurerte flyplassen er 
blitt selve innfallsporten for turisttrafikken til 
adriaterhavskysten.
 i diokletians palass finner man et gam-
melt tempel. her er du omringet av joniske 
søyler og kikker opp mot himmelen gjennom 
det som en gang hadde vært et tak, ikke ulikt 
Parthenon i athen. under selve hovedpalasset 
ligger et 1700 år gammelt kjøpesenter som er 
i bruk den dag i dag. i nisjer med romerske buer 
foregår handelen slik den har gjort gjennom 

århundrer, selv om vareutvalget har endret seg 
og betalingsmetodene likeså. 

Tilbake	nordover
men alt har en ende, så også vår feriereise her 
nede på balkan. fra split tar vi den nybygde 
motorveien nordover mot Zagreb. derfra går 
turen videre mot ungarn og balatonsjøen. 
turen fra adriaterhavet til balaton tar rundt 6 
timer med innlagte pauser.
 tidligere mente man at vannet i og rundt 
innsjøen hadde helsebringende virkning. På 
1800-tallet grodde det opp badehoteller med 

tilhørende landsbyer hvor de kondisjonerte 
kunne ta vare på sin helse. 
 balatonsjøen er 80 kilometer lang og 14 
kilometer bred. den ligger mellom elvene 
drava og donau. På nordsiden dyrkes vindruer, 
på sørsiden ligger flatlandet hvor campingplasser 
og badehoteller konkurrerer om oppmerksom-
heten. dybden i balatonsjøen er ikke mye å 
skryte av, gjennomsnittlig 3 meter. omtrent 
en kilometer ut fra sørbredden rekker vannet 
en bare til livet. vi skal ikke ta diskusjonen 
om hvorvidt vannet er helsebringende, men 
konstaterer at på drøyt en meters dyp, var det 
umulig å se føttene på bunnen. 

Helsebringende
en drøy halvannen times kjøring videre fra 
balatonsjøen finner vi hovedstaden i ungarn, 
budapest. nærmest totalt ødelagt under siste 
verdenskrig, nå restaurert og pusset opp og 
fremstår mer glitrende enn noensinne. hele 80 
termiske kilder leverer hver dag rundt 70 mil-
lioner liter helsebringende vann til de rundt 
50 kurbadene som finnes i budapest. så da 
får vi heller overse at donau ikke er skjønn og 
blå, men brun og grå, der den flyter gjennom 
byen. 
 fra budapest drar vi til bratislava, hoved-
staden i slovakia. nok et nytt land etter jern-
teppets fall. bratislava er ny som hovedstad, 
og det bærer den preg av. men sentrum av 
gamlebyen er pent restaurert og fremstår som 
en hvilken som helst metropol. halvannen mil 
vest for byen finner vi borga devin, som ble 
ødelagt av napoleon bonaparte i 1809. den 
ligger helt ved bredden av donau, og kontrol-
lerte i tidligere tider den så strategisk viktige 
overgangen østover.

Folkeopprør
vi holder oss fortsatt til motorveien og pas-
serer våpenfabrikkene i brno på veien til 
Praha. for de av oss som er litt voksne, husker 
vi august 1968 da sovjetiske panservogner 
knuste Praha-våren som vi alle satte vår lit 
til skulle medføre avspenning mellom øst og 
vest. en stund så det ut til å gå bra, men så 
romlet larveføttene over det spede demokrati-
prosjektet til alexander dubcek. vinterkulda 
senket seg nok en gang bak jernteppet. det 
var demonstrasjonene i Praha i 1989 som 
førte til kommunistregimets endelige fall, og 
senere til delingen i to stater, tsjekkia og 
slovakia. 
 i dag minnes martyrene åpent. selv jan 

Fra Adriaterhavet til Praha

En av de mange idylliske campingplassene langs Balatonsjøen hvor  man kan stige rett ut av vogna og i vannet. Lei veteranbiltaxi og se Praha. Et nytt og originalt reisetips. 
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Donau er verken skjønn eller blå der den brun og grå renner gjennom Budapest. Men byen er vel verdt et besøk i seg selv.

Borga Devin halvannen mil vest for Bratislava ble ødelagt 
av Napoleon Bonaparte i 1809, og er i dag et turistmål i 
seg selv ved bredden av Donau.



Palac har fått sin statue. men aller mest impo-
nerer statuene på karlsbroen. ellers kan man 
leie veteranbiltaxi som bringer en rundt til by-
ens mange severdigheter. Praha har blomstret 
opp igjen det siste tiåret, og fremstår som et 
hyggelig reisemål.

En	påminnelse
nord for Praha, nesten på grensen mot tyskland 

ligger terezin. bak navnet skjuler seg den tyske 
konsentrasjonsleiren theresienstadt. av nazis-
tene brukt til propagandaformål overfor røde 
kors som en form for ”utstillingsvindu” for deres 
samling av jødene i egne leire. 140 000 jøder 
og motstandsfolk var fanger i theresienstadt, og 
hele 30 000 av disse ble myrdet i leiren. 90 000 
av de øvrige ble sendt videre til andre utryd-
delsesleire som auschwitz og treblinka. 

i flere år fremsto theresienstadt som en 
”mønsterleir”. i dag er leiren et museum, et 
tidsbilde hvor man fortsatt kan se fangenes 
fortvilte skrivelser risset inn i murpussen. en 
dyster påminnelse om en tid som ikke ligger 
alt for langt unna i fortiden.

Den sentrale torgplassen i Bratislava med en blanding av nytt og gammelt. 

Mange	nærer	en	viss	frykt	for	å	reise	til	de	
tidligere	”jernteppelandene”.	Denne	frykten	
er	ubegrunnet.	Veiene	er	gode,	prisene	er	
lave,	og	du	opplever	ikke	mer	problemer	i	
disse	landene	enn	i	andre	land	i	Europa.	

Motorveigebyrer
samtlige stater har motorveigebyrer. i kroatia 
trekker man et kort ved påkjøring, og blir 
avkrevd betaling ved avkjøring fra motorveien. 
man betaler altså for antall kilometer man kjører.
 i ungarn, slovakia og tsjekkia må man kjøpe 
motorvei-oblat. det er en avgiftskvittering som 
deretter skal limes på frontruten og være synlig. 
enkelte steder passerer man videokontroll-
stasjoner. har man ikke da synlig vignett, blir 
det en forholdsvis dyr regning. og den kommer 
som regel før man får forlate landet, for her har 
man godt utbygde datasystemer.
 Prisen på motorveivignett varierer fra kr. 40 
til kr. 70. en turistvignett gjelder i akkurat 10 
dager.

Overnatting
det er sjelden vanskelig å finne overnatting, selv 
uten forhåndsbestilling. de rimeligste stedene 

fylles først opp, mens hotellene med gjennom-
snittlig europeiske døgnpriser går sist.
 På de mest belastede feriestedene kan det 
være fornuftig å forhåndsbestille om man vet 
man skal være der noen dager.

Valuta
alle statene har sin egen valuta, og bare unn-
taksvis er den konvertibel fra ett land til et 
annet. et godt tips er derfor å renske lommene 
for sedler og småmynter ved passering til et nytt 
land, ellers blir det mye ukurant valuta å dra 
med seg hjem etterpå. euroen er gangbar over 
alt, men til forholdsvis dårlig vekslingskurs. alle 
land har minibanker, gjerne på grenseover-
gangene, men mest i byene.

Språk
man kommer langt med engelsk og tysk. bare 
unntaksvis treffer man på folk som ikke kan 
andre enn sitt eget språk. 

Sikkerhet
vanlig turistsikkerhet holder. ikke la kameraer 
og verdisaker ligge synlig i bil. Pass godt på 
kredittkort og lommebok, særlig i byer som 
Praha og budapest. 

Spesielle tips
fra 2006 har samtlige land innført krav om 
refleksvest i biler. og de skal ikke ligge i bagasje-
rommet, men innen rekkevidde fra førersetet. 
i praksis i dørlommer eller under setet. noen 
grensevakter kontrollerer for øvrig at refleks-
vester er forskriftsmessig tilgjengelige. 

god tur!

fakta om øst-europa: Nye	feriemuligheter

REISERCARAVAN
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Det tidligere Østblokk-landene har i dag en godt utbygd 
turistindustri. Båtturer på Donau eller bussturer er bare 
noen av tilbudene i for eksempel Budapest.
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VERV	STØTTEMEDLEMMER	TIL	MA	NÅ!
ingen ønsker å møte fyllekjørere i trafikken. ma har helt siden starten for nesten 80 år siden arbeidet for å sikre alle trafikanter 

Frihet	Fra	Fyllekjørere
trafikkøkningen med flere biler og større krav til menneskene bak rattet, gjør dette viktigere enn noensinne. likevel ser vi at ruspåvirket kjøringen 
på norske veier øker. ma ber derfor om din hjelp til å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra å møte fyllekjørere. det kan du gjøre ved å verve 
støttemedlemmer til ma. du vil også få en vervepremie for innsatsen.

ma inviterer deg derfor til å støtte mange av våre prosjekter, som har fokus på Mennesket i trafikken:
• refleksklubben – tilbyr flotte reflekser til hele familien (se www.refleksklubben.no)
• aksjon møteplass – fokus på sjåføren, rusbruk, trøtthet, fartsgrenser, sikkerhet
• alkolås – kampanje for alkolås i alle  nye biler i framtiden 
• trafikkløp og miniløp – konkurranser som tester bilistenes trafikkferdigheter  og kunnskap
• barn på veien – fokus på sikker skolevei og trygg ferdsel for de aller minste i trafikken 

 
  For	hvert	medlem	du	verver,	får	du	en	premie.	Se	oversikt	nedenfor.	

	 	
	 	 Informasjon	om	MA	finner	du	i	Medlemshåndbok	2007	og	på	www.ma-norge.no.

kontingenten for et støttemedlemskap er kr 250,- for 2007.
et støttemedlemskap støtter opp om alle prosjektene, og er et viktig bidrag til at prosjektene skal kunne drives godt videre. 
har du spørsmål om støttemedlemsskap eller andre medlemsskapsformer, kontakt ma-kontoret. #

Jeg	ønsker å støtte mas arbeid for å sikre alle frihet fra         
fyllekjørere i trafikken. når jeg har betalt kontingenten på
kr 250,-, mottar jeg en velkomstpakke med:         

- kartbok for norden      
- 8 doble postkort           
- motorføreren i ett år
      

            
For	verver	         
jeg har vervet ovennevnte som støttemedlem til ma. 

navn og medlemsnummer: ……………………………………………………………………   

Jeg	ønsker	følgende	vervepremie:
 
 førstehjelpspute 
 refleksvest i str. s, m, l el. Xl (sett ring rundt ønsket str.)
 lommebok i skinn med ma-logo
 belte, sort
 belte, rød-brunt
 mas jubileumsbok ”underveis” -historien om motorførernes avholdsforbund 1928 - 2003   

Fyll	ut	kupongen	og	send	den	til:		
motorførernes avholdsforbund, Postboks 80, alnabru, 0614, eller pr. faks: 22 95 69 68

Navn:	……………………………………………………………………………

Adresse:	…………………………………………………………………………

Postnr.:	…………………………	Poststed:	……………………………………	

Fødselsdato:	………………………..	Telefon:	…………………………………

E-post:	………………………………………………………………………….. 
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maserati. bugatti. alfa romeo. ferrari. 
Cooper. brm. lotus. brabham. tyrrell. 
mclaren. to hundre klenodier fra generasjoner 
tilbake står nemlig ikke og samler støv på 
museene. selv om de kan ha prislapper på 
opptil flere millioner – det være seg kroner 
eller euro – tar eierne dem ut i aktiv tjeneste. 
bilene har ikke mistet noe av sin fordums 
kraft. de dundrer gjennom gatene som alltid 
før. førerne/eierne er menn – og en og annen 
kvinne - med brennende interesse for den 
fargerike grand Prix. de gir også alt de er 
gode for når de får denne anledningen til å 
kjøre i motorsportens mekka. en og annen 
førerlegende dukker også opp. for eksempel 

Historisk	Grand	Prix:

lassikereK
Av H-E Hansen

I	påvente	av	at	årets	Formel	
1-sesong	skal	starte,	vil	vi	la	
minnene	gå	tilbake	til	et	av	
høydepunktene	i	Grand	Prix-
arenaene	i	fjor.	Da	ble	det	nem-
lig	kjørt	et	historisk	Grand	Prix	
i	Monaco.	I	to	samfulle	dager	
ble	byen	fylt	av	en	samling	
klassiske	Formel	1-vogner.	En	
lykkestund	for	entusiaster.



stirling moss! nesten et halvt århundre etter 
sin legendariske seier her!
 
Alle	sanser
tribunene er velpakket, men ikke fullpakket til 
trengsel, slik det er under selve ”vår tids” 
grand Prix-løp, som går en uke senere.
 folk koser seg virkelig i dette beste av 
alle miljøer å se racerbilene i! og det dreier 
seg ikke bare om å se. dette er den totale fest 
av sanseopplevelser. du kjenner vibrasjonen i 
luften. motorbrøl kastes mellom fasadene. det 
er lukt, farger og fart.
 det er invitert til forskjellige klasser: fra 
førkrigs ensetere til det gjeveste av formel 1-
biler fra 25 år siden. hver klasse av racere  
har sitt eget særpreg: motorer har sin egen 
tids klang av eldre tiders brumming og brøl 
eller nyere tiders hvin. drivstoff, olje og for-
brenning sender ut de forskjelligste, tids-
typiske dufter, sprakende nasjonalfarger på de 
eldste erstattes på nye årsklasser av reklame, 
og stilrene former blir stadig mer innfløkte jo 
nyere bilene er. monaco historisk grand Prix 
er som en historieleksjon.
 alle bilene har veldokumenterte liv fra de 

i sin tid ble skrudd 
sammen og kjørt av 
legendariske førere i løp 
som nå står beskrevet i 
historiebøkene. de store 
mestrene har sittet bak 

rattet på dem: Carraciola, nuvolari, fangio, 
varzi, brabham, stewart, Peterson, fittipaldi, 
lauda… 

Full	fart
det er imponerende å se hvordan også dagens 
eiere kjører dem kjører nå. det er ikke museale 
prosesjoner vi får se. Programmet er tett, med 
trening fra morgen til kveld på lørdag og løp 
hele søndag. i alt stiller over 50 forskjellige 
merker og nesten 200 biler i et halvt dusin 
klasser. løpene byr på forbikjøringer og tette 
kamper. mer enn vi opplever nå til dags. biler 
og fører kjører på grensen. flere ganger må 
ryddemannskapene rykke ut for å fjerne kol-
liderte biler. men vinneren får laurbærkrans, 
pokal, champagne og nasjonalsang! og alle-
rede midt i mai 2008 er det en ny mulighet for 
dem alle – og oss på tribunene – til å oppleve 
en ny reise tilbake i tiden.

REISER
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toyota lanserte sin nye modell tf107 under et 
storslått arrangement i nærheten av hoved-
kvarteret i köln i tyskland. med høye ambi-
sjoner og store forhåpninger ble et internasjo-
nalt pressekorps på flere hundre og et stort 
inter-nettpublikum vist bilen som toyota 
mener skal bringe teamet den første seieren.

Langsiktighet
toyota tar ikke mål av seg til å komme helt 
på høyde med de to toppteamene ferrari og 
renault i år. men målet er å vinne minst ett 
løp i 2007. så skal toyota bli verdensmester 
året etter, sies det fra ledelsen

mens de andre store bilprodusentene som er 
med i formel 1 i dag, kom inn ved å kjøpe 
opp eksisterende team og fabrikker, bestemte 
toyota seg for å bygge opp satsningen fra 
bunnen. toyota har bygd både bil og motor 
selv. i 2001 var toyota realistisk nok til å 
gi seg selv fem år før man skulle være med 
i kampen om vm. dette målet er altså ennå 
ikke nådd. fortsatt gjenstår det også å ta den 
første løpsseieren.

Driftssikker
selv om det ikke gikk etter planen i fjor, 
stiller toyota til en ny sesong med en ny bil 

som man mener skal ha de ørsmå marginene 
på sin side i denne høyteknologiske sporten.
- i år har vi bygget et ny bil, og alle de små 
feilkildene bør nå være eliminert, sa Panasonic 
toyota racing da de lanserte 2007-raceren. 
motormessig ble det innført strenge regler på 
slutten av fjorårssesongen, teamene måtte 
”fryse” sin motorteknologi, og de kan ikke 
utvikle nye motorer for 2007.
– men vi har finpusset på den motoren vi har. 
den blir enda bedre enn i fjor.
 spørsmålet blir så hvor mye de øvrige 
teamene har utviklet seg gjennom vintermånedene. 
det vet ingen før det første vm-løpet i mars.

Den	nye	raceren
Formel	1:

Av H-E Hansen

Det	første	løpet	i	Formel	1-VM	2007	går	ikke	før	midt	i	mars.	Likevel	har	sesongen	vært	i	gang	lenge.	
Forberedelsene	av	årets	racerbiler	har	pågått	i	minst	et	år.	De	første	hemmelige	testene	har	foregått	
fra	før	nyttår.	I	januar	ble	de	endelig	vist	for	offentligheten.	Toyota	var	først	ute!	

50 års motorsportshistorie feires.Motorreglementet «fryser» motorutviklingen. Stor interesse for Formel 1-lanseringen.
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Den	nye	raceren
Formel	1:

Ny	giv
De	siste	årenes	Formel	1-VM	
har	vært	spennende.	Slik	ser	
det	ut	til	å	bli	i	2007	også,	
takket	være	at	et	par	av	de	
beste	førerne	har	byttet	team	
og	at	reglene	er	endret.

Terminlisten	Formel	1-VM	2007:

Dato	 Land	(bane)
18. mars australia (melbourne)
8. april malaysia (sepang)
15. april bahrain (sakhir)
13. mai spania (barcelona)
27. mai monaco (monte Carlo)
10. juni Canada (montreal)
17. juni usa (indianapolis)
1. juli frankrike (magny-Cours)
8. juli storbritannia (silverstone)
22. juli tyskland (nurburgring)
5. august ungarn (budapest)
26. august tyrkia (istanbul)
9. september italia (monza)
16. september belgia (spa)
30. september japan (fuji)
7. oktober China (shanghai)
21. oktober brasil (sao Paulo)
 

Team	og	førere	i	Formel	1	2007:
Team	 Førere
McLaren	Mercedes fernando alonso (sPa)
 lewis hamilton (gb)
Renault giancarlo fisichella (ita)
 heikki kovalainen (fin)   
Ferrari felipe massa (bra)
 kimi räikkönen (fin)
Honda jenson button (gb)
 rubens barrichello (bra)
BMW nick heidfeld (d)
 robert kubica (Pol)
Toyota ralf schumacher (d)
 jarno trulli (ita)
Red Bull david Coulthard (gb)
 mark Webber(aus)
Williams Toyota nico rosberg (d)
 alex Wurz (aus)
Scuderia	Toro	Rosso	Ferrari førere ennå ikke fastsatt
Spyker Ferrari Christijan albers (nl)
 adrian sutil (d)
Super	Aguri	Honda takuma sato (jaP)
 anthony davidson (gb) 

verdensmesteren fra de to siste årene 
fernando alonso har gått over fra renault 
til mclaren. mclaren-bilene har ved en del 
anledninger de siste par årene sett ut til å 
svikte finnen kimi räikkönen, som på sin 
side nå overtar setet til den pensjonerte 
stormesteren michael schumacher i ferrari. 

ellers byr feltet 
med 11 team og 
22 biler på et 
potensial for en 
rikholdig sesong 
på 17 løp verden 
rundt. det er verd 
å merke seg at den 
klassiske spa-
banen i belgia er 
tilbake på termin-
listen.

Varige	motorer
det  internasjonale 
bilsportforbun-

det fia har foretatt en rekke endringer av 
formel 1-reglementet for 2007. motorene 
som kan brukes i år – og faktisk helt frem 
til og med 2010 – er de motorene som var 
godkjent og brukt i de to siste løpene i 
2006-sesongen! dette er en slags ”frysing” 
av motorutviklingen, selv om reglementet 
fortsatt gir rom for en viss videreutvikling. 
bakgrunnen er at det vil bety en betydelig 
reduksjon av de enorme kostnadene. motorene 
skal fortsatt holde to løp av gangen

En	type	dekk
med bridgestone som eneste dekkleverandør, 
tilsier de nye dekkreglene at hvert team 
bare kan ha med seg to typer dekk til hvert 
løp. nå kan de til gjengjeld ha med seg flere 
dekksett: fire sett for hver fører til fredag-
ens trening og totalt ti sett for resten av 
treningen og kvalifiseringen på lørdag og 
løpet på søndag. under løpet forutsettes det 
at hver fører benytter seg av begge typene 
dekk!

Sikkerhet
sikkerheten i formel 1 har kommet langt. 
det er 13 år siden den siste tragiske ulykken 
da ayrton senna omkom, men fortsatt blir 
det gjort endringer for å redusere risikoen. 
dette gjelder bedre kontroll av felte når 
sikkerhetsbilen er ute på banen. ellers er 
det innført et gPs-system i bilene, som gjør 
at førerne får beskjed om hvor på banen 
det gis faresignaler fra banemannskapene. 
bilene er også utstyrt med et system med 
lysindikasjon foran cockpiten, som skal gi 
hjelpemannskapene beskjed om hvor hardt 
et sammenstøt har vært og hvor alvorlig det 
kan stå til med føreren etter et uhell.

Kimi Räikkönen har 
overtatt lederrlollen hos 
Ferrari etter at Michael 
Schumacher har gitt 
seg. Et stor mulighet 
for finnen, men også 
med stort forventnings-
press.

Av H-E Hansen

Bak	rattet
teamet satser på de samme 
to førsteførerne også i år: ralf schumacher 
har med seks vm-seire i sin karriere vist at 
han er en vinner. han er stor optimist foran 
sesongen, understreket han selv da han møtte 
media i köln. en uvanlig positiv og optimistisk 
schumacher sådde virkelig optimisme. han 
fikk godt følge av sin teamkollega jarno trulli. 
– vi ønsker ikke bare å vinne et løp ved ren 
flaks – noe som er fullt mulig. vi vil vise at 
vi er på høyde med de beste og at vi kan ta 
hjem en seier fra start til mål, sa trulli til 
journalistene under førsesong-arrangementet. 
franck montagny er tredjefører i teamet, men 
det er tvilsomt om han får prøve seg i noen 
av vm-rundene.

50	års	historie
lanseringen av årets formel 1-racer ga toyota 
mulighet for å se tilbake på en 50 år lang 
motorsporthistorie. det er et halvt hundre år 
siden toyota satset på motorsport. merket har 
markert seg som en vinner i nær sagt alle 
motorsportsgrener. det hele begynte med rally 
australia i 1957. siden har toyota bygget 
opp sin motorsportssatsning skritt for skritt. 
toyota var i toppen i rally også, før de trakk 
seg ut og satset på formel 1. toyota var nær 
ved å vinne det klassiske 24-timersløpet på 
le mans i 1999, mens merket har gått helt til 
topps i amerikanernes største bilsportarrange-
ment indianapolis 500.
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sebastien loeb og Citroën har dominert i flere 
år nå. men vil de kunne forsvare sin posisjon 
med den nye C4 WrC, eller har ford og de 
øvrige teamene knappet inn ytterligere på for-
spranget? konkurrentene fikk nok litt å tenke 
på da sebastien loeb og daniel sordo kjørte 
sine nye C4 WrC inn til en overbevisende 
dobbeltseier i sesongpremieren i rally monte 
Carlo. Petter solberg var med på notene i sin 
subaru, men havnet nede på en sjetteplass 
etter noen feil dekkvalg. henning kjørte sitt 
første vm-rally på asfalt, men havnet på en 
akseptabel 13. plass.
 de første resultatlistene er klare, og vi 
har kanskje fått en pekepinn på styrkefor-
holdet mellom teamene. men først i desember 
– etter at det er kjørt 16 tøffe vm-runder på 
vekslende underlag som snø, grus og asfalt på 
fire kontinenter – skal mesteren kåres.

Få	fabrikkteam
bare tre bilprodusenter stiller til start med rene 
fabrikkteam, nemlig Citroën, ford og subaru. 
de to førstnevnte støtter imidlertid hvert sitt 
”satellitt-team” – kronos og stobart – som 

begge har potensial til å kjempe helt i toppen.  
Citroën konsentrerte seg i fjor om utviklingen 
av sin nye C4 WrC, og deltok offisielt ikke 
i rally-vm. men ved hjelp av kronos-temaet 
sikret franskmennene seg likevel vm-titler 
både i førermesterskapet (loeb) og fabrikk-
mesterskapet. i år er Citroën tilbake som 
fabrikkteam, og klare til start med C4 WrC.
 ford og m-sport stiller med samme 

mannskap og samme bil som i fjor, en focus 
WrC, som i hendene på grönholm og hirvonen 
viste seg å være både konkurransedyktig og 
pålitelig gjennom hele fjorårssesongen.

Norske	helter
Petter solberg får etter hvert en ny og for-
bedret utgave av sin subaru impreza WrC, 
men den blir først tilgjengelig til rally mexico 
i mars. 
 henning solberg er i år tilbake i ford 
focus WrC, en bil driftet av stobart m-sport 
ford. henning har sikret seg et budsjett som 
er tilstrekkelig for å kjøre alle vm-løp både i 
inneværende og neste sesong. og bilen skal 
være helt identisk med de bilene som kjøres 
av grönholm og hirvonen i fabrikkteamet. 
dermed burde henning solberg ha de beste 
forutsetninger for å ta enda et steg nærmere 
den absolutte toppen i rally-vm.

En	Motorförer
østerrikeren manfred stohl kjørte i fjor inn 
til en imponerende femteplass i vm-sammen-
draget, da med en Peugeot 307 WrC, og i 
samme team som henning solberg. denne 
sesongen kjører stohl fjorårets vinnerbil, en 
kronos Citroën Xsara WrC. som team-kamerat 
i minst syv av årets løp får han svenske daniel 
Carlsson, som ved flere anledninger har vist 
seg å være en meget rask sjåfør. sympatiske 
Carlsson har for øvrig et nært samarbeid med 
mas svenske søsterorganisasjon mhf i kampen 
mot promillekjøring; World rally against 
drunk driving.
 det er ingen tvil om at det går mot et 
spennende rally-vm i 2007, ikke minst sett 
med norske øyne. ikke nok med at vi for aller 
første gang får en vm-runde på norsk jord. i 
tillegg har vi to norske sjåfører som avgjort 
kan være med å kjempe om medaljer – henning 
og Petter solberg.

En	spennende	sesong	i	gang
Rally	VM:

Av Knut Arild Lotterud

Påmeldte	team/førere	for	Rally-VM	2007	
Start	 Team	 Bil	 Fører/Kartleser
nr.   
1   Citroën total Wrt Citroën C4 WrC sebastièn loeb/daniel elena 
2   daniel sordo/marc marti
3 bP-ford World rally team ford focus WrC marcus grönholm/timo rautiaianen
4   mikko hirvonen/jarmo lehtinen
5 omv kronos Citroën Wrt Citroen Xsara WrC manfred stohl/ilka minor
6
7 subaru World rally team subaru impreza WrC Petter solberg/Phil mills
8   Chris atkinson/glenn macneal
9 stobart m-sport ford ford focus WrC henning solberg/Cato menkerud

både omv kronos Citroën Wrt og stobart m-sport ford vil stille med to biler i de fleste løpene. svenske daniel 
Carlsson skal kjøre et antall løp for førstnevnte, mens blant andre finske jari-matti latvala vil kjøre for stobart 
m-sport ford sammen med henning solberg. 
dessuten kommer suzuki til å debutere med sin sX4 WrC, og delta i noen løp før det satses for fullt i 2008. 

Kampen	om	VM-tittelen	i	rally	2007	er	i	gang.	
Denne	sesongen	byr	også	på	et	norsk	høydepunkt:	
Midt	i	februar	kommer	hele	VM-sirkuset	for	første	
gang	til	Norge	for	å	kjøre	Rally	Norway.

MOTORSPORT
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En	spennende	sesong	i	gang

Henning Solberg

Petter Solberg

Sebastièn Loeb

Terminliste	WRC	2007	
19. – 21. januar rally monte Carlo
  9. – 11. februar swedish rally 
16. – 18. februar rally norway
  9. – 11. mars rally mexico
30. mars – 1. april rally Portugal
  4. –   6. mai rally argentina
18. – 20. mai rally italia (sardinia) 
  1. –   3. juni akropolis rally (hellas)
  3. –   5. august rally finland
17. – 19. august rally tyskland
31. aug. – 2. sept. rally new Zealand
  5. –   7. oktober rally spania
12. – 14. oktober rally frankrike (korsika)
26. – 28. oktober rally japan
16. – 18. november rally irland
30. nov. – 2. desember Wales rally 

NYHETER:
Schie	–	eller	en	av	
ungguttene
thomas schie har vunnet rally-nm i tre år på 
rad, og han satser på en ny nm-tittel med sin 
ford focus WrC.  men konkurransen er blitt 
stadig hardere, og de hardeste konkurrentene 
er nesten uten unntak svært unge gutter. mads 
østberg (19) og anders grøndal (22) – begge i 
subaru impreza WrC – viste i løpet av fjorårs-
sesongen at de er i stand til å kjempe helt i 
toppen. i år kommer enda en unggutt til start, nemlig 17 år gamle andreas mikkelsen i 
ford focus WrC. unge mikkelsen har enda ikke gyldig førerkort i norge, og må derfor kjøre 
med dispensasjon fra myndighetene i første halvår. men han har allerede bra erfaring med 
WrC-bil, etter en halv sesong med konkurranser i england. 
 spørsmålet er om en av disse ungguttene kan klare å by erfarne thomas schie på 
skikkelig kamp om nm-gullet i 2007. første stikk gikk til mads østberg, som vant første 
nm-runde foran nettopp thomas schie.

Peugeot	207	S2000	debuterer	i	Sverige
en ny og spennende rally-klasse med navnet s 
2000 er i ferd med å vokse fram. teknisk sett 
har bilene mye til felles med dagens gruppe 
n over 2000 ccm, men i s2000 satses det på 
enklere og rimeligere teknikk, blant annet 
uten turbo. likevel har det i praksis vist seg at 
disse bilene ofte vil være konkurransedyktige 
mot bilene i gruppe n. volkswagen har allerede 
klasset sin Polo s2000, og det samme gjelder 
fiat (Punto s2000) og toyota. og nå har Peugeot 
nettopp klasset sin 207 s2000, en bil som 
debuterer i swedish rally med den svenske 
mesteren jimmy joge bak rattet. 

Seier	til	MA-kjører

norsk rallyutvikling satser på talentfulle 
eyvind brynildsen (19). bak nr står 
blant andre pappa Per erik brynildsen, en 
erfaren rallyfører som kjører med klubbtil-
hørighet til ma moss! han kan blant annet 
vise til nm-tittel i gruppe n og henger 
med i rallysporet. meningen er nok at 
eyvind etter hvert skal overta rallytronen 
i familien, og forhåpentligvis drive det 
enda lengre enn opphavet. men i første 
nm-runde, mountain rally på gol, var det 
senior som trakk det lengste strået. ma-
kjøreren gikk like godt hen og vant den 
store gruppe n med sin mitsubishi lancer 
evo 9, mens junior denne gangen havnet 
et stykke nede på listen.

Rally-suksess	for	
Ford	Fiesta	

antall deltakere i den nye merkeklassen 
ford fiesta sporting trophy er i ferd med 
å passere 10, noe som i første omgang 
også var målsettingen for cup-koordinator 
martin schanche jr. fjorårets cup-vinner 
sveinung bieltvedt får i år konkurranse 
fra flere kjente og erfarne rallyførere som 
åpenbart har sett poenget med kampen 
mellom helt identiske biler ute i ral-
lyløypene. en annen fordel er et profes-
jonelt serviceopplegg som blant annet 
inkluderer medvirkning fra bilbyggeren 
ramsport i england. et betydelig penge-
beløp stilles til disposisjon for premiering 
etter hvert løp, og for de tre beste sammen-
lagt ved sesongslutt.

MOTORSPORT
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Alkolåsen	kommer	stadig	høyere	
på	agendaen.	Etter	at	MA	i	2003	
var	tidlig	ute	med	å	bringe	
alkolås	på	dagsordenen	her	i	
landet,	sendte	Vegdirektoratet	
i	slutten	av	2006	et	brev	til	
Samferdselsdepartementet	med	
”Forslag	om	innføring	av	og	for-
søk	med	alkolås	i	Norge”.

etter mas første krav om et påbud om alkolås 
i offentlige transportmidler som frakter pas-
sasjerer, var ma med i et prøveprosjekt med 
busser i selskapet gaia. statens vegvesen 
har hatt et prøveprosjekt på lillehammer. i 
2004 gikk ma inn for en lovbestemmelse om 

obligatorisk alkolås i alle nye biler. i sverige 
er en slik bestemmelse vedtatt. tidspunktet 
for krav om alkolås i alle biler er satt til 2012, 
et tidspunkt ma mener også burde gjelde for 
norge.
 brev til samferdselsdepartementet vegdi-
rektoratet ved vegdirektør olav søfteland og 
seksjonsleder finn harald amundsen om ”for-
slag om innføring av og forsøk med alkolås i 
norge”,  bringer innføringen av alkolås et nytt 
steg fremover.

vi bringer her innholdet i sin helhet:

”Forslag	om	innføring	av	og	forsøk	
med	alkolås	i	Norge”.

Innledning
som en del av null-visjonsprosjektet på 
lillehammer ble det montert alkolås i et 
antall busser. dette var samtidig en del av et 
europeisk prosjekt, der tøi var deltaker. gjen-
nom null-visjonsprosjektet finansierte statens 

vegvesen deler av alkolås-prosjektet. tøi har 
som en del av det europeiske prosjektet 
gjennomført en egen evaluering av denne 
delen av null-visjons- prosjektet. evalu-
eringen er presentert i vedlagte rapport. 

i dette brevet vil vi komme med vår vurder-
ing av resultatene. deretter vil vi kort vise til 
hvordan alkolås brukes i noen andre land. til 
slutt vil vi komme med to forslag til hvordan 
vi i norge kan videreføre arbeidet med alkolås.

Promillekjøring	og	ulykker
i følge ulykkesregisteret er det mistanke om 
promille i 14 % av alle ulykker med drepte 
eller hardt skadde i norge. i sverige antar de 
at om lag 30 % av alle ulykker med drepte og 
15 % av alle ulykker med hardt skadde skjer i 
sammenheng med promillekjøring. resultatet 
fra ulykkesanalysegruppene i 2005 viser at 25 
% av ulykkene med drepte med stor sannsyn-
lighet har ruspåvirket kjøring som en medvirk-
ende årsak. Promillekjøring utgjør hoveddelen 

Alkolås	oppover	på	agendaen
Av H-E Hansen
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av den ruspåvirkede kjøringen. det er således 
grunn til å hevde at promillekjøring er et stort 
trafikksikkerhetsproblem. dette bekreftes også 
internasjonalt ved at promillekjøring både 
i eu og i oeCd betraktes som en av de tre 
viktigste årsaker til dødsfall i trafikken, sam-
men med fart og manglende bruk av bilbelte.

i norge blir ca. 0,25 % av alle kontrollerte 
førere siktet for promillekjøring. i nasjonal 
handlingsplan for trafikksikkerhet på veg for 
perioden 2006-2009 er det et mål å 
redusere denne andelen 
med 25 %.

det er for lite kunnskap om alkohol og buss-
kjøring til at det er mulig å si noe sikkert om 
den ulykkesreduserende virkningen av alkolås 
i buss. dette er imidlertid et forhold som 
gjelder mange trafikksikkerhetstiltak. trafikk-
sikkerhetsarbeidet i norge består derfor av en 
lang rekke tiltak som det kan være vanskelig å 
begrunne vitenskapelig hver for seg, men som 
til sammen er med på å gi oss posisjonen som 
et av verdens tryggeste land.

Noen	vurderinger	av	resultatene
det er tydelig fra tøis rapport at de 
alkolåsene som ble benyttet på lille-
hammer virket på en akseptabel måte 
rent teknisk. det var ikke tekniske 
problemer som gjorde dem uegnet. 
både busselskapet, bussførerne 
og passasjerene var overveiende 
positive til forsøket. busselskapet 
ønsket å beholde alkolåsene i 
bussene etter at forsøket var 
ferdig. bussførerne motsatte 
seg ikke dette, men krevde at 
ordningen da ble utvidet til 
også å gjelde regionbussene. 
ettersom fylkeskommunen 
nektet å støtte denne 
utvidelsen økonomisk, 
ble imidlertid resulta-
tet at alkolåsene ble 
demontert. 

Passasjerene viser en 
klar positiv holdning 
til alkolås. flertallet 
at dem er villig til å 
akseptere forsink-

elser av bussen på grunn av alkolås, og en 
tredel er til og med villig til å betale ekstra 
for å reise med en buss med alkolås.

fylkeskommunen, som er oppdragsgiver for 
busstrafikken på lillehammer, var positiv til 
forsøket, og de avsto fra bot for eventuelle 
forsinkelser grunnet feil på alkolåsene. de 

fant imidlertid likevel ikke å kunne yte økono-
misk støtte til en utvidelse av driften.

tøi påpeker at de ikke kan dokumentere en 
trafikksikkerhetsvirkning av det forsøket som 
er gjennomført. dette er imidlertid på ingen 
måte overraskende. forsøket har vært meget 
avgrenset i tid og rom, og det har bare omfat-
tet et mindre antall busser. forsøket var hoved-
sakelig rettet mot å teste funksjonaliteten og 
holdningene til alkolåsen. omfattende forsøk i 
sverige viser imidlertid positive resultater, og

Vegdirektør Olav Søfteland har sendt brev til samferdselsdepartementet og samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Seksjonsleder Finn Harald Amindsen mer brevet bringer 
innføringen av alkolås et nytt steg fremover.
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det er etter hvert flere land som har innført 
alkolås for ulike formål (se nedenfor). alkolås 
kan vise seg å være et viktig virkemiddel 
mot promillekjøring, som er ett av de største 
problemene innen vegtrafikken.

Alkolås	kan	brukes	på	ulike	måter
det finnes to ulike strategier for innføring av 
alkolås. disse kan imidlertid forfølges paral-
lelt.

den ene strategien er at visse grupper med 
kjøretøyer forsynes med alkolås, uten at det 
på forhånd har vært konstatert promillekjøring 
med disse kjøretøyene. eksempel på dette 
er trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser 
i statens vegvesen som forlanger at alle 
nye kjøretøyer som eies eller leases av svv 
skal ha innmontert alkolås. i sverige har de 
gått lenger. der har regjeringen besluttet at 
alle biler som eies av staten skal ha alkolås. 
regjeringen i sverige har også som mål å 
innføre krav om alkolås i alle tunge kjøretøyer 
fra 2010 og i alle nye kjøretøyer fra 2012. 
likeledes har det vært diskutert i sverige å 
kreve alkolås i alle firmabiler, men dette er 
ikke vedtatt. derimot er det enkelte kom-
muner som i anbudsutlysningen har stilt krav 
til alkolås i busser.

den andre strategien er å bruke alkolås som 
et alternativ til inndragning av førerkortet for 
personer som er blitt tatt for promillekjøring. 
dette betyr at personen i ”inndragningstiden” 
bare kan kjøre bil med montert alkolås, sam-
tidig som vedkommende følger et pedagogisk 
opplegg for å begrense sitt alkoholproblem.

Erfaringer	fra	andre	land
vi er ikke kjent med at det er erfaringsmate-
riale fra andre land vedrørende generell bruk 
av alkolås i visse kjøretøygrupper. det er for 
tidlig med erfaringstall både fra sverige og fra 
statens vegvesen. i sverige er det imidlertid 

stor interesse for saken. sverige har levert inn 
et brev til eu-kommisjonen om et samarbeid 
om å innføre et felles regelverk for alkolås i 
kjøretøy. dette er foreslått fulgt opp med en 
formell søknad fra sverige til eu om tillatelse 
til at sverige kan få innføre et nasjonalt 
påbud om alkolås. svenskene har beregnet at 
dersom alkolås ble påbudt i alle kjøretøyer, så 
kunne antall drepte per år reduseres med ca. 
100 personer, og samfunnets kostnader kunne 
reduseres med 6 milliarder kroner.

når det gjelder bruk av alkolås som alternativ 
til inndragning av førerkortet etter promille-
kjøring, så har dette vært praktisert i usa og 
Canada i lengre tid. i sverige har det vært slik 
forsøksvirksomhet siden 1999. da startet de 
med forsøk i tre fylker, men dette ble utvidet 
til hele landet i 2003. forsøket skal løpe ut 
2009. forsøket innebærer at den som blir 
tatt for kjøring med promille kan fortsette 
å kjøre bil med alkolås. alkolåsprogrammet 
som den enkelte på denne måten binder seg 
til går over to år. i perioden 1999-2004 har 
914 personer, eller 11 % av dem som ble tatt 
for promillekjøring deltatt. av disse fullførte 
halvparten programmet. evalueringen viser 
svært positive resultater, ettersom det prak-
tisk talt ikke har vært tilbakefall blant dem 
som fullførte alkolåsprogrammet. det vises 
også til god langtidsvirkning. i tillegg rap-
porterer politiet om færre trafikkulykker blant 
deltakerne i programmet enn for sammenlikn-
bare grupper, og behovet for sykehusopphold 
og sykmelding er redusert betydelig. 

Forslag	til	oppfølging	i	Norge
Promillekjøring er et av de største trafikksikker-
hetsproblemene i vår tid. å hindre eller begrense 
promillekjøring er således et meget aktuelt tiltak.

Alkolås	i	spesielle	typer	kjøretøyer
de svenske vegmyndighetene tror at alkolås 
om en del år vil være like naturlig i bilene 
som bilbelte er i dag. vegdirektoratet er enig 
i denne vurderingen. det må imidlertid tas 
en del skritt før vi kommer dit. kollektive 
transportmidler dvs. busser kan representere 
et naturlig første skritt på vegen mot en mer 
generell bruk av alkolås. 

vegdirektoratet vil derfor foreslå at det tas 
initiativ som fører til lovpålagt montering 
og bruk av alkolås i alle busser som brukes i 
næringsøyemed; rutebusser, turistbusser og 
lignende.

Alkolås	som	et	alternativ	til	inn-
dragning	av	førerkortet
alkolås som alternativ til inndragning av 
førerkortet er etter hvert en ordning som er 
innført i flere land, og vi har svært positiv 
dokumentasjon fra forsøkene i sverige.

vegdirektoratet vil derfor foreslå at det 
nedsettes en gruppe som skal vurdere mulig-
hetene for innføring av en slik ordning i 
norge, samt eventuelt å se på hvordan en slik 
ordning kan gjennomføres. gruppen kan bestå 
av representanter fra samferdselsdeparte-
mentet, justisdepartementet, Pod, shdir og 
vegdirektoratet.

med hilsen
olav søfteland
vegdirektør

finn harald amundsen
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Atter	en	gang	innledes	et	nytt	år	
med	statistikk	for	trafikkdøde	fra	
foregående	år.	Tallene	fra	Trygg	
Trafikk	viser	at	242	personer	
mistet	livet	i	trafikken	på	norske	
veier	i	2006.	Det	er	18	flere	enn	
i	2005,	men	allikevel	færre	enn	
gjennomsnittet	de	siste	fem	
årene,	som	er	269	omkomne	i	
trafikken	årlig.

Av H-E Hansen

En	økning
- fortsatt mister altfor mange mennesker livet 
i trafikken, sier trygg trafikks direktør kari 
sandberg.
 økningen i antall drepte fra 2005 til 2006 
gjelder hovedsakelig omkomne bilførere. selv 
om flere personer har omkommet i trafikken i 
2006 enn året før, følger tallene for 2006 en 
jevn reduksjon over tid. de siste ti årene har 
290 personer omkommet i gjennomsnitt, mens 
gjennomsnittstallet for de siste fem årene er 

269. det totale antallet skadete 
i trafikken var over 11 000 i 
fjor.

Eldre	fotgjengere	
og	bilbelter
flere personer over 65 år har 
mistet livet i trafikken i 2006, 
20 flere enn i 2005 og 10 flere 
enn gjennomsnittet de siste 
fem årene. spesielt i årets siste 
måneder er det mange eldre fot-
gjengere som har blitt påkjørt 
og drept. flere krysset veien i 
fotgjengerfelt da de ble påkjørt. 
 statens vegvesen har tall 
som viser det var en økning av drepte i front-
mot-front-ulykker. og 65 av de 147 som ble 
drept i bil, brukte ikke bilbelte – altså 44 %! 

Barn	kan	sikres	bedre
ni barn i alderen 1 til 10 år har mistet livet i 
trafikken i 2006. i gjennomsnitt de siste fem 
årene har 15 barn under 14 år mistet livet i 
trafikken. i 2005 omkom bare fire barn under 14 
år i trafikken. i flere av ulykkene der barn har 
mistet livet i 2006 er det grunn til å tro at bar-
net ikke har vært riktig sikret, eller det dreier 
seg om ulykker der barn har blitt påkjørt av bil 
som rygger eller en parkert bil som triller. 

Beslag	og	gebyr
i 2006 ble det beslaglagt 4187 førerkort etter 
mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, 
en betydelig oppgang fra 3689 i 2005. ellers 
kan Politiet melde om en oppgang i antall 
beslaglagte førerkort på grunn av fartsover-
tredelser, fra 5382 i 2005 til 6214 i fjor.  
 beslaglagte sertifikater på grunn av 
aggressiv atferd gikk opp fra 1951 i 2005 til 
2128 i 2006. og selv om vi har stor grad av 
bilbeltebruk, ble det i 2006 ilagt over 44000 
gebyrer for manglende bruk av bilbelter, hvilket 
er 7000 flere enn i fjor.

242	mistet	livet	på	veiene	i	2006	

Kongelig	
Norsk	Auto-
mobilklub	
jubilerer.	

Organisasjonen	ble	stiftet	i	
1907.	Ved	100-årsferingen	
viser	KNA	sin	vitalitet	som	en	
drivende	kraft	i	motorsporten	
her	i	landet,	ved	blant	annet	å	
være	en	av	hovedaktørene	bak	
kjempearrangementet	Rally	
Norway	16.	–	18.	februar.

Av H-E Hansen

Bilismens	barndom
det var ikke mange bilene som rullet i 
kristianias gater i 1907. det var likevel et 

virvar av regler og ordninger som gjaldt den 
nymotens skapningen automobilen, som 
bileierne ikke ønsket å leve med. 4. januar 
1907 sammenkalte grosserer Chr. langaard 
til stiftelsesmøte på sitt kontor, der industri-
giganten sam eyde i norsk hydro var en av de 
tilstedeværende. 

Tidlig	ute
dannelsen av kna skjedde tidlig sammenlig-
net med andre land i europa. allerede i 1908 
ble klubben medlem av den internasjonale 
motor- og sportsføderasjonen federation inter-
nationale de l’automobile (fia). og mange 
mener at det norske folks første virkelige møte 
med bilen var klubbens store bilutstilling 
på akershus festning i 1909. fra starten var 
navnet på klubben norsk automobil klub. men 
fra 1913 fikk kong haakon sin første bil, og 
han ble dermed også klubbens høye beskytter. 
kna fikk kongelig betegnelsen.

Bilsport
og så. 25 februar 1912, var kna klar til å ar-
rangere sitt første billøp i norge: et israce på 

bunnefjorden utenfor kristiania. kna har, som 
i 1907, sosiale og samfunnsnyttige oppgaver. 
men i nyere tid er bilsporten fortsatt frem-
tredende i kna. i klubbens jubileumsår skal 
den for første gang være med og arrangere 
vm-runde i rally i norge.

KNA	i	100!	

KNA har representert bilsporten i Norge i «alle» år.

I det 100. året blir Rally Norway et høydepunkt.
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Fra	1.	mars	2007	er	det	krav	om	
at	refleksvest	finnes	i	bilen,	og	
ved	nødstans	er	det	påbudt	for	
føreren	å	bruke	refleksvest	når	
han	beveger	seg	på	utsiden	av	
bilen.	Alle	biler	skal	ha	minst	
en	godkjent	vest.	Den	skal	være	
lett	tilgjengelig	fra	førerplass.

– alle skal ha dette liggende 
i bilen. vi i vegvesenet mener 
at alle bilforhandlere må legge 
dette inn i bilene de selger, både 
nye og brukte, sier finn harald 
amundsen i statens vegvesen.

Bakgrunn
bakgrunnen for endringen av 
kjøretøyforskriftene med krav 
om refleksvest i bil og bruk 
av refleksvest ved nødstans 
er at personer som av ulike 
grunner beveger seg ut av bilen 
og oppholder seg langs veien, 
skal kunne gjøre seg synlige 
for andre trafikanter. en bil kan 
ha behov for å stoppe langs 
veien ved for eksempel punkter-

ing, motorhavari og kollisjon, og da kan det 
langs mørke, trafikkerte veier være livsfarlig 
å bevege seg på utsiden av kjøretøyet. for 
at personer skal kunne synliggjøre seg for 
medtrafikanter ved nødstans, skal alle biler skal 
være utstyrt med minst én godkjent refleksvest. 
   
Krav	til	bruk
for å sikre at refleksvesten benyttes i 
tiltenkte tilfeller, settes det også krav til bruk 
av refleksvest. det er allerede forskriftsfestet 
at føreren ved nødstans skal varsle andre 
kjørende med varseltrekant, nødsignallys eller 
på annen måte hvis bilen er til hinder for 
trafikken. det er i slike tilfeller vegdirektoratet 
nå har fått vedtatt at det skal være påbudt for 

føreren å bruke refleksvest når han oppholder 
seg på utsiden av bilen og ferdes langs veien. 
for øvrig ønsker vi å oppfordre til bruk av 
refleksvest også i andre sammenhenger hvor 
fører og passasjerer i skumring og mørke opp-
holder seg på utsiden av bilen. 
   
Krav	om	EU-standard
det er stor variasjon i kvaliteten til de refleks-
vestene som er på markedet i dag. en person 
med en dårlig refleksvest kan utgjøre en like 
stor fare for seg selv og andre trafikanter som 
en person uten refleksvest. for å kvalitetssikre 
refleksvestene mener vegdirektoratet derfor at 
de som skal kunne benyttes må være godkjent 
på bakgrunn av eus direktiver. det betyr 
at de må være Ce-merket med en-standard 
en-471 klasse 2, som nå er den eneste som 
tilfredsstiller kravene i de nye forskriftene. 
dette betyr at en del refleksvester som til 
nå er brukt av fotgjengere og syklister ikke 
tilfredsstiller dette nye kravet. en godkjent 
refleksvest gjør at man er mer synlig under 
alle lysforhold, og kan være en rimelig livsfor-
sikring.
– dette er et godt og billig trafikksikkerhet-
stiltak og koster knapt en halv bensintank, 
sier amundsen.

Refleksvest	påbudt

- refleksklubben har fått mange medlemmer 
og er kjempefornøyde. vi takker for interessen 
så langt og ønsker nye medlemmer hjertelig 
velkommen, sier unn lilleaas. nå ser hun frem 
til videre aktivitet i refleksklubben.
- husk på konkurransen for barna! kattuglene 
våre trenger et navn!
 det er lagt opp til en konkurranse, der 
barna skal hjelpe til med å finne et navn. 
kattuglene reiser årlig til nye steder – hvor er 
de og hva er de opptatt av? det er refleks-
klubbens unge medlemmer som skal skrive 
historien.
- her premieres like mye originalitet som 
kvalitet, kan lilleaas fortelle.
- det er en link på nettsidene under konkur-

ransedelen, der dere kan legge inn navne-
forslag og skrive historien.

internettadressen er www.refleksklubben.no
de som ikke har internett kan sende sine 
forslag til:

MA-Norge,	
ved	refleksklubben.
Postboks	80,	Alnabru
0614	Oslo

Konkurranse	for	de	unge
Refleksklubben:

Av H-E Hansen

MA	tilbyr	refleksvester
 ma kan tilby godkjente refleksvester til kr 
60,- pr. stk. disse bestilles ved henvendelse 
ma-kontoret, tlf. 22 95 69 69 for bestilling, 
eller ma@ma-norge.no.
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Behov for rasteplasser
Karsten	Frosterud,	leder	for	Øvre	Romerike	
avdeling	av	MA,	har	tatt	opp	spørsmålet	om	
rasteplasser	i	et	brev	han	har	sendt	til	Statens	
vegvesen.

han skriver blant annet:
Statens Vegvesen har i det siste hatt en kampanje 

om trøtthet under kjøring. Man skal kjøre til side og ta 15 minutters søvn, 
før man kjører videre igjen. Alt er i tråd med det Motorførernes Avholds-
forbund mener. Helt glimrende. Men i Gudbrandsdalen er det ikke så veldig 
enkelt å finne seg en brukbar plass for å kjøre til siden og ta seg en lur. 
Stedet må være trygt, ikke ha forstyrrelser som er negative, må ha mulig-
het for avtrede og mulig for for eksempel Politi til å holde et øye med 
stedet. Det er vel ikke meningen at man skal kjøre til en parkeringsplass 
og betale, eller stoppe på et kioskområde? Tror ikke alle kiosk og spisested 
-eiere vil like at parkeringen blir opptatt av sovende billister.
Ønsker at det kartlegges steder og at man kommer tilbake med en orien-
tering. Dette gjelder vel for hele landet. 

i svar fra elin ødegård 
i statens vegvesen 
sies det blant annet:
Statens vegvesen 
ønsker å legge til rette 
for rasteplasser langs 
hovedvegene som 
dekker behovet for 
hvile og avkobling. Ved 
bygging av nye hoved-
veger planlegges det 
rasteplasser. Problemet 
er eksisterende veger der det er for langt mellom rasteplassene.
 En veileder i Statens vegvesen anbefaler at det planlegges hoved-
rasteplass med toalett for hver 45 km og mulighet for rast eller stopp for 
hver 15 km. Det er selvfølgelig viktig som du skriver, at rasteplassen må 
være skjermet og tilrettelagt.
 Vegdirektoratet har kartlagt rasteplasser og tilstanden på dem samt 
intervjuet brukere, og skal ut fra dette lage retningslinjer for drift av 
rasteplasser og en handlingsplan. Det pågår dessuten et FoU prosjekt 
“Trafikantens opplevelser langs E6 fra Svinesund til Ryen” der rasteplasser 
er ett tema. Når det gjelder E6 nordover foreligger det en plan for utbyg-
ging av rasteplasser på E6 på strekningen fra Gardermoen til Øyer. Oversikt 
over alle rasteplassene i Norge finnes på våre internettsider vegvesen.no, 
velg vegkart og kryss av for rasteplasser under bilist. Deretter kan du 
zoome inn på riktig område.
 Det er veldig positivt at dere har sterk fokus på betydningen av å være 
uthvilt når en kjører bil.

”Lysløp” atter en gang
Leder	for	Lillesand	og	Birkenes	avdeling,	Torleif	Kvifte,	kan	fortelle	
om	at	et	nytt	”Lysløp”	gikk	av	stabelen	i	høst.	Løpet	har	en	lang	
historie.	Det	første	Lysløpet	gikk	i	1963.
 
hensikten var å forsøke med en konkurranse i høstmørket for å minne om 
hvor mye mindre oversikt man har om kvelden. årets løp omfattet så vel 
teoriprøve som 10 kjøreoppgaver og to trafikk/skiltoppgaver ute i løypa. 
vinner ble magne boye, som dermed fikk den første ”aksjen” i en ny 
vandrepokal, som den aktive ma-avdelingen har satt opp. 

MA-stand på Kirkenes-messe
I	november	ble	det	avholdt	messe	i	Barentshallen	ved	Kirkenes.	
Hovedtemaene	var	miljø,	fritid	og	livsstil.	Finnmark	avdeling	ved	
Kirkenes-gruppen	hadde	en	stand	med	sentral	plass.

Hugo Haga rapporterer:

utstillingen hadde et besøk på  mer enn 2000 personer og det var 
et gledelig stort antall som besøkte ma-standen. i messeavisen var 
oppslaget ”bli kjent med ma”. mas trafikksikkerhetsarbeid ble også 
nevnt, og at vi skulle servere alternative drinker. dette ga tydelig 
mersmak, for mange ønsket  oppskriften på våre gylne dråper. for øvrig 
var selvsagt det viktigste for oss å få demonstrert og fortalt at ma står 
for noe mer enn alkoholfrie drinker.
 under samtalene med de besøkende var det mange trafikkpolitiske 
saker som ble luftet. det ble satt stor pris på at ma sto på når det 
gjaldt alkolåssaken. mange mente at dette haster det med, og gjerne i 
alle biler.
 vi slo ellers et slag for å få opp antallet som bruker sikkerhetssele 
og delte ut brosjyrer om hvordan naturlovene er ufravikelige, der for 
eksempel en usikret person i baksetet med sine 50 kg ville bli omgjort 
til 3 tonn ved en bråstopp fra 70 km/t! også refleksklubben ble pre-
sentert.
 vi var sju personer på standen, som opplevde en fin dag for ma-
saken. flere forretninger og sparebank 1 bidro velvillig med støtte. 
for kirkenes-gruppen var dette første gang vi hadde en slik øvelse, 
mens Porsanger-gruppen har hatt stand på messe i lakselv flere ganger 
tidligere. det er å håpe at andre grupper kan få til noe lignende. 

Foto: Jonas Karlsbakk, Sør-Varanger Avis



REISER

38 motorføreren  |   1  |   2007

MA	UNGDOM

ma-ung-
dom 
starter 
året der 
vi slut-
tet i 
fjor – 
vi har 

fortsatt mange utfordringer foran 
oss. nå er kontorstaben i ferd med å avslutte 
sine oppgaver hos oss, og vi jobber med å få 

ny på plass. i vår vil det nok være begrenset 
tilgjengelighet, men vi skal finne ordninger 
som gjør det mulig å kommunisere med sen-
tralt hold likevel. og forhåpentligvis har vi ny 
daglig leder på plass om ikke så altfor lenge.

året vil blant annet inneholde kongress og 
sommeraction fra 24.-27 juni i nærheten av 
bø i telemark, og alle de oppgaver som er i 
forbindelse med det. kanskje din klubb har 
folk som kan tenke seg å sitte i forbunds-

styret, eller om du som aktivt medlem har 
lyst? de vil valgkomiteen gjerne vite om. 
kontakt derfor olav andreas sæther i valg-
komiteen på tlf eller sms: 98686181 eller 
epost: oas@verdensveven.info (ikke .no i 
denne adressa) hvis du har gode forslag.

hilsen
Per	Igland
forbundsleder

Nytt	år	og	mange	muligheter!

9.	september	2002	står	det	i	arbeidskon-
trakten	min,	som	jeg	signerte	kort	tid	etter	
jeg	overtok	stillingen	som	daglig	leder	på	
MA-Ungdom.	I	realiteten	begynte	jeg	litt	
før,	fordi	jeg	hadde	muligheten	og	ønske	
om	å	gjøre	det.	Fra	dag	én	ventet	utfordrin-
gene	og	mange	spennende	opplevelser.	Det	
ble	mye	farting	rundt	omkring	i	landet,	
men	det	var	alltid	spennende,	lærerikt	og	
veldig	hyggelig	å	møte	barn,	unge	og	
voksne	i	lokalklubbene	våre.	I	tillegg	til	
alle	de	flotte	medlemmene	våre	i	MA-
Ungdom	og	de	fantastiske	foreldrene	som	
alltid	stiller	opp,	finnes	det	også	en	gruppe	
til.	MA-medlemmer	som	ikke	bare	stiller	
opp	med	seg	selv,	men	også	med	penger	og	
ofte	lokaler	til	klubbene	våre.	Dette	er	noe	
vi	ikke	kan	takke	nok	for,	da	det	i	mange	
tilfeller	neppe	hadde	eksistert	en	lokal-
klubb	hadde	det	ikke	vært	for	de	stille	
heltene.	

Selv	om	MA-Ungdom	og	MA	arbeider	på	helt	
forskjellige	måter,	er	det	likevel	mye	likt	å	
notere	seg.	Til	tross	for	store	utfordringer	
er	det	godt	å	vite	at	man	har	en	moder-
organisasjon	med	et	godt	organisert	
hjemme-	og	bortelag.	For	ved	siden	av	
flotte	lokale	MA-medlemmer,	har	vi	selv-
sagt	kontoret	som	vi	deler	med	MA.	Det	er	
nok	her	jeg	for	min	del	vil	føle	det	sterkeste	
savnet.	Her	har	jeg	møtt	mange	flotte	

mennesker	som	brenner	for	en	sak	som	nok	
alltid	vil	være	aktuell,	selv	om	den	ikke	
alltid	er	like	populær.	Noen	har	dessverre	
sluttet	eller	gått	av	med	pensjon,	men	vi	
har	også	mistet	en	som	for	min	del	var	en	
god	støttespiller,	en	brønn	av	organisa-
sjonskunnskap	og	utrolige	ideer.	Petter	
Gurskevik	var	for	meg	et	av	de	første	
møtene	med	MA,	da	jeg	som	nittenåring	
begynte	i	et	helt	nytt	prosjekt	som	de	kalte	
Kast	Masken.	Vi	hadde	mange	gode	stunder	
sammen	og	jeg	kan	bare	takke	for	det.	

MA-Ungdom	er	styrt	av	ungdommer,	og	det	
kan	til	tider	være	en	utfordring	at	sjefene	
dine	ennå	går	i	ungdomskolen.	Samtidig	tar	
de	med	seg	inn	i	styrerommet	en	innsikt	vi	
ikke	kunne	vært	foruten.	Det	beste	med	
MA-Ungdom	er	nettopp	at	aldersmålgrup-
pen	ofte	også	sitter	i	styret,	noe	som	utvil-
somt	er	med	på	å	gi	oss	kunnskap	og	ideer	
vi	ikke	hadde	kommet	på	selv.	Det	har	blitt	
noen	styrer	på	meg	etter	hvert	og	jeg	vil	
rette	en	stor	takk	til	alle	som	har	påtatt	
seg	tillitsverv	i	MA-Ungdom.

Helt	til	slutt	vil	jeg	spesielt	få	lov	til	å	
takke	Solvei	Fosse	min	første	sekretær,	som	
tok	meg	i	mot	med	åpne	armer	og	gjorde	
sitt	beste	for	å	støtte	og	lære	meg	litt	om	
lokalklubbene	våre.	MA-Ungdoms	nåvæ-
rende	aktivitetssekretær	Rine	M.	Hansen	

ansatte	jeg	selv	etter	at	Solvei	sluttet	og	
det	er	jeg	veldig	glad	for.	Hun	har	fra	dag	
en	vært	åpen	for	de	impulser	som	måtte	
komme	fra	lokallag,	er	ryddig	og	engasjert	i	
hva	som	skjer	i	MA-Ungdom	og	i	organisa-
sjonsnorge.	At	hun	drar	mer	enn	sin	del	er	
vel	neppe	å	overdrive.	

MA-Ungdom	står	ennå	overfor	mange	utfor-
dringer,	det	vil	fortsatt	til	tider	være	tungt	
å	drive	på,	men	samtidig	er	ikke	organisa-
sjonen	blitt	mindre	viktig.	Spesielt	klart	
blir	dette	når	vi	ser	rundt	oss,	med	kommu-
ner	som	skjærer	vekk	alt	av	ungdomstilbud,	
regjeringer	som	ikke	holder	løftene	sine	til	
barn	og	unge,	og	foreldre	og	voksne	med	
alt	for	liten	tid	til	barna	sine.	Noen	må	
være	der,	jeg	håper	det	blir	oss.

Takk for 
meg !

Henning

Snipp,	snapp,	slutt.
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Har	du	husket	å	verve	medlemmer?
husk at hvis du verver vinner både du og ma-ungdom. 
sjekk ut ma-ungdom.no for kule vervepremier.Snipp,	snapp,	slutt.
FRIFOND! 
Mange	søkte	frifond	i	år	og	de	fleste	av	dere	fikk	penger.	Hva	
med	å	sende	oss	noen	ord	og	bilder	fra	klubben	deres.	Noen	av	
dere	har	pusset	opp,	andre	har	laget	ny	bane,	eller	kjøpt	sykkel.	
Vi	synes	tilbakemeldinger	er	kult,	så	send	det	til	
post@ma-ungdom.no

Vinter! 
snøen har ikke akkurat lavet ned, så de fleste av oss har hatt en 
ganske rar vinter. har du noen kule historier eller vinterbilder fra i 
år, som i tillegg er litt morsomme og hadde gjort seg på nettsiden. 
send dem inn til oss på post@ma-ungdom.no så sender vi deg en 
kul t-skjorte som takk.



MA-kryssord	1-2007

navn:   adresse:

Vi	trekker	ut	tre	vinnere	med	
riktige	løsninger,	som	hver	får	
tilsendt	4	lodd	i	MAs	landslotteri.

Vinnere	av	
MA-kryssord	nr.	5–2006:

liv damsgård, sandefjord
randulf stürtzel, oslo
reidunn hageberg, tertnes

vi gratulerer!

og her er løsningen:

løsningen sendes motorføreren, Pb. 80 alnabru, 0614 oslo Frist:	30.	mars	2007	
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Trafikksikkerhetspris til refleksaksjonen i Stjørdal 
MA	og	flere	organisasjoner	og	bedrifter	i	Stjørdal	står	bak	
prosjektet	Refleksaksjonen	som	hvert	år	gir	over	tre	hundre	
2.-klassinger	i	Stjørdal	opplæring	i	bruk	av	refleks	i	høstmør-
ket.	Aksjonen	ble	i	vinter	hedret	med	trafikksikkerhetsprisen	
i	Stjørdal.

refleksaksjonen startet i 1974 som et tilbud til alle 1.klassinger i 
grunnskolen. etter skolereformen hvor det ble obligatorisk skole-
start for 6-åringer fikk 2. klassingene det samme tilbudet. fra en 
beskjeden start, får nå over 300 elever med foreldre delta hvert år.
aksjonen er fordelt over 3 kvelder hver høst. her får barna en 
grundig innføring i refleksbruk både teoretisk og ved demonstra-
sjon av hvor stor forskjell det er på å bli sett av andre trafikanter 
når man bruker refleks eller om man går uten. de som har gjort 
denne aksjonen mulig er mas ildsjeler i samarbeid med blant 
andre naf, lions, vegvesenet, stjørdal trafikkstasjon, samt en del 
bedrifter som stiller opp med gratis tjenester. 
 ma i levanger og verdal og stjørdal er ellers aktiv på flere om-
råder, blant annet under refleksdagen i høst, der det ble foretatt 
reflekstelling. tallenes tale: fremdeles ser det ut til at ca 85 % av 
fotgjengerne ikke bruker noen form for refleksmateriell! Siden 1974 har Refleksaksjonen gitt nyttig opplæring. To MA-medlemmer er i full aksjon 

med årets elever.



REISERORGANISASJON

Tradisjon på Nordfjordeid

Det	tradisjonelle	førjulstreffet	i	Midtre	Nordfjord	avdeling	samla	
enda	en	gang	80	personer,	som	hadde	funnet	veien	til	Kyrkje-
tunet	på	Nordfjordeid.

Av Olaug Gjesdal 

alt var godt forberedt med nydelig julemiddag laget av marit dahle 
& co. i år som tidligere var det diverse program. vi hadde fått besøk 
av kvinneklang fra sunnmøre, som gledet oss med fin sang. magne 
øyra fikk fram latteren i forsamlingen da han presenterte et knippe 
gode historier. det var også en hilsen fra sentralstyremedlem arvid 
kommandantvold, og geir ståle vatnamo ledet oss gjennom allsangen 
med glimrende pianospill.
 til slutt var det blomsterlotteri der noen var så heldige å få med 
seg den første juleblomsten hjem! en veldig hyggelig kveld !!!!!
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Kongens fortjenestemedalje 
til Ellevset 

Tidligere	direktør	i	Trygg	Trafikk,	Leif	Agnar	Ellevset	har	fått	
Kongens	fortjenestemedalje	i	gull	for	sin	innsats	for	trafikk-
sikkerheten.

fortjenestemedalje i gull ble overrakt av fylkesmann i oslo og 
akershus, hans j. røsjorde da ellevset var invitert til en julelunsj i 
forbindelse med styremøte i trygg trafikk. grunnlaget for tildelingen 
av kongens fortjenestemedalje er ellevsets innsats for trafikksikker-
heten som direktør i trygg trafikk i 27 år inntil han gikk av i fjor 
sommer, samt blant annet også hans rolle som pådriver for å få 
nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet i norge.

ma-direktør terje tørring (til høyre) gratulerte på vegne av ma.

TROMS
Balsfjord
kommune
9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 20 00- Fax. 77 72 20 01

ØSTFOLD
Fredrikstad
kommune
1602 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 60 00- Fax. 69 30 60 04

Halden
kommune
1771 HALDEN
Tlf. 69 17 45 00- Fax. 69 18 00 58

Nulltoleranse alkohol langs veiene

HEDMARK
Hamar
kommune
2306 HAMAR
Tlf. 62 51 02 00- Fax. 62 51 02 01

HORDALAND
Kvam Herad
kommune
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 30 00- Fax. 56 55 30 01

MØRE OG ROMSDAL
Frei
kommune
6520 FREI
Tlf. 71 57 40 10- Fax. 71 57 41 55

Din lokale teststasjon
Bjarne Rødseth A/S
6416 MOLDE
Tlf. 71 25 94 00

Brødrene Bakkes Bilverksted A/S
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 13 90 - Fax. 62 45 13 25

City Bil og Elektro AS
9018 TROMSØ
Tlf. 77 67 29 85 - Fax. 77 67 29 86

Drammen Autoco AS
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 89 22 10

Eknes Karosseri AS
5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

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

Jølster Bil AS
6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90 - Fax. 57 72 70 77

Lyngdal Karosseri & Auto AS
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 08 00 - Fax. 38 33 08 01

Mariendal Bil og Landbruksverksted
2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35 - Fax. 62 36 42 30

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

Tau Auto AS
4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90 - Fax. 51 74 63 58

Ålesund
kommune

Keiser Wilhelmsgt 11
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 16 20 00

Sør-Varanger
kommune

Rådhusplassen 3, 9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 74 00

Nore og Uvdal
kommune

Rådmannskontoret
Sentrum 16, 3630 RØDBERG

Tlf. 32 74 27 00

Jessheim Regnskapsservice AS
Trondheimsv. 66
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 92 65 00

Rødøy
kommune

Skolekontoret
8185 VÅGAHOLMEN

Tlf. 75 09 80 00
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Buvik Trafikksenter
H. J. Dyndal A/S

 7350 BUVIKA
Tlf. 72 86 52 34
Fax. 72 86 50 08

Tusten
Tunnelselskap A/S

Amtmann Lethsg 29
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55
Fax. 71 25 58 40

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 24 68 40

AUST-AGDER
Jessheim...........Tlf. 63 92 96 00 / / 902 03 708

AUST-AGDER
Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01
Rysstad..................................Tlf. 37 93 61 11

BUSKERUD
Krøderen................................Tlf. 32 14 75 49
Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

HEDMARK
Nord-Odal.............Tlf. 62 97 32 18 / 908 46 076

HORDALAND
Lindås......................................Tlf. 56 35 55 30
Røldal / Odda.......Tlf. 53 64 73 60 / 915 35 055

MØRE og ROMSDAL
Ulsteinvik.............Tlf. 70 01 10 18 / 906 62 088

OPPLAND
Heggenes.............Tlf. 75 64 94 80 / 975 14 699

ROGALAND
Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Skjold.......................................Tlf. 52 76 21 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

SØR-TRØNDELAG
Hitra/Frøya...........Tlf. 72 44 93 40 / 947 30 002
Orkanger..............Tlf. 72 48 19 00 / 911 30 099
Støren......................................Tlf. 72 43 18 00

TELEMARK
Rjukan..................Tlf. 35 09 00 09 / 35 09 16 60
Seljord.....................................Tlf. 35 05 08 88

TROMS
Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33
Evenskjer/Harstad..............Tlf. 77 08 52 56

VEST-AGDER
Sirdal.........................................Tlf. 38 37 18 21

VESTFOLD
Horten.....................................Tlf. 33 04 34 00
Larvik......................................Tlf. 33 11 12 12
Sande.......................................Tlf. 957 80 000
Sandefjord..............................Tlf. 33 48 50 50

Landsdekkende nett til din tjeneste døgnet rundt, hele året
NÅR DU ER LITT UTE Å KJØRE...     Tlf. 06000

Østre Toten
kommune

2851 LENA
Tlf. 61 14 15 00

Sikkerhet- og
småbåtregisteret

1323 HØVIK
Tlf. 67 57 77 20

Oppland
fylkes-
kommune

Samferdselsavdelinga
Kirkeg 76

2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 28 90 00

NULL PROMILLE

Volda
kommune

6100 VOLDA
Tlf. 70 05 87 00

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Brattvåg Mek
Verksted A/S

Dalev 3
6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

Stiftelsen Blå Kors
Fredrikstad

PB 585
1612 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 30 18 40

Askim
kommune

Teknisk Drift
Rådhuset, 1801 ASKIM

Tlf. 69 81 91 00

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 10

Stavanger
kommune

Vei og Trafikk

www.stavabger.kommune.no

Stordal
kommune

Kommunehuset
6259 STORDAL
Tlf. 70 27 91 00

Aust-Agder
fylkes-
kommune

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

"Promille"?
- Husk at ved og ta drosje så er du med
på å øke trafikksikkerheten i vårt fylke!

HEDMARK

2317 HAMAR................................Tlf. 62 54 72 00

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL...........................Tlf. 74 83 75 00

OPPLAND
Lillehammer Taxisentral
2602 LILLEHAMMER......................Tlf. 61 22 20 20

Dybsjord Data
Assistanse A/S

3581 GEILO
Tlf. 32 09 54 60
Fax. 32 09 54 61

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

Solgaard Skog 4
1539 MOSS

Tlf. 69 25 11 15

Slåtsveens
Trafikkskole

Kongens g 13
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 80 88

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Møller Bil
Fredrikstad AS

Stabburv. 3
1609 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 06 00

Førde
kommune

Hafstadv. 21
6802 FØRDE

Tlf. 57 72 20 00

Storg. 11 /13
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Klepp
kommune

4358 KLEPPE
Tlf. 51 42 98 00
Fax. 51 42 97 62

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ   -   Tlf. 77 78 80 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Sæterdals
Frisørsalong

Skrivev 16
1920 SØRUMSAND

Tlf. 63 82 76 76

Rjukan AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 44 22
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Dobbel sun-roof, gasskasse 
nedsenket og på skinner, 180 l 

kjøleskap, dobbelt gulv, laminert 
gulvoverflate, 125 l vanntank.

H O M E - C A R

Forhandlere:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269, 
Tlf. 78 45 00 00
ANDENES: Fritidspesialisten, avd. Andenes, 
tlf. 76 14 20 98. 
ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Rykene, 
tlf. 37 09 34 02. 
KLØFTA: Fritidspesialisten, tlf. 63 94 40 00. 
KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd.
Kolvereid, Tlf. 90 82 93 63
KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS, 
tlf. 71 57 21 50. 
MOSJØEN: Fritidssenteret AS, 
tlf. 75 18 86 10. 
TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak, 
tlf. 78 92 89 80. 
TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, tlf. 73 84 82 20. 
VERDAL: BTB Senteret v/Arne H Johansen, 
tlf. 74 07 89 60.

Importør: Cabby Norge v/John Bergh – 
72 58 20 10 / 96 50 20 20 / 
john.bergh@cabby.se
www.home-car.nl

FRIHET PÅ 
     SITT BESTE
FRIHET PÅ
     SITT BESTE

Maksimal comfort, raffinert, ligger 
godt på veien, total sikkerhet, 

som hjemme.

Alkove i glassfiber ”monocoque”,
bygget i en enkel del, rikelig med 
plass, ”soft-touch” bekledning, 2 

vindu, oppvarmet ved blåsevarme.

Alufiber og aluminium utvendig, seng  i
79 cm høyde, springmadrass og 

justerbare sengerammer,  enormt
stort baderom.

Campingvogner 2 Renault halv-integrerte 6 Fiat alkove-modeller3 Fiat halv-integrerte

Din neste bobil blir sikkert en Home-Car. Du har valget mellom 5 halv-integrerte og 6 alkove-modeller, alle 
moderne og gjennomtenkte, bygget på de beste chassis.Du vil blant annet finne :
• Ekstremt god isolasjon, 50mm tykt tak i Alufiber, side skirts i aluminium
• 100Ah batteri
• 180L kjøleskap , med  « vinkjeller » som holder 13ºC til enhver tid og fryseboks
• Garasje-modeller med høydejusterbar garasje
• Lysbrytere “kom og gå”-system, TV-antenne kontakt
• Romslig baderom med separat dusj
• Oppvarmet mens man kjører – Truma Secu-Motion
• Fiat Ducato med det nye chassiset - konstruert for bobiler
   - med dobbelt gulv, hvor lett tilgjengelig teknisk installasjon er beskyttet
• Eksklusiv inngangsdør med vindu
• Laminert gulv i 6mm tykkelse, slitesterkt, tåler kjemiske produkte, UV-stråler, etc.

Frihet på sitt beste med Home-Car

F r i h e t  p å  s i t t  b e s t e

Forhandlere:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269,
Tlf. 78 45 00 00
ANDENES: Fritidspesialisten, avd. Andenes,
tlf. 76 14 20 98.
ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Rykene,
tlf. 37 09 34 02.
BERgEN: Caravan & Fritid AS tlf. 55 10 70 88
KLØFTA: Fritidspesialisten, tlf. 63 94 40 00.
KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd.
Kolvereid, Tlf. 90 82 93 63
KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS,
tlf. 71 57 21 50.
MOSJØEN: Fritidssenteret AS,
tlf. 75 18 86 10.
TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak,
tlf. 78 92 89 80.
TROMSØ: Bobil & Caravan AS tlf. 77 68 90 91
TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, tlf. 73 84 82 20.
VERDAL: BTB Senteret v/Arne H Johansen,
tlf. 74 07 89 60.

Importør: Cabby Norge v/John Bergh –
72 58 20 10 / 96 50 20 20 /
john.bergh@cabby.se
www.home-car.nl

Buvik Trafikksenter
H. J. Dyndal A/S

 7350 BUVIKA
Tlf. 72 86 52 34
Fax. 72 86 50 08

Tusten
Tunnelselskap A/S

Amtmann Lethsg 29
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55
Fax. 71 25 58 40

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 24 68 40

AUST-AGDER
Jessheim...........Tlf. 63 92 96 00 / / 902 03 708

AUST-AGDER
Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01
Rysstad..................................Tlf. 37 93 61 11

BUSKERUD
Krøderen................................Tlf. 32 14 75 49
Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

HEDMARK
Nord-Odal.............Tlf. 62 97 32 18 / 908 46 076

HORDALAND
Lindås......................................Tlf. 56 35 55 30
Røldal / Odda.......Tlf. 53 64 73 60 / 915 35 055

MØRE og ROMSDAL
Ulsteinvik.............Tlf. 70 01 10 18 / 906 62 088

OPPLAND
Heggenes.............Tlf. 75 64 94 80 / 975 14 699

ROGALAND
Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Skjold.......................................Tlf. 52 76 21 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

SØR-TRØNDELAG
Hitra/Frøya...........Tlf. 72 44 93 40 / 947 30 002
Orkanger..............Tlf. 72 48 19 00 / 911 30 099
Støren......................................Tlf. 72 43 18 00

TELEMARK
Rjukan..................Tlf. 35 09 00 09 / 35 09 16 60
Seljord.....................................Tlf. 35 05 08 88

TROMS
Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33
Evenskjer/Harstad..............Tlf. 77 08 52 56

VEST-AGDER
Sirdal.........................................Tlf. 38 37 18 21

VESTFOLD
Horten.....................................Tlf. 33 04 34 00
Larvik......................................Tlf. 33 11 12 12
Sande.......................................Tlf. 957 80 000
Sandefjord..............................Tlf. 33 48 50 50

Landsdekkende nett til din tjeneste døgnet rundt, hele året
NÅR DU ER LITT UTE Å KJØRE...     Tlf. 06000

Østre Toten
kommune

2851 LENA
Tlf. 61 14 15 00

Sikkerhet- og
småbåtregisteret

1323 HØVIK
Tlf. 67 57 77 20

Oppland
fylkes-
kommune

Samferdselsavdelinga
Kirkeg 76

2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 28 90 00

NULL PROMILLE

Volda
kommune

6100 VOLDA
Tlf. 70 05 87 00

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Brattvåg Mek
Verksted A/S

Dalev 3
6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

Stiftelsen Blå Kors
Fredrikstad

PB 585
1612 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 30 18 40

Askim
kommune

Teknisk Drift
Rådhuset, 1801 ASKIM

Tlf. 69 81 91 00

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 10

Stavanger
kommune

Vei og Trafikk

www.stavabger.kommune.no

Stordal
kommune

Kommunehuset
6259 STORDAL
Tlf. 70 27 91 00

Aust-Agder
fylkes-
kommune

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

"Promille"?
- Husk at ved og ta drosje så er du med
på å øke trafikksikkerheten i vårt fylke!

HEDMARK

2317 HAMAR................................Tlf. 62 54 72 00

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL...........................Tlf. 74 83 75 00

OPPLAND
Lillehammer Taxisentral
2602 LILLEHAMMER......................Tlf. 61 22 20 20

Dybsjord Data
Assistanse A/S

3581 GEILO
Tlf. 32 09 54 60
Fax. 32 09 54 61

Bentzen Moss
Begravelsesbyrå A/S

Solgaard Skog 4
1539 MOSS

Tlf. 69 25 11 15

Slåtsveens
Trafikkskole

Kongens g 13
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 80 88

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Møller Bil
Fredrikstad AS

Stabburv. 3
1609 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 06 00

Førde
kommune

Hafstadv. 21
6802 FØRDE

Tlf. 57 72 20 00

Storg. 11 /13
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Klepp
kommune

4358 KLEPPE
Tlf. 51 42 98 00
Fax. 51 42 97 62

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ   -   Tlf. 77 78 80 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Sæterdals
Frisørsalong

Skrivev 16
1920 SØRUMSAND

Tlf. 63 82 76 76

Rjukan AS
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 44 22
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*Levert Drammen Bilhavn. Årsavgift kommer i tillegg. 
Gj.snittlig forbruk (l/100 km) ved blandet kjøring: 6,1 (1,9 JTD 16V) – 13,2 (3,2 JTS V6 24V Q4). 
Utslipp CO2 (g/km): 162 (1,9 JTD 16V) – 314 (3,2 JTS V6 24V Q4).   www.alfa159.no

Kraftfulle diesel-/bensinmotorer. 
Ekstraordinære ytelser. 
Vakre linjer. Spekket med 
avansert teknikk. Selve 
inkarnasjonen på en trygg og 
romslig stasjons vogn med 
sportslige ambisjoner.

Alfa 159

www.alfaromeo.no

Bergen Motor Forum AS Bergen, tlf. 55 52 60 00 Drammen Automobil-Kompaniet AS, tlf. 32 21 00 00 Fredrikstad Autosalongen Fredrikstad AS, tlf. 69 35 50 50 Haugesund Haugli Bil AS, tlf. 52 70 88 88 
Lillestrøm Motor Forum AS Lillestrøm, tlf. 63 89 56 00 Moss Bilforum Moss AS, tlf. 69 25 35 55 Oslo Autostrada Oslo AS, tlf. 23 08 64 50, Motor Forum AS Østre Aker, tlf. 23 05 36 00 Skien Autostrada 
Skien AS, tlf. 35 58 70 70 Stavanger Motor Forum AS Stavanger, tlf. 51 82 78 70 Tromsø Trondsen Auto AS, tlf. 77 75 76 00 Tønsberg City Bil AS, tlf. 33 38 17 00.

1,9 JTDm 120 hk diesel

Fra 344 900,–*

Sedan fra 324 900,–*

NYHET!
Kan nå leveres med 
6-trinns automatgirkasse og diesel.

B-PostAbonnement

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 80 Alnabru
0614 Oslo


