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i disse tider er det ute på høring et forslag om endring 
av veitrafikkloven og endring av forskrift om krav til 
særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss. bakgrunnen 
for forslaget ligger bl.a. i at det i dag ikke er krav om 
beltebruk, samtidig som mange av skolebussene ikke har 
sitteplass til alle. dette er en helt uakseptabel situasjon 
for foreldre som sender sine barn til skolen, samtidig 
som det har økt fokus på trafikksikkerhet. MA støtter 
helt og fullt opp om forslaget, ved at vi har gitt vår 
støtte til Trygg Trafikks høringsuttalelse.

MA har arbeidet intenst for at alkolås også skal finnes i 
busser som frakter skolebarn. dette har dessverre ikke 
kommet med i Samferdselsdepartementets forslag denne 
gangen. Men vi legger ikke ned den saken av den grunn. 
Tvert imot! vi vil i 2011 ha møter med flere fylkeskom-
muner hvor vi vil presentere våre krav for sikker skole-
barnkjøring.

Oppsummert er Trygg Trafikks synspunkter med vår støtte 
følgende:

•	Trygg	Trafikk	støtter	forslaget	til	endring	av	vegtrafikk		
 lovens § 40 
•	Trygg	Trafikk	støtter	forslaget	til	forskrift	om	særlige		
 sikringstiltak, men ønsker at “3-punkts belte” inntas  
 i forskriftsteksten og at reglene skal gjelde fra og med  
 skoleåret 2011/12
•	Buss	klasse	I	(bybusser)	skal	ikke	brukes	på	veier	med		
 hastighetsgrenser over 50 km/t 
•	Trygg	Trafikk	mener	det	er	helt	nødvendig	at	for		
 skriften også skal omfatte kommunens skyssansvars  
 områder
•	Plikten	til	å	gå	på	skolen	må	følges	av	en	rett	til	å		
 komme trygt til og fra
•	Alle	barn	og	unge	skal	ha	rett	til	sitteplass	med	sete	
 belter ved skoletransport
•	Det	må	være	samsvar	mellom	krav	til	sikring	av	barn	i		
 bil og barn i buss
•	I	vurderingene	av	de	økonomiske	konsekvensene	av		
 lov- og forskriftsendringer bør utrygghet og ulykkes  
 potensialet legges til grunn heller enn historiske   
 ulykkestall 

Terje Tørring 
Direktør

På positiv vei

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

– Har du alkolås i bilen? Tøft!

den unge mannen bak disken på bensinstasjonen står og kikker ut av vinduet 

mot bensinpumpene. der står MAs alkolåsbil med logoene som forteller sitt klare 

budskap i lampelyset. Og allerede før vi har fått frem pengene for å betale, griper 

han ordet videre.

– Tøft, gjentar han, en ungdom på snaut 20 år som har kveldsjobb på en landsens 

bensinstasjon. dette kan godt være et strøk der det i hans aldersgruppe er mer 

gjengs å gi inntrykk av at fart og risiko er tøffere enn trafikksikkerhet og rusfri 

trafikk.

– Så hyggelig at du sier det, da, sier vi, nesten ovverumplet.

– Ja, for det er ikke bra at folk kjører med alkohol i blodet, fortsetter han.

– det er farlig for dem som er ute og kjører på veien…

det blir en hyggelig liten prat før vi må slippe til neste kunde i kassakøen.

vi blir glade for spontaniteten hans og den uoppfordrete positive praten. vi blir 

også overrasket over å få høre dette fra en ungdom. dessverre overrasket, for vi 

hører ikke så ofte slike toner. Og kanskje fordi vi innerst inne tror at det finnes mer 

motforestillinger mot alkolås enn det som er realiteten.

Men det er liten grunn til å mistro målet om å få innført alkolås i alle biler så 

fort	som	mulig:	Myndighetene	har	vist	en	(viss)	vilje	og	er	på	gli	i	riktig	retning,	

bilindustrien utvikler teknologien og blant ”folk flest” får vi stadige, positive 

tilbakemeldinger. det viser seg når MA fremmer kravet om alkolås og viser hvilken 

betydning det har for å forhindre en tredel av dødsulykkene i trafikken og utallige 

alvorlige ulykker.

Tøft!

Hans-Erik Hansen

Redaktør

Bra! Men en viktig 
mangel…

Samtidig som den er smidig og lettmanøvrert, kan du med vårt én hånds easy fl at fl oor-system 
lynraskt gjøre den om til en toseter. Verso-S er faktisk markedets romsligste bil på under fi re meter 
og en lek å lukeparkere. Den passer med andre ord perfekt for deg som ferdes i byen, men som liker å 
fi nne på ting om muligheter byr seg. Er du åpen for nye opplevelser bør du prøve en Verso-S.

Nye Toyota Verso-S er like fl eksibel utenpå som inni.

5ÅR/160 000 km

TOYOTA
GARANTI5ÅR/160 000 km

TOYOTA
GARANTI

Garantert kvalitet

*Veil. pris lev. Oslo inkl. frakt- lev og reg.omk kr 8 900,-. Årsavgift kommer i tillegg. Gjelder modell: Verso-S 5-seter 1.33 Dual 
VVT-i. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Verso-S 1.4 D-4D: fra 0,43 l/mil, fra 113 g/km, fra 0,142 g/km. Verso-S 
1.33 VVT-i: fra 0,50 l/mil, fra 117 g/km, fra 0,009 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota Verso-S fra kr 211 800,-*

Nye Verso-S. Innfallsvennlig.



6 MOTORFØREREN  |   1  |   2011

Seminaret ble holdt i Cafeteatret i Oslo, og den 
intime stemningen var en god ramme rundt 
dagens temaer rettet inn mot mennesket og 
etikken i trafikken.

Bak tallene
Norge har lang tradisjon for å forsøke å fore-

ORgANiSASJON

MA-seminaret:

Mennesket i fokus i trafikken

MA arrangerte i vinter seminaret ”Mennesket i trafikken”.  Dette 
ble et vellykket møte mellom fagfolk innen trafikksikkerhet, der 
samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa innledet med å si 
at hennes viktigste jobb gjelder nettopp trafikksikkerheten.

Karl Fredrik TangenBen Hamilton-Baillie intervjuesPer Arne Dahl



7MOTORFØREREN  |   1  |   2011

ORgANiSASJON

bygge trafikkulykker. Trafikksikkerhet dreier seg 
i stor grad om reguleringer, lover og tall. i de 
senere år har det foregått en dreining av fokus 
mot den menneskelige faktor innen trafikksikker-
het. bak alle tallene, all tekno logien og millio-
nene av kroner, er mennesket den siste instans. 
Hvorfor handler vi som vi gjør, hva påvirker vår 
ansvarsfølelse i trafikken, hvordan handler vi 
best i pressede situasjoner og hva kan få oss til 
å endre atferd? dette er spørsmål som ligger i 
kjernen av MAs mangeårige arbeid for tryggere 
veier, og det er også et spørsmål hvis svar kan 
forandre måten myndigheter og mennesker i 
framtiden vil tenke trafikksikker-het på.
 dette lå bak initiativet til å holde en 
trafikksikkerhetskonferanse der mennesket og 
verdispørsmål sto i sentrum på en ny måte.

Det viktigste
MAs direktør Terje Tørring ønsket velkommen, 
og hadde æren av å gi ordet til samferdsels-
ministeren, som hadde funnet tid til å komme 
til seminaret.
 Samferdselsminister Magnhild Meltveit 
kleppa begynte sin åpningstale med å rette en 
stor takk til MA for det engasjementet og det 
verdifulle arbeidet for trafikksikkerheten som 
blir gjort. 
-Trafikktryggleik er det viktigaste eg har  ansvar 
for, sa Meltveit kleppa.
-Trafikktryggleik handlar om å hindra trafikk-
ulukker. Trafikkulukker er eit stort sam-
funnsproblem og ein enorm påkjenning – ofte 
ein tragedie – for dei det gjeld, sa samferdsels-
ministeren. Hele talen hennes er å finne på de 
to neste sidene.

Ny vinkling
de drøyt halvt hundre seminardeltakerne fikk 
videre et program som omfattet spennet fra 
Sokrates-basert filosofiske betraktninger til det 
siste av bilteknologi som skal hjelpe bilførerne til 
å handle riktig i en vanskelig trafikksituasjon.
  MA hadde invitert et knippe eksperter og 
foredragsholdere med forskjellige innganger 
til hvordan man kanfå bukt med et av vår tids 
største samfunnsproblemer:  volvo-direktør Marius 
Hayler, samfunnsgeograf karl Fredrik Tangen, 
forfatter og prest Per Arne dahl og filosof Morten 
Fastvold.

”Filosofisk praktiker” Morten Fastvold holdt 
sitt foredrag over temaet trafikk og etikk: 
Hva er den enkelte trafikants ansvar og hva 
er systembyggernes – altså myndighetenes - 
forpliktelser? 
 direktør Marius Hayler i volvo tok for seg 
volvos filosofi bak utvikling av ny teknologi 
for økt sikkerhet for å oppnå bilprodusentens 
visjon mot 2020 om at ingen da skal bli drept i 
en volvo. volvo analyserer ulykkesforløpet – fra 
innledende faser og årsaker til selve sammen-
støtet og det som skjer etterpå. Med kunn-
skapen fra dette gjør man sitt ytterste for å 
konstruere biler og systemer for førerhjelp som 
skal hjelpe til å unngå ulykker og redusere skad-
ene hvis det likevel ender i en kollisjon. Også 
etter en kollisjon kan bilprodusenten forfølge 
sin nullvisjon gjennom for eksempel et SOS-
system som automatisk varsler en alarmsentral, 
slik at hjelpen kan komme fort frem til riktig 
sted ved hjelp av gPS-posisjon.
 Samfunnsgeograf karl Fredrik Tangen holdt 
et foredrag med tittelen ”Fare og sikkerhet - En 
sosiologisk drøftning om hvordan kommu-
nikasjon om sikkerhet kan påvirke praksis”. 
Han tok for seg forskjellige aspekter omkring 
befolkningsgrupper og holdninger til trafikk og 
bilkjøring.
 Forfatter og prest Per Arne dahl holdt 
et foredrag med tittelen ”vi kjører som vi 
lever”, med personlige betraktninger omkring 
menneskers samkvem og forhold til livet i og 
omkring bilen. 

Felles rom
På seminaret fikk man også møte nye ideer om 
bysentra der trafikken reguleres minst mulig, slik 
at bilister, forgjengere og syklister kan samhandle 
på en naturlig måte. det var den anerkjente 
britiske forskeren ben Hamilton-baillie.
 Hamilton-baillie hadde kommet til Norge 
for å fortelle om den revolusjonerende og om-
diskuterte satsingen på såkalte “shared space”-
prinsipper. ”Shared space” – som kan over-
settes med felles rom - er en ny måte å tenke 
trafikksikkerhet på der menneskeliv skal reddes 
ved å fjerne skilter, merking og lyssignaler til 
fordel for et trafikklandskap som mer harmonisk 
integrerer fotgjengere, syklister og trafikanter.
 Hamilton-baillie peker på at mange 

bysentra og byrom er overlesset med skilt og 
anvisninger som virker mot sin hensikt. ved 
å forenkle dette trafikkbildet og gi trafikan-
tene et slags intuitivt og personlig ansvar for 
å forholde seg til de andre trafikantene, har 
man sett forbløffende resultater. det viser seg 
at bilister, fotgjengere og syklister inngår et 
fellesskap; tilpasser seg og tar hensyn i de 
av grensete fellesrommene ”Shared space” er 
prøvd i og egner seg for. 

Mennesket i fokus i trafikken

Samferdselsminister Kleppa og MA-direktør Tørring.

Volvo-direktør Marius Hayler.Morten Fastvold



8 MOTORFØREREN  |   1  |   2011

Samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa holdt 
innlednings foredraget på MA-
seminaret Mennesket i trafikken. 
Kleppa tok for seg et bredt spe-
kter av temaer innen trafikksik-
kerhet. Motorføreren bringer her 
samferdselsministerens tale 
i sin helhet.
 
kjære dykk!

Lat meg aller fyrst retta ein stor takk til dykk 
i MA for det engasjementet og det verdfulle 
arbeidet for trafikktryggleik som de legg ned. 
 Trafikktryggleik er det viktigaste eg har 
ansvar for. Trafikktryggleik handlar om å hindra 
trafikkulukker. Trafikkulukker er eit stort sam-
funnsproblem og ein enorm påkjenning – ofte 
ein tragedie – for dei det gjeld. 
 Alle kjenner vi nokon som er råka på ein 
eller annan måte. Alle fryktar vi meir enn noko 
anna at ei ulukke skal ramma ein av våre nære 
og kjære. Eg har sjølv opplevd ei trafikkulukke 
 – eg veit kor dramatisk det er for alle involverte.  
 Noreg ligg på verdstoppen i trafikktrygg leik. 
det er diverre ikkje godt nok. Ei ulukke er ei for 
mykje. vi har ingen å mista!

Nullvisjonen
Regjeringa arbeider  etter nullvisjonen. det skal 
ikkje vera drepne eller hardt skadde i trans-
portsektoren. 
 den gjeld heile transportsystemet. Null-
visjonen betyr å redusera talet på ulukker. Hov-
udvekta ligg likevel på dei alvorlege ulukkene 
som fører til drepne og hardt skadde.
 Nullvisjonen bygger på tre grunnpilarar: 
Etikk, vitskap og ansvar. Etikkpilaren går ut 
på at eit kvart menneske er unikt og uerstat-
teleg. det er uråd å akseptera at mellom 200 og 
300 menneske mistar livet i trafikken kvart år. 
vitskap: Mennesket sine fysiske og mentale føre-
setnader er kjente og skal liggja til grunn for 
utforminga av vegsystemet. kunnskapen om vår 
avgrensa meistringsevne i trafikken og tåleevna 

vår skal leggja premissane for val av løysningar 
og tiltak. 
 vegsystemet skal leia trafikantane til sikker 
åtferd og verna mot fatale konsekvensar av 
normale feilhandlingar. Utforminga av veg og 
køyretøy må i større grad tilpassast mennesket 
sine føresetnader. Systemet må ta omsyn til at 
menneske gjer feil og har avgrensa toleevne.
 Så har vi ansvarspilaren: Trafikantane og 
styresmaktene har eit delt ansvar for trafikk-
tryggleiken. Trafikantane har ansvar for eiga 
åtferd: dei skal vera aktsame og unngå bevisste 
brot på reglane. 
 Styresmaktene har – som sagt – ansvar 
for å tilby eit vegsystem som legg til rette for 
mest mogleg sikker åtferd og vernar mot fatale 
konsekvensar av ubevisste feilhandlingar. 
 

Etappemål i NTP
Regjeringa sitt overordna mål er ein vegtrafikk 
utan drepne og hardt skadde – i tråd med 
nullvisjonen. 
 Med dagens trafikkbilde og teknologi er det 
truleg ikkje realistisk å oppnå dette i inne-
verande planperiode – som går fram til 2020. 
Regjeringa har difor sett som mål for denne 
planperioden at talet på drepne og hardt skadde 
skal reduserast med minst ein tredel innan 
2020, samanlikna med snittet i åra 2005-2008. 
dette inneber at talet på drepne og hardt 
skadde skal reduserast frå rundt 1200 pr. år til 
maksimalt 775 drepne og hardt skadde i veg-
trafikken i 2020. det i seg sjølv er eit ambisiøst 
mål. Skal vi nå det målet, må alle dra lasset 
saman. 

ORgANiSASJON

Omsynet til mennesket 
er det viktigaste i trafikken

Samferdselsminister 
Magnhild Meltveit Kleppa:
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Trafikktryggleiksarbeidet
Årsakene til trafikkulukkene er samansette. 
difor må også løysingane vera det. det er 
kombinasjonen tryggare trafikantar, tryggare 
vegar og tryggare køyretøy som er det mest 
effektive. Regjeringa arbeider på alle tre 
frontar.
 Som styresmakter må vi ta vår del av 
ansvaret for å gjera vegane tryggare. 
bak mindre utbetringar – som det heiter i 
statsbudsjettet, løyner det seg viktige trafikk-
tryggleikstiltak. bygging av midtrekkverk og 
romlefelt er ein viktig del av dette. 
 Midtrekkverk er viktig fordi møte ulukker 
saman med utforkøyringsulukker er den 
ulukkestypen som krev flest liv i vegtrafikken. 
Fysisk skilje mellom køyrefelta, etablering av 
merka sperreområde og anna midtmarkering er 
viktige tiltak for å redusera talet på drepne og 
hardt skadde i møteulukker. dei neste ti åra 
vil vi bruka 6 milliardar kroner til å utbetra 
750 km riksveg med midtrekkverk eller merka 
sperreområde/ midtmarkering. Av desse er 250 
km midtrekkverk. 
 
Midtrekkverk åleine løyser likevel ikkje alle 
problem. Land som Tyskland, belgia, italia, 
m.fl. uten har bygd mykje meir motor veg med 
midtdelarar utan at dei har betre ulukkes-
situasjon enn oss av den grunn. blant dei 
drepne er det no like mange som døyr  i 
utforkøyringsulukker som i møteulukker. Ein 
dramatisk vekst dei siste åra tilseier fokus på 
tiltak mot desse ulukkene. det gjer vi blant 
anna ved å fjerna farlege hindringar og flata 
ut  skråningar langs vegane. 
 Sidan 1970 er ulukkene  halverte, medan 
trafikken er tredobla. dei billigaste, enklaste 
og mest effektive tiltaka allereie er tekne i 
bruk. difor må vi no arbeida endå hardare for 
å ned ulukkestala. 

Rus
Rus er ofte medverkande årsak til trafikk ulukker. 
Regjeringa er oppteken av nulltoleranse for 
køyring i alkohol- og narkotikarus. 
 Fleire endringar i vegtrafikklova ligg no 
til handsaming i Stortinget. . Føremålet er å 
betra trafikktryggleiken og leggja til rette for 
meir effektiv ressursbruk hjå politi, påtale-
makt og domstol. betre samsvar mellom 
reglane om alkoholpåverka køyring og dei som 
gjeld køyring under påverknad av andre stoff, 
er eit anna mål,
 Eg kan kort nemna fire av dei viktigaste 
forslaga til lovendringar: 
1: vi ynskjer låge lovfastsette grenser for når 
ein sjåfør vert rekna som påverka av andre 
rusmiddel. i praksis blir det nulltoleranse for 
slik køyring.
2: vi vil gje politiet lovheimel til å hurtigtesta 
førarar som vert stoppa langs vegen. Til det 
kan dei bruka såkalla ”spytttestar” på line 
med dagens ”alkometer”.
3: innføring av straffeskjerpande utmålings-
reglar også for narkotikapåverka køyring. 
Forenkling av straffeutmålingsreglane for 
alkohol og anna rus. 
4: Eit anna viktig forslag gjeld tap av førarrett 
når folk med førarkort på prøve blir straffa for 
ruspåverka køyring – anten det er snakk om 
alkohol eller anna rus. 

dette inneber også at sjåførar med førarkort på 
prøve skal kunna mista førarretten som fylgje 
av køyring med påverknad svarande til mellom 
0,2 og 0,5 promille. Strengt, hevdar nokon. vel, 
ungdom utgjer dei 25 % av dei trafikkdrepne 
– til trass for at dei berre utgjer 7% av dei 
reisande. desse tala inspirerer til innsats. 
 vi trur dette forslaget vil kunna verka 
avskrekkande og haldningsskapande, og vil 
påverka dei unge si åtferd positivt i trafik-

ken. vi ynskjer også å 
slå fast med all mogleg 
 tydelegheit at rus og 
køyring høyrer ikkje saman! 
vi vurderer saman med 
Justis departementet også 
”alkolås” som alternativ 
til  soning for ein prom-
illedømt.

Handlingsplan
Eg har motteke ein omfattande handlingsplan 
for tryggleik. 152 tiltak skal følgjast opp på 
veg, køyretøy og overfor trafikanten. Planen 
er utarbeidd i samarbeid mellom Statens 
vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdan-
ningsdirektoratet og Trygg Trafikk. 
 Samstundes viser rapportar frå ulukkes-
analysegrupper at fart, rus og manglande 
bilbeltebruk ofte både er årsaker til at ei 
ulukke oppstår og med på å gi dei ein døde-
leg utgang.
 dersom alle hadde halde fartsgrensene, 
ville vi hatt 50 færre drepne og 150 færre 
hardt skadde kvart år. Hadde alle brukt bil-
belte, ville 40 liv vore sparte kvart år. Hadde 
alle halde fartsgrensene, køyrt edru og brukt 
belte kunne vi halvert talet på drepne og 
hardt skadde.  
 desse tala viser at vi aldri kan kvila – 
kampen for å få ned talet på ulukker må halda 
fram. det inneber også å setja krav til oss 
som trafikantar – til beste for oss sjølve og 
alle rundt oss. 
 Omsynet til mennesket er det viktigaste i 
trafikken – det må alltid stå i sentrum. Nettopp 
difor er møtestader som denne konfe ransen så 
viktig. denne konferansen fortener også ros 
for å få oss til å løfta blikket frå alle tal og 
statistikkar og tiltak, og sjå kva det eigentleg 
handlar om! 
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Godt hjem
MA flyttet inn i Strømsveien 223 i 1988. Man 
leide en hel etasje i det fem etasjer høye ny-
bygget. Siden har dette vært MAs gode ”hjem”.
Området der kontorbygget ligger var under 
utvikling den gangen. det forelå store vyer 
for hvordan private eiendomsutviklere skulle 
gjøre dette til et vekstområde. Her hadde også 
byutviklerne tegnet inn blant annet en ny, 
lokal jernbanestasjon som skulle gjøre dette 
til et kommunikasjonsknutepunkt. dette har 
aldri blitt realisert, selv om mye har skjedd i 
området.

I sentrum
Nå har området med MA-lokalene blitt kjøpt av 
en eiendomsutvikler som endelig skal ta tak i de 
gamle lokalene. Hva dette betyr av eventuelle 
ombygginger eller rivning vet vi ikke. Men at 
området vil bli en byggeplass i uoverskuelig 
fremtid virker sannsynlig.
 Samtidig har MA med årene fått andre og 
nye behov med hensyn til kontorlokaler. det 
trengs færre kontorer. i dronningens gate 6 
vil MA få halvert arealet med mer effektive og 
tidsmessige kontorer.
 Samtidig er det en stor fordel å få en mer 
sentral plassering i Oslo. dette vil være til nytte 
både for medlemmer som skal komme innom og 
for den daglige driften. det vil også bli lettere 
å holde både MA-interne og eksterne møter. MA 
arbeider blant annet nært mot myndigheter, 
departementer og andre samarbeidspartnere 
innen trafikksikkerhet, som har sine kontorer i 
sentrum av Oslo.

ORgANiSASJON

MA har flyttet!

MA har fått nye lokaler. I begynnelsen av mars ble 
MAs forbundskontor flyttet. Etter mer enn 20 år 
ved Alnabru i Oslo, har vi nå adresse i sentrum; 
Dronningens gate. 

den nye kontoradressen er:
MA – rusfri trafikk og livsstil,
Dronningens gate 6,
0152 Oslo

MA har også fått nytt telefonnummer: 
Telefon 22 47 42 00
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Nytt ledd
Fagmøtet var et nytt ledd i MAs arbeid for å 
være en viktig premissleverandør og pådriver i 
samfunnsdebatten omkring rus i trafikken. For 
å ta nye steg for å få bukt med fyllekjøring, 
og at rus er medvirkende årsak i hvert tredje 
dødsfall i trafikken, ønsker MA å få alkolås 
tydelig på agendaen. 

Spesielt fokus
Med temaet ”Rus i trafikken” – fikk dermed MA 
satt spesielt fokus på en av MAs nåværende 
fanesaker. 
 Statssekretær Lars Erik bartnes i 
Samferdsels departementet innledet med å ta 
for seg ”kjøring under påvirkning av andre 
rusmidler enn alkohol. – innføring av alkolås 
for yrkessjåfører, strengere restriksjoner for de 
med ferskt førerkort”. 
	 Fra	MHF	(Motorförarnas	Helnykterhets

förbund	i	Sverige)	orienterte	trafikksikker-
hetssjef	Lars	Olov	Sjöström	om	hva	som	skjer	i	
Sverige på dette området. MAs svenske søster-
organisasjon har gjort et meget godt  arbeid 
med å holde vårt naboland i første linje i 
arbeidet for å få innført alkolås i kjøretøyene.
 Og når det gjelder å få innført alkolås 
på kommersiell transport, orienterte Lennart 
Pilskog fra volvo Truck Corporation om volvos 
arbeid med utviklingen av alkolåsteknologien.
 i Norge har Statens vegvesen innført 
alkolås på alle sine kjøretøyer, og Anne beate 
budalen fra Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens 
vegvesen ga seminardeltakerne en evaluering 
av innføringen av alkolås i vegvesenet.
	 Nora	Källström,	Strategic	Development	
Manager, Schenker Ab, hadde innlegg med 
tema ”Erfaringer med alkolås i kommersiell 
transport”. 

MA arrangerte i januar et temamøte om alkolås i samarbeid med 
Trygg Trafikk. Dette halvdags temamøtet samlet et halvt hundre 
deltakere og foredragsholdere som belyste ulike emner. 

MA-møte om alkolås

Lars Erik Bartnes Nora Källström Lennart Pilskog

Lars Olov Sjöström

Anne Beate Budalen
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– Vi er en liten familie; morfar Svend, mormor Lillian og barnebarna Søs og Mia, som er tvillinger 
på 23 år. Vi vil, med bakgrunn i vår egen tragiske opplevelse, fortelle om vårt arbeid for å forhindre 
fyllekjøring.
Med disse ordene innledet danske Lillian Drews sin historie på en konferanse om promillekjøring. 
En fortelling om en familietragedie som er ført videre i en utrettelig kamp for å få innført alkolås i 
Danmark.

Sterk historie. kraftfull kampanje.
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vi lar drews-familien selv fortelle 
om hvordan enkeltmennesker kan ta opp en 
kamp og bringe saken helt til parlamentsnivå, 
altså Folketinge i danmark.

Rus og tragedie
Søndag 1. mars 2009 var årets første vårdag, 
luften var mild og solen skinte fra en skyfri 
himmel. denne vakre vårdagen ble den sorteste 
og mest fortvilete dagen i våre liv. dette var 
dagen da en ung mann på 19 år satte seg bak 
rattet og med en promille på 1,23. i altfor høy 
fart på 100-120 km i timen og samtidig med at 
han snakket i håndholdt mobiltelefon, kom han 
over i det motsatte kjørefeltet, der han torped-
erte bilen til vår datter og svigersønn, moren 
og faren til tvillingene Søs og Mia. vår datter 
ble drep på stedet vår svigersønn døde kort 
etterpå.  deres to venner som var med i bilen, 
slapp unna med mindre skader. Fyllekjøreren 
fikk ikke en skramme.

Det verste
verden gikk i sort for oss. Å miste sitt eneste 
barn er en smerte så stor at den ikke kan 
beskrives. Å miste både sitt barn og sin kjære 
svigersønn samtidig, ja intet kan vel være 
verre?  Jo det kan. For på et øyeblikk å miste 
både mor og far, de mennesker der er hele 
funda mentet i ens liv av tillit, trygghet og 
kjærlighet, er en smerte så tung og umulig å 
bære, at vi ikke fatter hvordan det har lykkes 
våre barnebarn å komme bare noenlunde 
helskinnete gjennom tiden etterpå.

Gjøre noe
ganske snart gikk det opp for oss alle fire at vi 
måtte gjøre noe. ingen av oss kunne akseptere 
at de to vi hadde aller mest kjære, skulle være 
drept for å bare ende som tall i en statistikk. 
Samtidig tenkte vi på at flere familier hver 
eneste uke, året rundt, skulle gjennom den 
samme smerte og sorg som oss. på grunn av 
fyllekjørere. det måtte kunne gjøres noe. 

vi fikk øynene opp for alkolåsen, et forholdsvis 

ukjent begrep i danmark som 
kun et fåtall kjente til.
ingen av os kunne noe om 
det tekniske, så det var 
ukjent land vi bega oss inn 
i. vi surfet alle rundt på 
nettet i håp om at finne et 
eller annet brukbart. Og 
vi fant det meste av det 
vi har lært, på de svenske 

sidene til Motorførernes Helnykternheds for-
bund i Sverige og har også siden fått skriftelig 
hjelp derfra. dette ga et godt grunnlag da 
vi senere skulle forberede oss til møtet med 
justisministeren.

Egen alkolås
vi bestemte oss for å få alkolås i vår bil, for 
det er vanskelig å agitere for noe hvis man ikke 
selv fremstår med et godt eksempel.  På dette 
tidspunkt, i mai 2009, kunne vi kun finne ett 
eneste firma som solgte alkolåser i danmark. vi 
kontaktede dem, men de solgte ikke til private. 
vi måtte igjen se til nabolandet og reiste til 
Sverige. Her kjøpte vi en alkolås som vi fikk in-
stallert 12. juni 2009, som den første alkolåsen 
i en dansk personbil!  
 Så var vi altså på veien i vår liten, rød 
Suzuki med ”Jeg har alkolås – har du?” og 
”Alkolås redder liv” skrevet på fronten og bak-
luken. vi har også ”dekorert” bilen med tallene 
for døde, sårete, hvor mange som daglig antas 
å kjøre påvirket på de danske veiene og diverse 
andre opplysninger vedrørende fyllekjøring.

Masseproduksjon
På hjemmebanen var det gang i printeren, for 
vi skrev ut  10 000 foldere med opplysninger 
om promillekjøring. Jeg kan fortelle at 10 
000 virkelig er mange når man har en maskin 
som bare kan ta 9 av gangen! vi fikk slitt ut 
2 printere og forbruket av blekkpatroner var 
enormt.  derfor valgte vi å la en boktrykker lave 
de neste 15 000 folderne.
 deretter var det så bare å kjøre ut på torv 
og plasser, foran butikksentra og gå rundt i 
gågatene,
samt stille seg foran videregående sko9ler og 
utdannelsessteder i de tidlige morgentimer 
rundt omkring i de sjællandske byene. Og skulle 
vi kjede oss, så var der jo alltid postkassere at 
gå til, eller et leserbrev å skrive. Frem til i dag 
har vi delt ut langt over 16 000 foldere med 
budskapet vårt.

Medieoppmerksomhet
Fra start av hadde ulykken og den etterfølgende 

rettssag fått stor oppmerksomhet i mediene. 
denne ble ikke mindre da vi fikk installert 
alkolås i bilen og begynte vår kamp for alkolås 
som et middel til at stoppe fyllekjøring. da 
barnebarna våre også fikk alkolås i sine biler 
(denne	gang	hos	en	dansk	forhandler	som	net-
topp	hadde	startet	opp),	ble	det	også	medie
oppmerksomhet.
 daglig sendte vi mail og kontaktet enhver 
som overhode kunne tenkes å ha innflytelse på 
noe som helst innen trafikksikkerhet. Folke-
tinget og utvalgene der fikk - og får fortsatt 
hele tiden - en påminnelse så godt som hver 
eneste dag. At vi sender 100 - 200 mailer daglig 
er ikke ualminnelig, hvilket den slitne data-
maskinen vår bestemt også bærer preg av. Og vi 
har sendt - og sender - jevnlig leserbrev til stort 
sett alle landets aviser. Mange av dem har blitt 
trykket. 

Blodig
Mars, april og mai 2009 ble de blodigste på 
lange tider på danske veier. den ene promilleu-
lykken etter den andre kom, alle med forferdeli-
ge følger. den massive mediedekning ga endelig 
resultat og holdningen endrede seg. den 16. 
juni 2009 kunne man i Ekstrabladet lese ”Nu 
vågner politikerne”. Politikerne sto plutselig i kø 
med forslag til hvordan det skal slås hardt ned 
på vanviddsbilistene.
 det var også på denne tiden at justisminister 
brian Mikkelsen la frem et lovforslag til en ny 
skjerpet trafikkpakke, der straffen for blant 
annet fyllekjøring ble strengere; promilledømte 
med en promille på over 2,0 eller ved gjentak-
else 1.2 promille, skal ha alkolås for å kunne få 
tilbake sertifikatet.
 dette lovforslaget ble vedtatt i Folketinget 
i juni 2010. Lovforslaget er langt fra vidtgående 
nok, for med en promille på 2,0 er det meget få 
som vil være i stand til i det hele tatt å komme 
seg til bilen. Likevel er det ingen tvil om, at det 
er et stort skritt i riktig retning.

Arbeidsdeling
Arbeidet vårt med alkolås krevde mye. Etter en 
stund innså vi at vi var nødt til å innføre en 
form for arbeidsdeling.  Søs og Mia hadde jo 
også sitt arbeid og studier å passe på.
 Nå står pikene for artikler i ukebladene og 
de stiller også opp i fjernsyn.  de passer også 
hjemmesiden vår. Og i tillegg til å ha alkolås 
i bilene sine, har de også et alkometer – slike 
som politiet har - som de viser frem og lar folk 
prøve på steder hvor de unge kommer; festi-
valer, fester osv. det har vært en stor suksess.
 Pikene har også meldt seg på pårørende-

“Ganske snart gikk det opp for oss alle fire at vi 
måtte gjøre noe. Ingen av oss kunne akseptere at 
de to vi hadde aller mest kjære, skulle være drept 
for å bare ende som tall i en statistikk.”

››

Sterk historie. kraftfull kampanje.
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korpset i Sikker Trafik. Og når det er mulig er de 
i tillegg med når pressen kommer. de er også 
med andre møter, for eksempel da vi i januar 
2010 var på møte hos justisminister brian Mik-
kelsen og senere ved et møte med Sikker Trafik.

Mange aktiviteter
Mormor og morfars oppgave har i tillegg til det 
daglige bombardement med mail til politikerne 
vært å delta i diverse utvalg, foreninger, trans-
portfirmaer, forsikringsselskaper og kort sagt 
alle vi mener kan ha innflytelse innenfor trafikk 
og trafikksikkerhet.
 Og vi er ute der hvor mennesker treffes i 
dat daglige også. Lille juleaften 2009 sto vi 
for eksempel i ruskevær med regn og vind på 
rådhusplassen i københavn. det var en meget 
kald, men nyttig ettermiddag. vi har, indtil nu, 
besøgt 33 af de større byer på Sjælland, Fyn og 
Jylland.
 i januar 2010 deltok vi også for eksempel 
på et møte i industriens hus, avholdt av Sikker 
Trafikk og ETCS - den europeiske trafikksik-
kerhetsorganisasjon. Emnet var Safe & Sober 
(sikker	og	edru)	med	alkolåsen	i	fokus	og	helt	
klart noe man forventet seg mye. det arbeides 
for en felleseuropeisk plan med ønske om 
alkolås i nyttekjøretøyene innen ganske få 
år. Like etter var det et møde i EU Huset. det 

Europæiske Trafiksikkerhedscharter, efterfulgt af 
et borgermøde på islands brygge samme aften, 
også dette arrangement var arrangert av det 
Europæiske Trafiksikkerhedscharter.

Kampanjer
Alle steder vi vil drive kampanjen vår må vi 
først søke politi og kommune om tillatelse til 
at stille opp. det har imidlertid sjeldent gitt 
problemer, men er tidskrevende og besværlig. 
Når tillatelsene er i orden, gjelder det å finne 
den billigste campinghytten i området og få 
bestilt fergebillett. deretter meddeler vi pressen 
hvor, når og i hvilken by vi står. vi stiller så opp 
på den anviste plassen eller torvet med alkolås-
bilen vår. Og vi har også med oss informasjon, 
materiell og en liten miniatyrutstilling som 
illuderer en voldsom bilulykke.
 Så deler vi ut folderne våre, lar interesserte 
se hvordan alkolåsen virker og viktigst av alt; 
snakker med så mange mennesker som mulig. 
Og dem er det mange av! disse samtalene er 
verd alt slitet. det er spesielt deilig, når det 
lykkes å fange de unges interesse. Men uansett 
alder eller samfunnslag er det en veldig givende 
opplevelse. vi og vårt budskap har over alt blitt 
mottatt med stor velvilje. den setning vi oftest 
hører	er	”Hvorfor	vente,	den	(alkolåsen)	må	da	
være i alle biler.”

 det er vår klare oppfatning at så snart folk 
har sett og hørt hvor enkelt alkolåsen er i bruk, 
så går de inn for at den bør være i alle biler på 
like fot med sikkerhetsbelter, kollisjonsputer og 
barneseter. 
 På kampanjeturene har vi fått en meget god 
mediedekning. Radio, Tv og aviser over hele 
danmark har gitt oss positiv støtte. dette har 
været til uvurderlig hjelp for oss og har med-
virket til den varme mottakelsen vi har møtt 
over alt.

Hvor står vi så nu?
La oss gi noen tall for situasjonen med prom-
illekjøring i danmark:
Promillerelaterte ulykker var i 2009 årsak til: 
75 drepte
422 alvorlig skadete – invaliderede
365 lettere skadete
Ca. 13.000 siktete
det antas at 25-30.000 daglig kjører påvirkede 
på de danske veiene.

Alkolåsen - så enkelt er det.
En lite maskin, ikke stort større end en pakke 
sigaretter, føreren puster i maskinen, låsen 
registrerer promillen – er denne over det tillate 
kan bilen ikke starte.
 den dag alle biler har alkolås vil denne type 

››

I sine bestrebelser har Lillian og Svend god hjelp av andre i familien. 
Marianne Steffensen (til høyre) holder blant annet også foredrag.
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ulykker være nesten ikke-eksisterende. i Sverige 
koster denne typen ulykker det svenske sam-
funnet 12 milliarder i året. de danske ulykkes-
tallene ligner de svenske. det betyr at hvis vi 
innfører alkolås i alle biler, vil vi ikke bare spare 
menneskeliv,hadt skadete og invalidere, men 
vi ville unngå at 80-90 oftest helt unge menn 
ender som drabsmenn. i denne henseende er 
en	ting	selve	straffen,	(som	vi	synes	er	altfor	
mild),	men	noe	annet	er	å	skulle	leve	resten	av	
livet og vite at man har drept, invalidisert et 
eller flere uskyldige mennesker. At den danske 
staten kunne spare minst 

12 milliarder hvert eneste år er vel også verd å 
ta med.

På vei
Alkolåsen er på vei.  innen transportbransjen 
får flere og flere øynene opp for fordelen med 
alkolåsen. Mange firmaer har satt alkolås inn i 
bilene sine og flere er på vei til å gjøre det ut 
fra hva vi har hørt
og lest oss til. vi antar at antallet nå er oppe 
på omkring 1500 alkolåser i danmark.
 

i 2010 ble der stilt forslag til en folketings-
beslutning der ”forslaget pålegger regjeringen 
hurtigst mulig og senest 2015 at innføre krav 
om at der skal være alkolås i alle biler i dan-
mark”.
 - Nå er der så bare å vente og håpe på at 
de folkevalgte på Christiansborg gjennomfører 
dette, sier Lillian drews, Svend drews Andresen, 
Søs og Mia drews Nexø.

Lillian og Svend har påvirket Folketinget i Christianborg Slott (i bakgrunnen) 
mot å få alkolås innført i Danmark.
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Skiltaksjonen:

vegdirektør Terje Moe gustavsen fikk presentert 
resultatet av aksjonen under et miniseminar 
i Oslo. der var også andre representanter fra 
Staten vegvesen, Transport- og kommunika-
sjonskomiteen, politidirektoratet og organisa-
sjoner tilknyttet vei og trafikk til stede. 
Aksjonen er en del av Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på vei.
– Aksjonen har vært et vellykket tiltak for å 
sette fokus på en viktig, men ofte forsømt del 
av gatene og landeveiens trafikksikkerhet, sier 
MA-direktør Terje Tørring.
– vi forventer at den prosessen MA og kNA 

har satt i gang, gjør at det blir tatt ytter-
ligere tak i oppgraderingen av veiskiltingen 
og at dette gis den nødvendige prioritet hos 
myndighetene.

Oppgradering
– vi krever at Stortingets Transport- og kom-
munikasjonskomitè tar hensyn til behovet for 
øremerkede midler til oppgradering av skilt-
parken i sitt arbeid med Statsbudsjettet for 
de kommende år. gjennom Skiltaksjonen har 
trafikanter fra hele landet sendt inn bilder av 
eksempler på både utslitte skilt, forvirrende 

skilt og feilskilting som avdekker et stort be-
hov, sier president i kNA Erik Hillesund. Han 
overleverte på vegne av MA og kNA vegdirektør 
Terje Moe gustavsen et knippe av bildene som 
er sendt inn.
– vi innser at vi har en jobb å gjøre når det 
gjelder skiltparken. det er et av de fagom-
rådene vi må bli bedre på. Men vi har om lag 
800 000 skilt langs våre riks- og fylkesveier, 
så dette er et omfattende område. vi hadde 
et skiltfornyingsprogram gående fra 2005 til 
2010 der vi brukte 220 millioner kroner, men 
det er fortsatt store behov. vi ser imidlertid 
svært positivt på innspill som det kNA og MA 
har kommet med gjennom Skiltaksjonen. det 
er et viktig bidrag, sa Terje Moe gustavsen.
– Politiet kan i ytterste konsekvens måtte 
annullere forelegg og gebyr som er gitt for 
forseelser eller regelbrudd dersom det viser 
seg at skilt ikke er i henhold til forskriften. 
det har også hendt at vi ikke har kunnet 
avholde fartskontroll på et ønsket sted på 
grunn av skilt som kan misforstås, sa politi-

ORgANiSASJON

MA og KNA krever at det avsettes øremerkede ekstramidler til opp-
graderingen av skiltparken langs norske veier. Skiltaksjonen i 
2010 har vært et samarbeid mellom KNA og MA for å sette fokus 
på at skiltparken langs norske veier foreldes. Da vinneren av foto-
konkurransen ble kåret, ble også resultatene av aksjonen presentert.

Av H-E Hansen Vinnerbildet tatt av Vegar Mikalsen – her var det ikke lett å orientere seg. 

konkluderer med krav om oppgradering
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ORgANiSASJON

inspektør Jan gustavsen i Politidirektoratet 
under seminaret.

Vinneren
det var like før sommerferien at kNA og MA 
satte fokus på skiltparken gjennom Skilt-
aksjonen. Man lanserte en fotokonkurranse 
der trafikanter ble oppfordret til å ta bilder 
med mobiltelefon og sende inn til nettsiden 
skiltaksjonen.no. konkurransen fikk stor 
oppslutning, og under seminaret ble  vinneren 
utropt. det var vegar Mikalsen fra Oslo som 
hadde tatt vinnerbildet i Hønefoss. Skiltet 
han avbildet må kunne gå under betegnelsen 
“forvirrende” og var et midlertidig skilt satt 
opp i forbindelse med veiarbeid.
– Jeg må si jeg ble rimelig forvirret da jeg 
kom til skiltet, og ettersom jeg uansett måtte 
stoppe for å prøve å orientere meg så fant jeg 
ut at jeg like gjerne kunne ta et bilde av det, 
sa Mikalsen som fikk overrakt et speilrefleks-
kamera som premie. Vegar Mikalsen vant et kamera for sitt vinner-

bilde, delt ut av KNAs generalsekretær 
Jan Beckmann og MAs redaktør H-E Hansen.

Skiltaksjonens resutltater ble presentert til 
veidirektør Terje Moe Gustavsen av president i 
KNA Erik Hillesund. 



18 MOTORFØREREN  |   1  |   2011

Samordnet
kraftfulle tiltak i transportinfrastrukturen 
må til for å få et transportsystem med høy 
sikkerhet og god framkommelighet i Norge. 
internasjonal luftfart vil også vokse betydelig.
 dette kommer fram i en utredning som 
samferdselsminister Magnhild Meltveit kleppa 
og fiskeri- og kystminister Lisbeth berg-Hansen 
fikk overlevert av vegdirektør Terje Moe gus-
tavsen, leder av styringsgruppen for Nasjonal 
transportplan 2014-2023. Avinor, Jernbane-
verket, kystverket og Statens vegvesen har i 
utredningen fokusert på utfordringer knyttet til 
utformingen av et fremtidsrettet og samordnet 
transportsystem.
 – basert på utredningene fra departement-
ene i tiden framover vil det bli avklart hvilke 
innsatsområder vi skal arbeide videre med, 
sier vegdirektøren. det endelige forslaget til 
Nasjonal transportplan fra transportetatene og 
Avinor legges fram i februar 2012.

Kapasitetsutfordring i storbyene 
- sterkere regional utvikling
befolkningsvekst og utviklingsplaner i 
storbyområdene de neste tiårene vil føre til 
at kapasiteten på vegnettet kommer til å 
stå overfor enorme utfordringer. det er ikke 
hensiktsmessig å bygge ut vegsystemet for 
å ivare ta det økte behovet som befolknings-
veksten gir her uten at det får alvorlige 
miljøkonse kvenser, kommer det fram i rap-
porten.
 – Legger vi til rette for både kollektivtrafikk 
og biltrafikk i storbyområdene, vinner bilen, 

sier transportetatene. Utredningsrapporten tar 
derfor til orde for at Staten bør øke ressursene 
til kollektivtrafikken vesentlig, samtidig som 
det innføres tiltak som hindrer ytterligere 
vekst i biltrafikken. det påpekes også at 
utbygging av et sammenhengende nett av 
sykkelveger er avgjørende for å håndtere 
trafikkveksten på best mulig måte.

Målkonflikt
Regjeringens klimamål for 2020 gjelder for ar-
beidet med Nasjonal transportplan, men målet 
kan stå i konflikt med transportveksten som 
følger av befolkningsøkingen og den økono-
misk veksten, avdekker rapporten. globaliser-
ingen fører med seg økt handel og dermed mer 
godstransport og personreiser med fly.
 Næringsliv og innbyggere i distriktene 
er helt avhengig av et fungerende transport-
system for å skape mest mulig robuste bo- og 
arbeidsmarkeder. det må derfor i større grad 
tilrettelegges for å overføre mer gods fra vei 
til sjø og bane, og overføre privatbilisme til 
kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk. 
det må avklares en framtidsrettet utvikling av 
Avinors lufthavner.

Flere eldre
Fram mot 2040 vil antall innbyggere over 67 

år dobles og denne gruppen vil reise vesentlig 
mer enn det tilsvarende gruppe gjør i dag. 
viktigheten av universell utforming av hele 
reisekjeder blir enda tydeligere.

Forpliktende samarbeid
vei og bane, skips- og luftfart må sees på som 
helhet for å finne gode løsninger på frem-
tidens transportutfordringer. Rapporten legger 
som forutsetning at det må være et tett og 
forpliktende samarbeid mellom samferdsels-
aktørene, både i stat, fylkeskommune og 
kommune. Målet er å kunne tilby et effektivt, 
tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig trans-
portsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling.
  Transportetatene og Avinor påpeker at 
utredningen skal gi et kunnskapsgrunnlag 
for framtidige beslutninger om infrastruktur-
utviklingen i landet. den baserer seg på 
en rekke tverretatlige faglige utredninger 
og inngår som et faglig innspill i arbeidet 
med Nasjonal transportplan 2014-2023 som 
legges fram 1. februar 2012. Neste etappe i 
plan arbeidet er framlegg av etatenes stam-
nettutredninger i slutten av mars 2011.

I. februar ble første fase av 
arbeidet med ny Nasjonal 
 transportplan (NTP) for årene 
2014-2023 lagt frem. Dette er 
en felles utredning fra de fire 
statlige transportetatene; Avinor, 
Jernbaneverket, Kystverket og 
Statens vegvesen. Befolknings-
vekst, globalisering og forventet 
økt inntekt de neste årene pekes 
på som viktige faktorer som blant 
annet vil føre til økt trafikk,  
først og fremst i storbyområder.

Ny NTP 2014-2023 utredet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk 
overlevert utredningen av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for Nasjonal 
transportplan 2014-2023, som også har bestått av lederne for Avinor, Jernbaneverket, Kystverket 
og Statens vegvesen.
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For her møter vi zero CO2-utslipp og drivstof-
forbruk under kjøringen, og zero motorstøy. Men, 
i motsetning til å score null på disse områdene, 
yter den ”full pott” på andre kvaliteter. den 
fullverdige, lille bilen med skal gi plass for 4 og 
gir gode og morsomme kjøreopplevelser både i 
bygater og på motorveien.

Samarbeid
bilen er allerede i markedet, men det blir nok rift 
om å få et eksemplar av den relativt be grensete 
produksjonen. Om C-ZERO virker kjent i formene, 
er det fordi den er et resultat av et sam arbeid 
mellom Citroën og Mitsubishi. bilene fra de to 
produsentene er i utgangspunktet meget like, 
men de har blitt gitt noen individuelle særtrekk. 
C-ZERO produseres hos Mitsubishi, som har vært 
meget synlige i sin tidligere markedsføring av 
denne bilen: Mitsubishi i-MiEv.

En opplevelse
Citroën C-ZERO byr på kompakte utvendige 
mål, gode ytelser og en rekkevidde som dekker 
de daglige kjøreturene.
 vi har ikke kjørt så mange fullelektriske 
biler hittil, så det er en unik opplevelse å 
sette seg inn i en slik bil. det første man 
møter er en type enklere instrumentering enn 
på våre drivstoffdrevne doninger. du sitter 
godt her inne, og som så ofte i en småbil får 
du følelsen av å være ombord i en langt større 
bil.
 Å starte Citroën C-ZERO er enkelt. vri om 
tenningsnøkkelen, et lydsignal og en grønn 
lampe ”REAdy” bekrefter at motoren er i 
gang,	sett	girspaken	i	kjøremodus	(tilsvarende	
automatgir)	og	du	kan	legge	i	vei.	
 i tillegg til de tradisjonelle informasjonene 

på dashbordet, indikerer en viser bruken av 
batteriet: blått felt for opplading av batteriet, 
grønt felt for ulike faser av økonomisk kjøring 
og hvitt felt for kjøring som krever et høyere 
energiforbruk enn det som er tilgjengelig.
 den tradisjonelle drivstoffmåleren er 
erstattet med en indikator for batteriladning. 
Når batteriet begynner å bli tomt, blir føreren 
først varslet. dersom oppladning deretter ikke 
skjer innen rimelig tid, vil muligheten for bruk 
av tilbehør først begrenses, deretter reduseres 
ytelsene, alt dette selvsagt for å forlenge 
rekke vidden så mye som mulig. 
 Når du trykker på gassen – unnskyld at vi 
fortsatt må holde oss til gamlespråket – glir 
bilen behagelig og lydløst av sted. beteg-
nelsen på den høyre pedalen kan etter hvert 
bli ”akseleratoren”, for det er nettopp hva vi 
vanligvis opplever i en el-bil. Uten gir skyter 
den trinnløst fart, som et skudd. På vår prøve-
tur hadde vi den udelte gleden av å bevise 
denne kvaliteten ved å la et par overmotor-
i serte, tyske prestisjemodeller bli sørgelig 
akterutseilt på grønt lys!
 Citroën C-ZERO kan kjøres på to måter: 

biLNyTT

Citroën bruker modellbetegnelser som går fra den minste bilen C-1  til 
de største C-5 og C-6 på personbilsiden. Hva er da ikke mer naturlig 
enn å kalle den helt nye elektriske Citroën for C-ZERO; C-NULL!

Fullelektrisk!
Citroën C-ZERO:
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biLNyTT

i gasspedalens første fase beveger bilen seg 
på normalt vis i trafikken. det legges vekt 
på økonomisk kjøring og begrenset bruk av 
elektrisitet. i gasspedalens andre fase, det 
vil si fra ca. midtstilling til full gass, gir 
bilen maksimal ytelse og dreiemoment for 
rask kjøring eller plutselige behov som for 
eksempel unnamanøvre. Resultatet er enkel  og 
avslappet kjøring for føreren.

Ytelsene
Citroën C-ZERO er utstyrt med en synkron motor 
med permanente magneter som yter 47 kW 
eller 64 hk EEC fra 3 500 til 8 000 omdr/min. 
Maksimalt dreiemoment på 180 Nm er tilgjen-
gelig fra 0 til 2 000 omdr/min. Siden maksi-
malt dreiemoment er tilgjengelig fra start, 
er det ikke formålstjenelig med en flertrinns 
girkasse. Citroën C-ZERO er derfor utstyrt med 
et reduksjonsgir med en utveksling som er 
tilpasset en tradisjonell differensial. begge 
befinner seg på bakakselen i nærheten av den 
elektriske motoren.
 Med sin lengde på 3,48 meter og vende-

diameter på 9 meter, smetter C-ZERO enkelt 
rundt i byen. Topphastigheten er på 130 km/t, 
og bilen akselererer fra 0 til 100 km/t på 
15,9 sekunder. Mye av akselerasjonen virker å 
komme i starten. For å lette manøvrering og 
start i bakke, er C-ZERO utstyrt med krype-
funksjon slik de fleste biler med automatgir 
også er.
 Rekkevidden på 150 km ved standard 
blandet kjøring gjør at man uten bekymring 
kan ta en tur på landeveien. i Europa er 70 % 
av alle daglige kjøreturer kortere enn 30 km  og 
95 % er kortere enn 80 km. 
 Med sin akselavstand på 2,55 meter byr 
bilen på plass til fire personer, og bagasjerom-
met har et volum på 166 liter. Citroën C-ZERO 
har standard sikkerhets- og komfortutstyr 
som blant annet servostyring, AbS, ESP, 
nødbremsassistent, elektriske vindusheiser, 6 
kollisjons puter og klimaanlegg.  
 Alt dette foregår i en stillhet som får deg 
til å glemme byens larm. Her er det ikke annet 
enn vind- og hjulsus som forstyrrer. du slipper 
å heve stemmen og kan nyte lydanlegget som 

aldri før. Men pass ekstra godt på fotgjengerne 
som krysser veien og er vant til å høre bilene 
som kommer!

Teknologien
Citroën C-ZERO er utstyrt med batteri av typen 
lithium-ion. dette er plassert under gulvet 
sentralt i bilen. batteriet er bygget opp av 88 
celler på 50 A som gir 16 kW tilført ved 330 v. 
Oppladning av batteriet i Citroën C-ZERO er 
enkel og kan gjøres på to måter: via en tradi-
sjonell	stikkontakt	(for	eksempel	hjemme	hos	
deg	selv),	ved	offentlige	ladestasjoner	eller	
ladestasjoner hos bedrifter. Full oppladning 
krever 6 timer med 16 A strømtilførsel. Lading 
kan også skje ved en ekstern stasjon som gir 
enfaset strøm på 125 A med 400 v for ytelser 
opp til 50 kW. Hurtigoppladning til 80 % av 
batteriets kapasitet vil da kun ta 30 minutter.
 C-ZERO er utstyrt med et system for gjen-
vinning av energi ved reduksjon av fart og ved 
bremsing som altså lader batteriet.
 Prisen for Citroën C-ZERO vil ved lansering 
være kr. 239 900,-.
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Det begynner å bli lenge siden 
småbilene fra Mazda hadde 
modellbetegnelser som 1200 og 
1300. Den gangen, på begyn-
nelsen av 70-tallet, handlet det 
om meget små to-dørs sedan-
utgaver, med svært konvensjonell 
konstruksjon og oppbygging.
 
det var blant annet snakk om langsmontert 
frontmotor og bakhjulsdrift gjennom en stiv 
bakaksel. det var ikke mye innvendig plass, 
verken i baksetet eller i bagasjeavdelingen. 
Men de små Mazda-bilene var allerede da noen 
pålitelige slitere som bød på mye kjøreglede 
og minimalt med problemer.
Mange minnes nok disse med nostalgisk glede.

Hard  konkurranse
Utviklingen videre har gått via modeller som 
blant annet 121 og demio, før man etter 
hvert endte opp med dagens Mazda2, en svært 
moderne småbil som ble lansert for tre år 
siden.
 Noen av de viktigste konkurrentene i 
denne klassen er modeller som Peugeot 207, 
Toyota yaris, volkswagen Polo, Ford Fiesta, 
Opel Corsa, Hyundai i20 og Citroen C3. det 
mangler med andre ord ikke konkurranse i 
markedet.   

Rask utvikling
Selv om den minste modellen fra Mazda bare 
er vel tre år gammel, er den allerede nå klar 
for en oppgradering. 

Nye Mazda2 har fått nytt design i fronten, 
og et noe friskere interiør. Samtidig har 
ingeniørene ”finpusset” både understell og 
motorutvalg. Alle motoralternativene til-
fredsstiller nå de strenge Euro 5 kravene hva 
miljøvennlighet angår. Et av poengene ved 
introduksjonen av utgående modell var vekt-
besparelse. Mazda2 var den gangen mer enn 
100 kilo lettere enn modellen den erstattet, 
demio. Nå har man utrolig nok klart å spare 
enda noen gram og kilo.

Alternativer for Norge
den norske importøren har valgt å satse 
kun på 5 dørs-utgaven, og det forventes at 
utstyrsvarianten Advance vil bli bestselger i 
Norge. Motoralternativene er to bensinmotorer 
og en dieselmotor. den minste motoren er en 
1,3 liter med 75 hk og 119 Nm. 
 det andre bensinalternativet er en 1,5 liter 
med 102 hester, mens dieselalternativet er en 
1,6 liter med 95 hester. Når det gjelder motor-
valg regner importøren med at flertallet norske 
Mazda2 kunder vil velge det minste alternativet, 
1,3 literen på 75 hester. Automatgir kan leveres 
sammen med den største bensinmotoren.

Imponerende motor
Etter en kort prøvetur med Mazda2 kan det 
konstateres at Mazda-ingeniørene fortsatt 
evner å bygge biler med kjøreglede. komforten 
er det heller ingenting å si på. bilen er både 
stillegående, lettkjørt og komfortabel. vår 
prøvebil var utstyrt med den minste motoren, 
og den var rett og slett imponerende. Med et 
dreiemoment på beskjedne 119 Nm var det 
likevel alltid krefter tilgjengelig. 

Småbiler har vokst 
det som først og fremst slo oss bak rattet 
på Mazda2 var ellers det totale fraværet av 
”småbilopplevelse”. Romfølelse, interiør og 
kjørekomfort medvirker til at man får inntrykk 
av å kjøre en mye større bil. 
dette viser først og fremst at mye har skjedd 
med de såkalte småbilene. På mange områder 
er de nå faktisk fullt på høyde med større 
biler.
 vårt klare råd må bli at Mazda2 så avgjort 
bør stå på listen over aktuelle alternativer for 
de som vurderer å kjøpe ny bil i det såkalte 
b-segmentet. 

biLNyTT

Mazda2 i 
fornyet utgave

Mazda:

Av Knut Arild Lotterud
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Det er ingen hemmelighet at 
ingeniørene hos Ford åpenbart kan 
noen ”lure knep” når det gjelder 
avdelingen for veiegenskaper, og 
kjøreglede. Dette er noe som i 
årevis har kommet de fleste Ford 
modellene til gode. Fiesta. Focus, 
C-max, S-max og ikke minst 
Mondeo, har alle fått mye ros og 
kreditt for sin kjøreglede og sine 
flotte veiegenskaper.

dette er sikkert også en av årsakene til at 
Ford Mondeo i lang tid har hevdet seg helt  i 
toppen av salgsstatistikken i sitt segment. 
Nå er en oppgradert og ytterligere forbedret 
Mondeo klar for det norske markedet.

Bra utgangspunkt
Med et så bra utgangspunkt er selvsagt en-
dringene i hjuloppheng og styring helt mini-
male. det dreier seg om mindre justeringer. 
 veldig store er heller ikke de synlige 
endringene, verken innvendig eller utvendig.  
det er mer snakk om kosmetiske forandringer. 
Noen designmessige grep og litt andre mate-
rialvalg, blant annet for å tilpasse produktet 
til gjeldende trend og mote – og til øvrige 
allerede oppgraderte modeller i Ford-programmet 
(Kinetic	design).
 Et godt eksempel på dette er at Mondeo 
nå leveres med LEd-teknologi i både kjørelys 
og baklys/bremselys.

Førerassistanse
Et stikkord for nye Ford Mondeo er ”fører-
assistanseteknologi”. Nye Mondeo har inne-
bygget flere nye systemer som skal gjøre 
bilkjøringen enklere og tryggere.
 bilen varsler for eksempel om utilsiktet 
filskifte	(rattet	vibrerer),	den	har	automatisk	
fjernlyskontroll	(blender	ned	for	møtende	
trafikk),	og	den	har	blindsonevarsling	(sier	fra	
om	noe	befinner	seg	i	speilenes	blindsone).	

Under panseret
Men de aller største nyhetene finner man 
kanskje under motorpanseret. Som før handler 
det mye om diesel. den kjente toliters die-
selmotoren på 115, 140 eller 163 hk, får nå 
selskap av en oppgradert 2,2-liters diesel med 
hele 200 hester. Alle disse motoralternativene 
kan kombineres med en sekstrinns manuell 
girkasse, eller Fords tochlutch-automat, kalt 
Powershift. Sistnevnte leveres nå i en kam-
panjeperiode fortsatt uten tillegg i prisen.
På bensinsiden handler det fortsatt om en to-
liter med 203 hester. denne suppleres nå med 
en toliter Ecoboost turbomotor på 240 hester. 
Etter hvert kommer det også en 1,6-liters 
turbo med 160 hk. Sammen med denne minste 
motoren kan det dessverre ikke leveres Power-

shift girkasse. Men vi tror likevel at dette kan 
bli et godt alternativ på det norske markedet, 
ikke minst på grunn av lavere avgifter og 
lavere pris. 

Karosserivaroanter
Også den oppgraderte utgaven av Ford 
Mondeo leveres i tre karosserivarianter, nemlig 
sedan, kombi og stasjonsvogn. Utstyrsvariantene 
er Trend, ghia, Titanium, og Titanium S. Selv 
basismodellen Trend leveres med et meget 
høyt utstyrsnivå, med blant annet LEd-lamper 
i baklys og bremselys, fjernstyrt sentrallås. 
elektriske vindusheiser og  to-sone automatisk 
klimaanlegg. Mondeo er selvsagt utstyrt med 
stablilitetskontroll, og den har hele syv kol-
lisjonsputer. 

Konklusjonen
Prisene starter på 295.400 kroner for 
diesel  varianten med 115 hester. velger man 
stasjons vogn øker prisen med 9.000 kroner. 
 vår konklusjon etter en kort prøvetur må 
rett og slett bli at en meget bra bil har blitt 
enda bedre, og enda mer velutstyrt. Flagg-
skipet i den europeiske Ford-familien er godt 
rustet til å møte de mange konkurrentene i 
markedet.

Oppgradert 
Ford Mondeo

Ford:

Av Knut Arild Lotterud
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Småbåtregisteret
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Organisasjonskart for Redningstjènesten
Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen

Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen Sør-Norge
Sikringsbygget, 4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler (LRS)
identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen Nord-Norge
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Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

Ta løyvekurs i 2008 og Norgestaxi dekker dine kursutgifter
ved uttak av løyve hos Norgestaxi Trondheim AS

Hos oss i Norgestaxi Trondheim kan ditt ønske bli oppfylt.
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har ledige hovedløyver for
Trondheim. Som drosjeeier kan du utvikle din egen virksomhet
innenfor vårt konsept.

Det stilles ikke krav til erfaring fra drosjevirksomhet.
Oppfyller du myndighetenes krav, vil du kunne starte din
virksomhet om kort tid.
Vi tilrettelegger for opplæring, kurs mm., som Norgestaxi dekker
etter at hovedløyvet er tatt ut og formidlingsavtale med
Norgestaxi Trondheim AS er skrevet.

Ta kontakt med Geir B. Lerdahl
geir-b.lerdahl@norgestaxi.no

Tlf. 73 92 49 02 / 900 38 050
for nærmere informasjon om Norgestaxi Trondheim,

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no
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MA takker sine gode kontakter for all støtte 
til arbeidet for rusfri trafikk og livsstil
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Skal du på Trialweekend, eller 
har lyst til å se hva dette er? 
Eller vil du være med å høre 
og bestemme hva som faktisk 
skjer i MA-Ungdom?

i år er det igjen tid for MA-Ungdoms kongress, 
og for å få med flest mulig på kongressen, 
har vi planer om å sammenkjøre denne med 
Trialweekend.
 vi håper flest mulig har mulighet til å 
delta dette er også en fantastisk mulighet for 
å kunne treffe andre aktive medlemmer som 
driver med det samme, eller noe annet enn 
dere selv.

datoen er som alltid for Trialweekend i 
kr.Himmelfartshelgen 2.-5. juni.
Nærmere informasjon kommer på nettsidene 
våre og i egen info til klibbene.

Men hold av datoen!

Kongress i MA-Ungdom
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den internasjonale bilindustrien har for lengst 
innsett at oljebaserte kraftkilder en dag tar 
slutt. Og de strategiske grep for å komme i 
best mulig posisjon for framtiden er i gang 
i stor skala, men ofte i kulissene for det 
bilkjøpende publikum. Således er bilkonsern-
ene store aktører på verdens råvarebørser for 
tiden, med tanke på at vi om ikke så lenge har 

behov for andre råvarer enn det sorte gullet. 

Råvarefokus
karbon er et av nøkkelordene, her er vW i 
ferd med å kjøpe seg store interesser for å 
sikre tilgang på råvarer til å bygge biler av. i 
skrivende stund ser de øvrige aktørene ut til å 
ligge litt etter på dette feltet, men de kommer 

etter hvert. de er nødt til det. karbonbaserte 
fiberprodukter er relativt eksotisk i dag, kun 
et	par	dusin	spesialister	(blant	annet	delvis	
norskeide	Koenigsegg)	bruker	det	i	omfat-
tende skala. Etter hvert vil både råvarene og 
produksjonsteknologien bli avmystifisert, slik 
at ”hverdagsbilen” i meget stor grad vil være 
et karbonprodukt. karosseri, interiør, hjulopp-

biLNyTT

Forteller verden den hybride veien

På den 81. bilutstillingen i Geneve er det miljøvennligere teknologi som står i 100% fokus.

TOYOTA F86: 
Verdens største bilprodusent har lenge lovt oss en 
ny sportslig coupé. Med seneste utgave av F86 er 
løftet et langt stykke på vei til å oppfylles. Ferrari 
hadde ikke behøvd å skamme seg over slike linjer.
  

FORD-SUV: 
Ford viste denne mellom-
store SUV’en kalt B-Max, 
produksjonsklar og med 
en tresylindret 1,0-liters 
EcoBoost-motor. 
– B-MAX Concept oppleves 
som en mindre S-MAX, sier 
Martin Smith, Ford Europas 
direktør for design. – Vi 
ønsket å vise at en liten 
bil kan være svært romslig 
og praktisk, samtidig som 
den har den slanke og 

 dynamiske formen som har 
gjort S-MAX så populær.

Genève-bilutstillingen:

Tekst og foto: Per H. Forsberg
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heng, girkasser, seter, på en rekke områder vil 
det sorte materialet gjøre bilene lettere, mye 
lettere.

I mellomtiden?
For det er vekt det handler om: Skal du spare 
drivstoff, minske den energien som kreves for å 
drive kjøretøyet framover med noen grad 

Forteller verden den hybride veien

På den 81. bilutstillingen i Geneve er det miljøvennligere teknologi som står i 100% fokus.

PIECH: 
En bilutstilling med et renommé som Geneve kan vise til mange nota-
biliteter blant gjestene. Den legendariske Ferdinand Piech kaster glans 
over VW-utstillingen.
  

MAZDA SUV:
Mazda har mye spennende å by på, ikke minst designmessig framover. 
Notér gjerne utrykk som Shinari og Minagi. Sistnevnte er i Geneve i form 
av en mellomstor SUV med et morsomt utrykk. Beholdes interiøret slik det 
blir vist nå, kan dette godt være en ”CV-5”. Den virket temmelig klar for å 
settes i produksjon.

Nissan kunne vise at elektriske 
kjøretøy slett ikke behøver å se ut 
som Postman Pat har kjøpt den. 
ESFLOW er en særdeles innbydende 
kreasjon.
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av effektivitet, må du ned i vekt. Og du må 
gjøre deg klar av petroleumsprodukter som den 
hovedsakelige energibærer. Med hva da?
i påvente av det som enkelte standhaftige 
produsenter har lovet oss i snart førti år, 
hydrogen celler, trykker vi hybridløsninger til 
våre bryst. i så stor grad at det i dag ikke 
finnes en eneste produsent som ikke kan vise 

til en så å si produksjonsklar hybridløsning, der 
strøm skal være miljømotivet. 
 derfor er det med en viss grad av stolthet 
Toyota på sin enorme stand kun viser hybrid-
drevne kjøretøy. For første gang, og foreløpig 
som eneste. Har du fulgt med i noen år, vet du 
at	det	nettopp	er	den	japanske	giganten	(i	dag	
definitivt	verdens	største	bilprodusent)	som	har	

vist verden hybridveien, for ikke å si ”Prius-
verden”.
 Nå er ikke hybriddrift noe nytt. Toyota har 
forsynt verden med millioner av kjøretøy og 
er langt inne i neste trinn: Produksjonsklare 
hybrider ”plug-in”. Med andre ord: bilen du 
lader fra et vekselstrømsuttak i garasjen, på 
jobben eller ved metrostasjonen. Heller ikke 

Volkswagen-BULI:
Husker du VWs første transporter og mikrobussen 

som fulgte? Husker du konseptbilen fra starten på 2000-tallet og som sjefene 
i Wolfsburg ikke torde satse på, nostalgibølge eller ikke? Nå foreligger konseptbilen Buli som fører tankene 

raskt tilbake til den gangen. I Buli forener VW svar på flere av de utfordringene bilprodusenter kommer til å stå overfor; kompakt ytre 
med god plass om bord, plassbesparende og ”downsized” drivverk, mye underholdningsteknologi (blant annet med egen integrert 

iPad) og ren elektrisk drift. At den er lekker å se på, er ingen ulempe.    

SKODA: 
Litt moderate linjer i dette konseptet fra Skoda forteller nok at vi 
kan spore mye av den neste Octaviaen her. Skoda markerte for øvrig 
sitt mer sportslige image med en Monte Carlo-versjon av Fabia.
  
  

RINSPEED: 
At bilverden ikke bare er drivstofforbruk og miljøteknologi, viste 
Rinspeed med denne morsomme ”fritidsbilen”. Skjønt, det ene 
behøver slett ikke utelukke det andre?
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her er Toyota alene, en meget stor andel av de 
nyhetene som står utstilt i geneve er nettopp 
slike biler, klare til å stikke i vegguttaket.

Og batteriene skal veie…? 
Ulempen er fortsatt, selvsagt, rekkevidde. du 
kan i beste fall kjøre en tur på 300 kilometer, 
og det er vel og bra, under forutsetning at du 

da kan sette fra deg bilen i relativt lang tid 
for å lade den på nytt. dette virker som rene 
himmelrike for en som har fulgt med på denne 
utviklingen. Men det er et stykke igjen til vi 
kan slå oss til ro med at strømmen vil være der 
vi trenger den, om bord i bilen, og i så stor 
grad at vi kan få gjort det vil har satt oss fore. 
Forutsetningen er batterier som både er lette 

å lade, og har god kapasitet. Stikkordet her er 
igjen: Råvarer! 
karbon dukker opp igjen her, sammen med 
grafitt og salter. 
 i geneve får du også demonstrert filosofien 
som er i ferd med å gripe om seg, og som vW 
har vært den ypperste eksponent for i flere 
tiår: På godt norsk kan vi bruke ”krymping”, 

PRIUS+: 
Toyota har vist verden hybrid-veien i flere tiår allerede. I Geneve sees Prius+, fjerde generasjon 
av den japanske knallsuksessen, en bil Toyota Norge også har stor tro på. Bilen er den første  
7-seters fullhybridbil i Europa og kommer i salg første halvår 2012.
  

CITROEN: 
Denne enorme limousinen var blikkfang under 
Verdensutstillingen i Shanghai sist høst, og 
altså ingen direkte nyhet. Den markerer allikevel 
hvilken vei Citroen tenker designmessig, og bærer 
det megetsigende navnet Metropolis.
  

Mercedes SLS-AMG: 
Mercedes lanserer i Geneve en rekke aktuelle, produksjonsklare modeller, ikke minst av nye 
C-klasse. Da dette er biler du vil se i bøtter og spann på norske veier etter hvert, lar vi dette 
mer eksotiske uttrykk markere at ikke alt ”grønt” er knyttet til naturvennlighet. SLS i denne 
kuløren vil definitivt vekke oppsikt, selv i ”Oslo 3”.
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det internasjonale er ”downsizing”. i vW- 
 sammenheng vil det si små, ultrakompakte 
og særs effektive motorer, gjerne assistert av 
både kompressor og turbo. i den morsomme 
konseptbilen buli finner vi neste trinn i denne 
spennende utviklingen.

Mindre av det meste, bortsett fra kullstoff! 
Hvordan skal man så få plass til fire, fem  
(i	enkelte	tilfelle	kanskje	både	seks	og	syv)	
voksne mennesker i tillegg til eventuell bagasje? 
ved å lage bilene ”effektive” i interiøret. 
– Alle komponenter må ta mindre plass, spe-

sielt gjelder det seter og detaljer på dashbor-
det, sier en av de mer prominente designere til 
Motorføreren. Også her er vekt selvsagt i sterkt 
fokus, sammen med det stadig tilbakevendende: 
Av karbon skal bilene bygges!

AUDI Q5 HYBRID: 
Vi regner med å se adskillig flere ev Q5 Hybrid på norske veier når 
den lanseres i oktober enn av de andre nyhetene fra Audi: RS3 
Sportback og en stor (!), ”sikkerhets”-utgave av A8.

RENAULT GORDINI:
Navnet bringer historiske assosiasjoner til et morsomt kapittel 
i  motorsporthistorien. Også er den morsommere å se på enn en 
 el-drevet Kangoo Maxi ZE…

BMW Z4:
At BMW og PSA Peugeot Citroen har inngått en avtale om felles utvikling av 
hybridteknologi får nok ingen betydning for denne lekre doningen. Markedet vil 
elske nye Z4 likevel.

RALLY-MINI:
BMW legger naturligvis stor vekt på at de starter i selveste WRC med en Mini 

Cooper fra Rally Italia i mai måned. Førere er Dani Sordo og Kris Meeke.

OPEL-STRØM: 
Opel og GM har vist lenge at de er svært langt framme når det gjelder 
strømdrift.  Volta og Ampera har fortalt oss det. Her er en særdeles stilig 
konseptbil på utstilling i Geneve. Den er tilnærmet produksjonsklar.  
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VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID
Den stasjonsvogna (ja, vi bruker dette kanskje noe foreldede 
utrykket) som nok får størst betydning for Kina-eide Volvo 
er V60 med stikkontakt. Markerer den seg like godt i Norge, 
tro?

BMW Z4:
At BMW og PSA Peugeot Citroen har inngått en avtale om felles utvikling av 
hybridteknologi får nok ingen betydning for denne lekre doningen. Markedet vil 
elske nye Z4 likevel.

MITSUBISHI GLOBAL SMALL:
Etter suksessen med i-Miev er kanskje ikke Gobal Small den mest epokegjørende ny-
heten. Ikke desto mindre kan dette meget godt være neste generasjons Colt, med 1,0 
og 1,2 liters MITEC- motorer og lansering om et års tid.

SUBARU SPORT:
Slik kan det illustreres når en såpass ihuga 4WD- ekspert som Subaru kaster seg over 
bakhjulsdrift og frontmotor (selvsagt en boxer!). Utvikles i samarbeid med Toyota og 
er bekreftet for det nordamerikanske markedet. Heldiggrisene!

PEUGEOT EX1: 
Peugeot valgte å henge denne morsomme kreasjonen 
opp på veggen, den hadde vel gjort seg bedre på gulvet. 
HX1 er selvsagt strømdrevet, og kan stå som et lysende 
eksempel på at strøm ikke nødvendigvis betyr kjedelig.
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den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen for-
teller oss hvor, hvor mye og hvor langt vi reiser, 
hvordan vi reiser, hvilke transportressurser vi 
har tilgang til og hvorfor vi reiser. 

Flere biler
– Stadig flere har mer enn én bil i husholdnin-
gen. Siden 1992 har andelen husholdninger 
med minst to biler økt fra 32 til 42 %, men 
dette har totalt sett ikke ført til mer bilbruk. 
det kan bety at husholdningene i større 
grad har bil i beredskap og ikke nødvendig-
vis bruker den hver dag, for eksempel til og 
fra jobb. Andelen bilbruk på arbeidsreiser 
har gått ned fra 65 til 61 %, forteller guro 
berge ved seksjonen for transportplanlegging 
i veg direktoratet til vegvesenets nettsider 
vegvesen.no.
 berge har fulgt arbeidet med reise-
vaneundersøkelsen, som er utført av Trans-
portøkonomisk institutt på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, 
Jernbaneverket, kystverket og Avinor. 

Miljøprofil
– vi ser at det kun er 45 - 54 åringer som 
kjører like my bil som tidligere, alle andre 
aldersgrupper reiser mindre med bil, sier guro 
berge. kollektivandelen har økt fra 8 % i 2005 
til 10 % i 2009 og andelen som går har økt 
fra 20 til 22 %. Også på korte reiser bruker vi 
mindre bil. På reiser under 2 km i nærmiljøet 
har andelen bilreiser gått ned fra 37 til 34 %. 
49 % av disse reisene gjøres til fots og 7 % 
gjøres på sykkel. 

det ser ut som det er syklistene som taper 
andeler i reisevaneundersøkelsen. Totalt på 
landsbasis har sykkelandelen gått ned fra 5 % 
i 2005 til bare 4 % i 2009. Og det er ungdom 

fra 13 til 17 år som står for den mest drama-
tiske reduksjonen; fra 15 til 9 %. Samtidig er 
det interessant å se at noen flere av de over 
67 år har begynt å sykle.  

Ungdommen går og reiser kollektivt
At reisevanedataene viser at ungdom sykler 
mindre er ikke så ille som det kan se ut, 
mener berge. – det viktigste er at ungdommen 
kommer seg ut av bilen. de blir ikke kjørt så 
mye til og fra sine aktiviteter som i 2005. i 
denne aldersgruppen er det nå færre som er 
passasjer i bil og det er en økning i andelen 
som går fra 32 til hele 36 %. i tillegg er det 
en økning i andel kollektivreiser fra 17 til 21 
%. denne utviklingen ser vi over hele landet. 
Også i aldersgruppen 18 til 24 år er det færre 
bilførere og flere som går og reiser kollektivt.  

– Når det gjelder skolereiser har kollektivan-
delen økt fra 36 % til hele 43 %, forteller 
guro berge. Ungdommen reiser mer miljøvenn-
lig, de lærer seg å reise kollektivt i hverdagen 
og lærer å orientere seg i bylandskapet ved 
hjelp av kollektivsystemet. dette er viktig for 
at de skal fortsette å reise kollektivt når de 
blir eldre, sier guro berge. 

i 2009 hadde 26 % av befolkningen et svært 

godt kollektivtilbud, med holdeplass nærmere 
enn en km fra bolig og med 4 avganger eller 
mer i timen. i 2005 var det 24 % som hadde 
et tilsvarende tilbud.  

Oslofolk reiser minst med bil
i Oslo viser tallene fra reisevaneundersøkelsen 
en markant nedgang i andelen biltransport 
i forhold til de andre store byene. Ser vi på 
andel bilførere i transportmiddelbruken i Oslo, 
har denne gått ned fra 34 % i 2005 til 28 % i 
2009 og andel bilpassasjerer har gått ned fra 
9 til 7 %. Oslofolk går og reiser mer kollektivt. 
kollektivandelen har økt fra 21 til 25 % og 
andelen gående har økt fra 30 til 34 %, mens 
sykkelandelen har stått stille på fem %. bilen 
brukes bare på 35 % av reisene. 

viktig å kjenne til befolkningens reisevaner
Reisevaneundersøkelsen er viktig når vi skal 
planlegge transportløsninger for fremtiden. 
Resultatene brukes i utredningsarbeidet i 
NTP 2014 – 2023 og forteller oss om trender 
og utviklingstrekk og hva som påvirker våre 
reisevaner. Undersøkelsen er spesielt nyttig 
når den videre utviklingen av byregioner skal 
planlegges.  

kilde: Statens vegvesen / www.vegvesen.no

TRAFikk

Nordmenn reiser mer enn tidligere, 
men andelen bilreiser er redusert 
fra 54 % i 2005 til 52 % i 2009. 
Andelen som reiser kollektivt 
og andelen som går øker, særlig 
gjelder dette blant ungdom. Det 
viser tall fra den nasjonale reise-
vaneundersøkelsen 2009, som ble 
offentliggjort i begynnelsen av 
februar.

vi går mer – og reiser mer kollektivt
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Finn din nærmeste automester på
www.automester.no

Kongsvinger
Elverum

Lillehammer

Fredrikstad
Larvik

Arendal

Skien

Notodden

Fagernes

Kristiansand

Stavanger
Haugesund

Bergen

Førde

Ålesund
Molde

Trondheim

Namsos

Bodø

Narvik
Harstad

Tromsø

OSLO
Mjøndalen

Verdal

Voss

180 VERKSTEDER 
PÅ LANDSBASIS

MEKANISK 
SKADE OG LAKK

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

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

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

• Ingen egenandel

• Hjelp på stedet eller 
 på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste 
 AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet 
 alle dager i året
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dekkprodusenter har ønske om å gå stadig nye 
skritt for å bedre kvaliteten på en lang rekke 
områder; slitestyrke og egenskaper på forskjel-
lige underlag når det er vått eller tørt. dette er 
kvaliteter man må vurdere når valget skal gjøres 
for nye sommerdekk. Allerede på høstparten i fjor 
var vi med finske Nokian da de presenterte sine 
nye dekk for i år. 

”Grønne” dekk
da ble de første nye av Nokian Hakkas sommer-
dekkfamilie for nordiske forhold presentert. de har 
fått navnet Nokian Hakka green. Og selv om de 
”grønne” dekkene finnes i nettopp denne fargen 
i markedsføringen, er de vanlig sorte når du skal 
finne dekk til din egen bil.
 det nye miljøvennlige dekket Nokian Hakka 
green er skapt for å gi godt grep under alle 
skiftende forhold som kan forekomme gjennom 
et nordisk sommerhalvår, lover Nokian. dekket 
skal gi sikre kjøreegenskaper på glovarme, grove 
asfaltveier, på regnvåte veier og sent på høsten, 
når temperaturen nærmer seg nullpunktet. 
 Nokian Hakka green har flere nye tekniske 

innovasjoner som gir dekket lavere rullemotstand 
og bedre slitestyrke, opplyser Nokian.

Lett og presist
Under utviklingen av det nye dekket er det ikke 
gjort noen kompromisser, og utgangspunktet var 
dekket Nokian Hakka H, opplyser Nokian. dette 
dekket har spesielt scoret på den lave rullemot-
standen og det gode grepet. grep og kjøreegen-
skaper for nye Nokian Hakka green er testet på 
testbaner i Norden, Tyskland og Spania. 
- den største utfordringen en dekkprodusent har, 
er å kombinere sikkerhet og grønne verdier i et og 
samme dekk. gjennom flere år har vi utviklet nye 
miljøvennlige konstruksjons- og materialløsninger, 
noe som har gjort det mulig å skape nye Nokian 
Hakka green med velbalanserte egenskaper. 
dekket gir eksakte kjøreegenskaper i kritiske 
situasjoner og ruller komfortabelt lett, sier Teppo 
Huovila, produktutviklingsdirektør i Nokian Tyres.
dekkets spesielle gummiblanding, Hakka green 
Silica, skal gi en fin kombinasjon av sikkerhet 
og miljøvennlighet. Helsilicablandingen, som 
inneholder en finsk olje utvunnet fra furu, skal gi 

godt våtgrep ved alle temperaturer. denne oljen 
senker gummiblandingens temperatur effektivt 
ved å redusere friksjonen som skapes når mole-
kylene beveger seg. den nye gummiblandingen 
gir Nokian Hakka green gode kjøregenskaper både 
i sommervarmen og på kjølige høstdager.
 dekket har høy slitestyrke og ruller lett også 
under vanskelige forhold. Lav rullemotstand sparer 
drivstoff og gir dermed mindre CO2-utslipp, og er 
således mer skånsomme for miljøet. Nokian Hakka 
green har så mye som 15 % lavere rullemotstand 
enn forgjengeren, Nokian Hakka H, noe som gir 3 
% lavere drivstofforbruk.
 dersom alle Norges ca. 2,2 millioner person-
biler kjørte med Nokian Hakka green sommerdekk, 
så ville man kunne spare inn ca. 95 millioner liter 
drivstoff årlig, har Nokian regnet ut. besparelsen 
tilsvarer den drivstoffmengden som rommes i 
1.728 tankbiler med tilhenger.

Slitestyrke
At dekket er slitesterkt er også miljøvennlig. det 
skal holde lenge selv i høy hastighet på grove 
norske asfaltveier. kjøreegenskapene holder seg 

TEMA

På vei mot sommer
Nokian:

Vinteren er i ferd med å miste taket. En ny sommer med behov for egnete dekk står for døren. Og 
mens de fleste av oss – nær sagt som vanlig – utsetter i det lengste å få lagt om hjulene på bilen, har 
dekkprodusentene ligget godt i forkant for å tilby oss sitt beste for en ny sesong.
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også når dekket slites og blir eldre. En robust 
konstruksjon skal være slitesterk selv på dårlige 
veier.
 På sidene av de langsgående ribbene finnes 
små halvrunde hull som ligner overflaten på en 
golfball. disse har som oppgave å kjøle dekket. 
denne nye Silent groove-designen reduserer 
dekkets luftmotstand og bilens drivstofforbruk.
designen av sidene på de langsgående ribbene 
reduserer dekklyden både inne i bilen og utenfor. 
På dekket finnes små hull som eliminerer den 
ubehagelige plystrende lyden som kantene på de 
tverrgående sporene kan skape. Robust stamme-
konstruksjon og nøye valg av materialer demper 
støt effektivt, og bidrar ytterligere til å redusere 
dekklyden.

Mot vannplaning
Nokian Hakka green skal også gi den ypperste 
beskyttelse mot vannplaning når sommerens 
verste regnskurer setter inn. de polerte hoved-
sporene sørger for at vann raskt pumpes bort 
mellom dekk og vei. Optimert og åpen design 
av hovedsporene øker deres volum og reduserer 
risikoen for vannplaning.
 dekkets indre og ytre skuldre har såkalte 
venturispor som ytterligere styrker beskyttelsen 
mot vannplaning. disse spesielle sporene mel-
lom mønsterblokkene på skulderområdet gjør at 
vannet strømmer raskere bort mellom dekk og 
vei. bilindustrien bruker venturibegrepet flittig. 
Mange biler har en venturitunnel på undersiden. 
den skaper et undertrykk mellom veien og bilens 
karosseri, noe som trykker bilen ned mot veien 
(såkalt	downforce).
 Også dekkets asymmetriske innside/utside-
mønster forbedrer vannplaningsegenskapene. 

dette får vi til fulle oppleve under forskjellige 
øvelser der vannplaningsegenskapene testes med 
hensyn til å holde kontrollen både ved unna-
manøvre og hard bremsing. 

Varsler vannplaningsrisiko
I	tillegg	til	Nokiandekkenes	slitasjevarsler	(DSI	=	
Driving	Safety	Indicator)	har	det	nye	dekket	også	
en vannplaningsvarsler. Et vanndråpesymbol i 
mønsteret forsvinner når mønsterdybden er nede 
på 4 millimeter, og minner om at risikoen for 
vannplaning da øker.
 På dekksiden finnes en inforute der luft-
trykket kan markeres. dekk med riktig lufttrykk 
øker kjøresikkerheten, gir bedre kjøreegenskaper 

og reduserer drivstofforbruket. bjørkeløvsymbolet 
på dekksiden viser at dekket kun inneholder rene 
gummiblandinger.

For små og mellomstore personbiler
Nokian Hakka green passer til små og mellom-
store personbiler, og finnes i hastighetsklas-
sene T, H og v. det vil erstatte både Nokian 
Hakka i3 og Nokian Hakka H.
 Fra starten vil Nokian Hakka green være 
tilgjengelig i 24 dimensjoner i hastighetsklas-
sene T, H og v. Salget av det nye dekket starter 
våren 2011 på Nokian Tyres viktigste markeder 
i Norden, Russland, Ukraina, kasakhstan og 
Hviterussland.

Det er mange kriterier for kvalitet som er på Nokians diagram over egenskaper 
som stadig er under utvikling.

På testbanen får vi også se hvordan Nokian blant 
annet videreutvikler dekkmønsteret for å takle vått 
underlag og vannplaning. En bil kjører over en 
fotoplate der ”fotavtrykket” registreres.  Databildene 
danner grunnlag for nye fremskritt. 
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det er viktig at bilgjenvinning gjennom-
føres og kvalitetsgaranteres av aktører som 
kan håndtere både omfanget og de tekniske 
utfordringene det bringer med seg, derfor har 
bilimportørene i Norge gått sammen om sel-
skapet Autoretur. 
 Autoretur AS drives på non-profit basis for 
å sikre at ikke kommersielle og økonomiske 
hensyn kommer i veien for målet om innsam-
ling og gjenvinning av utrangerte biler - til 
bransjens og miljøets beste. 

Autoretur driver miljøsanering i 
praksis
Miljøsanering handler om å sørge for at din bil, 
når den har kjørt sin siste mil, tas hånd om på 
den måten som best gagner miljøet og verner 
om jordens naturressurser.

Når en bil leveres til et leveringsmottak er det 
første som skjer at den saneres, eller tappes. 
det innebærer at den tømmes for alle miljø-
farlige væsker. disse væskene lagres i egnede 

beholdere og sendes til gjenvinning eller 
destruksjon. 
 Etterpå fjernes  bensin, batteri og dekk, før 
de verdifulle delene plukkes ut, de som kan leve 
et forlenget liv i en annen bil. det som blir igjen 
splittes opp i ulike kategorier som kan gjen-
vinnes. Målet er at resten, det som til slutt må 
havne på deponi, skal være så lite som mulig.
 Når bilvraket er demontert og tappet og 
tømt for alle miljøfarlige stoffer blir det presset 
sammen til en håndterlig kloss. den pressede 
bilen kjøres så gjennom en shredder som knuser, 
hakker og maler opp delene for videre material-
gjenvinning. de forskjellige materialene  skilles 
og sorteres gjennom en nitid fragmentering-
sprosess som skaper enorme mengder råmateri-
aler. 70 – 80 % av en bil består av metall, resten 
er plast, gummi, glass, tekstiler ol. dette fjernes 
gruppevis ved hjelp av magneter, luftstrømmer, 
vannbad og i mange tilfeller for hånd. For 
eksempel fanger magnetene opp biter av stål 

TEMA

Bilen representerer en utfordring for miljøet, gjennom hele sin leve tid. 
En viktig del av bilindustrien er det som skjer når vi er ferdige med 
bilen, etter at den har kjørt sin siste mil. Importørene er pliktige å 
følge opp at bilens ettermæle blir gjennomført på en ansvarlig måte, 
og det er Autoretur som forvalter det ansvaret i Norge. 

Hvem er Autoretur?

Tekst Kajsa Persson

Miljøfarlige væsker fjernes umiddelabrt fra kasserte kjøretøy og fylles på separate beholdere som er tydelig merket som farlig avfall, 
og på underlag som hindrer at gift lekker ned i grunnen.
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og jern. i vannbadet vil plast flyte opp mens 
Aluminium synker. 
Mesteparten sendes så videre til ulike gjen-
vinningsprosesser, der det blir råvare for nye 
produkter. En liten del av materialet benyttes 
også til energiutvinning.

85% av en bil gjenvinnes
det begynner å bli lenge siden kasserte biler 
var ensbetydende med rustne vrak på skrap-
haugen. i dag har bilprodusentene krav på 
seg at 85 prosent av bilen skal kunne gjen-
vinnes, herav kan 5 prosent energi utvinnes. 
Fra 2015 er kravet 95 % gjen vinning og 
utvinning.

Også gjenvinning har blitt en globalisert 
bransje. ikke minst lønnsnivået gjør at 
manuell sortering og produksjon finner sted 
helt andre steder enn der bilen har levd sitt 
liv på veien. Når fragmenteringen er gjort 

her i Norge, sendes ofte råmaterialene til 
produksjonsenheter andre steder verden. 

Fra bil til binders
Materialene fra gamle biler gjenbrukes i 
produkter vi er omgitt av hver dag.
På jobben kan armaturer, kabler, stativer, ja 
til og med binders stamme fra biler.
Hjemme kan bestikk, gryter, maskindeler, 
lamper, eller kjøkkenviften ofte spores tilbake 
til bilindustrien. går du en tur i byen vil du 
kanskje se igjen deler av gamle biler flere 
ganger, som gateskilt, lyktestolper, trikke-
skinner, kumlokk eller gjerder.

Autoretur – et landsdekkende nettverk
Samarbeidspartnerne veolia og bilgjenvinning 
AS har leveringsmottak over hele landet. På 
www.autoretur.no finner du et oversiktlig kart 
over miljøvennlige bilopphoggerier og steder 
hvor du kan få kjøpt brukte bildeler. 

1. februar i år lanserte Autoretur Super-
Scrabble, som en del av sin markedskom-
munikasjon. Super-Scrabble er et nettspill 
som gikk ut på å finne flest mulig gjen-
stander som en bil kan bli til. Utformingen 
var fra det kjente brettspillet Scrabble. 
Ordene gjemte seg i et bokstavbrett, og 
spilleren hadde to minutter til disposisjon. 
Alle premiene var selvfølgelig ting som en 
bil kan bli til.

kampanjen fokuserte på gjenvinnings-
aspektet ved bilindustrien, og skulle 
oppmuntre folk til å levere inn eventuelle 
biler de måtte ha stående. Utrangerte 
biler som ruster vekk på et jorde, eller i en 
hage, representerer en miljøutfordring. det 
er ikke alle som kjenner til bilens mange 
gjenbruksmuligheter, eller den store gjen-
vinningsprosenten. det ønsket Autoretur å 
gjøre noe med!

”Ved å kunne gjenbruke enkelte deler og 
bruke andre som energikilder, begrenser 
vi forbruket av viktige naturressurser og 
minsker belastningen på miljøet. Det er vi 
som tar vare på bilen din, når du er ferdig 
med den. Sammen tar vi vare på naturen 
og  miljøet.” Sier Erik Andresen, Direktør 
Autoretur AS.

En biL kan bLi til…

I kuttemaskinen blir bilen kuttet opp i knyttenevestore deler som siden gjennomgår en nitid 
 sorteringsprosess. På den måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk.
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Bruk medlemsfordelene!

vi vil også gi en kortfattet sammenfatning 
av hva MA arbeider for og prosjektene som 
gjennomføres.

Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet 
gode forsikringsordninger og rabatter fra
Sparebank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp 
i samarbeid med viking Redningstjeneste 
som fullt betalende medlemmer er dekket av. 

videre kan du få teknisk veiledning 
og juridisk hjelp om det trengs. 
 gjennom avtaler med AutoMester kan du 
få gode verksteds-tjenester, og brilleland gir 
rabatt både på kjørebriller og andre briller. 
En ny avtale med garmin gir gode medlem-
spriser på gPS. det kan ellers oppnås rabatt 
på hoteller og campingplasser, og du får 
gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og leiebil. 
For å nevne noe!

Fullstendig infor-
masjon
Fullstendig informasjon om medlems-
fordelene finnes i MAs håndbok for 2010. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlemskortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.

informasjon finnes også på MAs nettsider 

HVEM ER VI? 
MA
– har i over 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken 
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement 
og viktige resultater ved blant annet å være en 
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot 
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat 
med lokalavdelinger spredd over hele landet.

MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av 
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som 
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske 
og praktiske fordeler.

MA er en samfunnsengasjert organisasjon 
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og 
tettsteder.

Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken” 
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og 
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og 
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle men-
nesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte 
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og 
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den 
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alko   -
lås i alle nye biler.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

FORDELENE SOM TILBYS
vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt 
peke på avtalene vi har med:

SpareBank 1 Forsikring
– Flere gunstige fordeler ved å samle alle 
Skadeforsikringene i Sparebank 1 Forsikring.
– En av forsikringene må være bil, hjem- 
eller husforsikring.
– Som MA-medlem får du i tillegg 10 prosent 
rabatt på alle skadeforsikringer.

MAs Autohjelp i samarbeid med Viking 
Redningstjeneste
vil ikke bilen starte? Stans midt på lande-
veien?
Havnet i grøften? brukket bilnøkkelen? osv. 
osv.
– MAs Autohjelp hjelper deg!
– Fullt betalende medlemmer er dekket av 
ordningen.

Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning 
og juridisk hjelp.
– Rabatt på hoteller og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og tur-
informasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Medlemsfordel på gPS.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til 
stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye 
biler så snart som mulig. www.ma-norge.no

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

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

MA-Ungdom
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk. MA-Ung-
dom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant 
unge. MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og 
trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubb -
arbeid omkring i landet. MA-Ungdom ønsker også 
å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
Death Trip
deathTrip er en landsomfattende konkurranse 
hvor elever fra videregående skoler engasjereres 
til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. den 
beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
Regi: MA og MA-Ungdom. www.deathtrip.no
Ung på vei mot Lappen
vil du ha muligheten til å få gRATiS førerkort?
www.motlappen.no
Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer 
for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel 
en egen, svært populær Facebook-side: JEg HAR 
iNgEN vENNER Å MiSTE – ikkE kJØR i FyLLA!
bli tilhenger av siden!

Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp 
og tilbud. Bruk dem! Selv om MA-medlemmene hvert eneste år får den 
nyttige håndboken som inneholder det man kan ønske seg av nyttig 
informasjon om medlemskapet, vil vi minne om mulighetene som 
finnes for å redusere kostnader og å få hjelp når du måtte trenge det. 
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#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

For verver   
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA. 
Navn og medlemsnummer: 

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

Fyll ut kupongen og send den til:  
MA, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68. www.ma-norge.no

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve Nå!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2011
Medlemskap med autohjelp kr 740,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 555,-
Medlemskap uten autohjelp kr 550,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 365,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-         Se for øvrig Håndboken for 2011
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Noen har campingvogn eller bobil, og noen 
av disse igjen er heldige og har denne 
stående innendørs i oppvarmet lokale gjen-
nom vinteren. de av oss som ikke er så 
heldige, går rundt og bekymrer seg for om 
vi klarte å tappe av nok vann til at det ikke 
blir frostskader. Noen steder er man bekym-
ret over hvor mye våt snø taket tåler. Men 
alle går vi rundt og tenker på alle de kjekke 
opplevelsene vi hadde i 2010, og gleder oss 
til kvikksølvet i gradestokken endelig skal 
krype oppover og vi kan kjenne varmen av 
sola igjen.

Offisielle treff
vi skal snart gå inn i en ny MA-campingsesong, 
som omfatter sammenkomster og arrangementer. 
Her er det mye hygge og gode opplevelser i vente 
på tradisjonelt vis.
 Campingklubbens medlemmer er åpne og 
inkluderende. det er mange gode samtaler og 
diskusjoner rundt på plassen. det er bare å ta 
med seg campingstolen og sette seg ned med en 
gjeng, så er du med i samtalen.
 i fjor var det tre offisielle treff i regi av camp-
ingklubben: det tradisjonelle årsmøtet som alltid 
legges til pinsehelgen. Ett treff i vinje og ett i 

dalholen. det siste ble referert i forrige nummer 
av Motorføreren.
 Pinsetreffet var denne gang på Tingsaker 
camping i Lillesand. blant de tradisjonelle aktivi-
tetene	var	vaffelsteking	(og	spising)	populært.	
det var også lagt inn en sporløype med trafikale 
spørsmål. det var ikke alle som hadde fått med 
seg at vi ikke lengre har skilt som heter ”Motorvei 
klasse b”. Mange var også usikre på om det var 
tillatt å kjøre forbi hest med kjerre på et sted hvor 
det var skiltet ”Forbikjøring forbudt”. dersom du 
ble usikker nå kan vi anbefale å ta et oppfriskings-
kurs, eller melde deg på treff i regi av camping-
klubben. der blir slike ting diskutert flittig.

ORgANiSASJON

Hvor er MA Camping-
klubb?

Nå når kulden og snøen har satt sitt preg på landet i månedsvis, har det nok 
ikke vært mange av oss som har tenkt på camping. Slik er det nok også for 
medlemmene av MA campingklubb. Men vi har ikke gjemt oss. Vi har bare gått 
i hi, på en måte.

Av Are Sagland / Foto Inger Lea
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ORgANiSASJON

Alltid med
Hesteskokasting er en konkurranse som alltid 
skal være med på et campingtreff. Alle kaster 
det beste de kan for å treffe en pinne, men 
hesteskoen spretter rundt helt vilkårlig. den 
heldigste vinner. det er litt rart at de heldig-
ste ofte er de samme personene hvert år…
Arrangørene hadde lagt inn en drøy times 
båttur rundt i blindleia og omegn. vi fikk 
høre mye interessant sjøfartshistorie fra Sør-
landet og opplevde utrolige idylliske steder. 
Mange satte stor pris på at digitalt fotout-
styr nå er allemannseie…

Pinse og sommer
Årets pinsetreff blir på Nissegården camping 
i Lom. i år er pinsen historisk sen: 10. – 13. 
juni. dette gir muligheter til å kombinere treffet 
med en tidlig sommerferie. det er godt med 
hytter på denne campingplassen. det er likevel 
ikke til hinder for å komme i bobil da det også 
er lagt godt til rette for dette. Prisen blir 500,- 
pr. bil/vogn uten strøm i 3 døgn, og 550,- med 
strøm. For hyttepriser må du sjekke nettet: 
www.nissegaard.com. Alt ligger til rette for 
flotte aktiviteter. denne plassen har alt unntatt 
ankringsplass for dem som kommer med egen 

båt. da må du nok velge hytte og ankre opp i 
geiranger. derfra kan vi ordne transport.
 Høsttreffet blir på samme sted som i fjor: 
Fjellsyn Camping, 2584 dalholen. 12. – 14. 
august. det blir også et høsttreff på Sørlandet: 
Sandnes camping, Mandal  
(www.sandnescamping.com).	19	–	21.	august.
 Ønsker du å være med i et sosialt og aktivt 
rusfritt fellesskap i mye frisk luft er det bare å 
møte opp på MA-campingklubbs treff. barne-
familier er spesielt velkomne. Ta gjerne kontakt 
med Leiv Jan på 95425445 eller 95878303 for 
mer informasjon.



42 MOTORFØREREN  |   1  |   2011

Finalen i Death Trip-konkurransen 
for skoleåret 2009/2010 ble 
holdt i fjor våres. Her konkur-
rerte 10 skoler med sine 
holdnings kampanjer mot fylle-
kjøring; lagd av ungdom for 
ungdom for å forhindre fylle-
kjøring! Her er tre av de flotte 
finalekampanjene. 

Forebyggende
MA-prosjektet death Trip er en landsomfat-
tende konkurranse hvor elever i videregående 
skole engasjeres til å bidra kreativt til fore-
byggende arbeid mot fyllekjøring. På elevenes 
egne premisser utformes en kampanje som 
skal illustrere farene ved alkohol og rus-
påvirket trafikkatferd.

Høy kvalitet
Finalen ble en opplevelsesrik og spennende 
konkurranse med 10 bidrag av meget høy
kvalitet. deltakerne har brukt stor kreativitet 
og har skapt kampanjer basert på sterke ideer 
som også er håndverksmessig bra tatt ut. det 
var ikke lett for juryen å kåre en vinner.
 vinnerbidraget ”ikkE kJØR livet i gRUS” 
fra garnes videregående skole ble presentert 

i Motorføreren nummer 3-2010. og tre av de 
andre finalistene ble vist i hvert av nummer 
4-2010 og 5-2010.

Tre finalister
Her bringer vi de tre siste av de flotte final-
istene, og legg merke til at det bortsett fra 
vinneren ikke er gjort noen rangering av de 
andre:
“Assosiasjoner til kjente merkevarenavn” fra 
Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, 
der Magnhild, Andreas, guro, Henriette, 
 Espen, izabella, Camilla, Rebecca, Sonja, 
vilde, Martine, Stine, ingrid, Susann, Jonas, 
Lene, Linda, Zahra, kine sto bak en rekke 
plakater.
 bak ”kjør trygt – ALLTid” fra garnes 
 videregående skole sto Slitàn  Ungdoms-
bedrift med Helene viktoria Sem Henriksen, 
birthe Aarli, Maria Tofting, Johanne Revheim, 
Steffen Henriksen, Lena Mei kalvenes Anda, 
med både film, busskledning, banner, kon-
dompakke, wunderbaum, stickers og kebab-
papir 
 ”En er en for mye” fra Mysen videre gående 
skole var utarbeidet av iselin Øverland, Thea 
grefslie, Andre imerslund, Eddie Ro og Petter 
Muler Aasheim, der budskapet kom på film og 
plakat.

Les mer om death Trip på nettsidene:
www.deathtrip.no

ORGANISASJON

Death Trip:

virkningsfulle finalebidrag

FORDI DU FORT
JENER DET

FYLLEKJØRING T
AR LAPPEN FRA 

DEG

Garnes Videregående Skole

www.ma-norge.no
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ORGANISASJON

FORDI DU FORT
JENER DET

FYLLEKJØRING T
AR LAPPEN FRA 

DEG

Mysen 
Videregående Skole

Thor Heyerdahl 
Videregående Skole

Kjør trygt - ALLTID!

Ikke fyllekjør
www.ma-norge.no

www.ma-norge.no

ÉN ER EN FOR MYE
DEATH TRIP 2010
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Lærerik trafikkveld!
I vinter arrangerte Stjørdals-avdel-

inga av MA trafikkveld med godt 

fremmøte og viktige temaer om 

trafikk og sikkerhet.

Arrangementet var åpent for alle. da instruk-
tøren Terje Rabben, som er trafikklærer ved 
Ole vig videregående skole og Tore Skjervold 
fra biltilsynet startet ”turen” var  vel 30 per-
soner tilstede. de ble guidet forbi både kjente 
og ukjente skilt og gjennom mange vanskelige 
trafikksituasjoner.
 ”Turen” endte i rundkjøringer. Hele tiden 
ble det stilt spørsmål som ble godt besvart 
av instruktørene.  Etter at alle hadde kommet 

seg velberget ut av rundkjøringene informerte 
Tore Skjervold om de nye reglene for førerkort 
for eldre: det blir krevd oftere fornyelse. Også 
til dette temaet var det mange som hadde 
spørsmål.
 Underveis i “løpet” ble det holdt kaffe-
pause med god bevertning fra kristoffersen 
bil, som også hadde stilt sine lokaler til 
disposisjon for møtet. Til slutt slapp Johan 
kristoffersen til og fortalte om turer til et par 
moderne bilfabrikker, en i kina og en i Polen.
 dette var en meget trivelig og lærerik 
kveld, og MA Stjørdal ble oppfordret til å 
 arrangere flere slike møter.

Arnhild Cadamarteri.
Leder Stjørdal MA

ORgANiSASJON

MA-kryssord 1-2011
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Vi trekker ut tre vinnere 
med riktige løsninger, som 
hver får tilsendt 4 lodd i MAs 
landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 4–2010:

Reidunn Hageberg, 
kvernevikstemma 6, 5114 Tertnes. 
Jostein Landrø, vassliveien 21, 
7391 Rennebu. 
Olaf Rasmussen, Jonsvannsveien 
36, 7051 Trondheim

vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Navn:      Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. april 2011
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Folkemøte om trafikkens 
unge ofre

TRAFikk

Mange hadde møtt frem i salen i Lillestrøm 
kultursenter for å høre på samferdselsminis-
teren, et politikerpanel, ny trafikkforskning og 
foreldrene til et brødrepar som ble drept i en 
bilulykke.

Sterk historie
Møtet ble arrangert av Romerikes blad, som i 
lengre tid har hatt trafikkens unge ofre som et 
spesielt tema. Sjefredaktør i Romerikes blad, 
Thor Woje, innledet møtet.
 Som en meget sterk innledning fortalte 
mor og far Sundli om hvordan det var å miste 
to sønner i den ene, samme trafikkulykken.
 Samferdselsminister Magnhild Meltveit 
kleppa gjorde i sitt innlegg opp en kort status 
for trafikksikkerhetsarbeidet blant ungdom, 
der hun pekte på at man ikke kan bygge seg 
nye og bedre veier for å oppnå nullvisjonen 
om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet 
i trafikken. kleppa sa at det er et ubehagelig 
faktum å påpeke at sjåførene må ta sin del av 
ansvaret.

Uløselig problem?
Forskningsleder Rune Elvik ved TØi pekte i sitt 
foredrag “Ungdommens høye risiko er høyst 
sannsynlig et uløselig problem” på at ungdom 
så langt fra er utlært bak rattet selv om de er 
ferdig med kjøretimene og har fått sertifikat. 
ved siden av modning må mengdetrening til, 
for det viser seg at ulykkesrisikoen synker 
betydelig etter hvert som man har kjørt bil  
en stund.
 debattpanelet som også fikk spørsmål og 
kommentarer fra de mange fremmøtte besto 
av samferdselsminister Magnhild Meltveit 
Kleppa	(Sp),	forskningsleder	Rune	Elvik,	
	(Transportøkonomisk	institutt),	avdelings
direktør	NilsErik	Bogsrud	(Statens	vegvesen),	
Knut	Arild	Hareide	(KrF,	leder	i	stortingets	
Transportkomité),	Bård	Hoksrud	(Frp,	stortin-
gets	Transportkomité)og	trafikksikkerhets
forsker Trond boye Hansen.
 Etter møtet var ble det arrangert et 
fakkel tog til minne om trafikkens unge ofre, 
som ble avsluttet på Torvet i Lillestrøm.

Aldersgruppen unge trafikanter er overrepresentert i statistikkene 
over trafikkofre. 42 unge er drept i trafikken på Romerike siden 
1999. Derfor ble det i februar holdt et folkemøte i Lillestrøm der 
problemet ble satt i fokus.
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Øvre-Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Vinje
kommune

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

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no www.radoy.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Rana
kommune

www.rana.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

sentraladministrasjonen
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Gran
kommune

www.gran.kommune.no

Hamarøy
kommune

www.hamaroy.kommune.no

Løten
kommune

www.loten.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

NORDLAND

Mo i Rana
NAF/Viking Bilberging Mosjøen.......Tlf. 977 06 000

Din lokale teststasjon

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

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

Bjørneng Bil
Jonny Jensen avd mekanisk
Storsteinnes, 9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 07 33

Sigvald Bergesen  D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Andreas Holmsen
Ingeniør og Arkitektkontor

3201 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 17 32

Ole Jørgen Gangnes  Bil og Deler
Mørkfossv. 157, 1860 TRØGSTAD

Tlf. 69 82 61 60
Spesialist på Mercedes Benz

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

MA 1-2011.pmd 14.01.2011, 12:071

MA takker sine gode kontakter for all støtte



De dårligste veiene 
krever de beste dekkene

Nokian Hakka Green 
– produsert for norske forhold.

Nokian Hakka Green er et helt nytt sommerdekk som 
er spesiallaget for å tåle de ekstra påkjenningene 
norske forhold byr på: Vekslende vær, store 
temperatursvingninger og generelt dårlige veier. 

Dekkene er helt nye av året, er konstruert for tøffe 
forhold, har høy slitestyrke og lang levetid. 

- Hakka Garanti
- Velg mellom 25 forskjellige dimensjoner
- Lav rullemotstand gir lavere CO2-utslipp
- Stillegående
- Lavt støynivå
- Kortere bremsestrekning
- Presise kjøreegenskaper

Createuren
e

NYHET!

Trust the Natives.

www.nokiandekk.no
Importør: Nokian Dekk AS, telefon 64 84 77 00



Samtidig som den er smidig og lettmanøvrert, kan du med vårt én hånds easy fl at fl oor-system 
lynraskt gjøre den om til en toseter. Verso-S er faktisk markedets romsligste bil på under fi re meter 
og en lek å lukeparkere. Den passer med andre ord perfekt for deg som ferdes i byen, men som liker å 
fi nne på ting om muligheter byr seg. Er du åpen for nye opplevelser bør du prøve en Verso-S.

Nye Toyota Verso-S er like fl eksibel utenpå som inni.

5ÅR/160 000 km

TOYOTA
GARANTI5ÅR/160 000 km

TOYOTA
GARANTI

Garantert kvalitet

*Veil. pris lev. Oslo inkl. frakt- lev og reg.omk kr 8 900,-. Årsavgift kommer i tillegg. Gjelder modell: Verso-S 5-seter 1.33 Dual 
VVT-i. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Verso-S 1.4 D-4D: fra 0,43 l/mil, fra 113 g/km, fra 0,142 g/km. Verso-S 
1.33 VVT-i: fra 0,50 l/mil, fra 117 g/km, fra 0,009 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota Verso-S fra kr 211 800,-*

Nye Verso-S. Innfallsvennlig.


