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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Førerkortprikker for
manglende bilbelte
og lavalkohol
Sjef for Utrykningspolitiet, Odd Reidar Humlegård,
ønsker å diskutere om prikker også kan tildeles ved
såkalt lavpromille (mellom 0,2 og 0,4 promille), ved
ulovlig bruk av mobiltelefon i forbindelse med kjøring
og ved manglende bruke av bilbelte. Disse forseelsene
er i dag gebyrbelagt, og gir ikke prikker i førerkortet.
Rundt 9 % av alle i bil bruker i dag ikke bilbelte. Hele
44 % av dem som blir drept i bil bruker ikke bilbelte.
Forsøk utført i Sverige viser at allerede ved en promille på 0,2, reduseres kjøreferdighetene med hele
25 %. En dansk undersøkelse viser også at selv med
handsfree telefonbruk i bil, øker risikoen ved ulykker
ved at oppmerksomhet og reaksjonsevne reduseres
vesentlig.
MA-Norge vil derfor gi full støtte til UP-sjef Odd
Reidar Humlegård når han tar til orde for å vurdere
innføring av prikkbelastning i førerkortet for den type
trafikkfarlig adferd som er nevnt ovenfor. Null-visjonen har som mål at vi skal ha 0 drepte og 0 skadde i
trafikken. Bruk av sikkerhetsbelte er kanskje ett av de
beste dødsforebyggende tiltak vi kan bruke i bil. Og
selv med ”lovlig” promille, er hele fjerdeparten av
kjøreferdighetene borte. Vi mener derfor at UP-sjefen
har en meget god sak når han ønsker å vurdere prikker
som ”belønning” til billister med manglende bilbelte,
lavpromille og bruk av mobiltelefon under kjøring.
Ikke for å plage folk, men for å redde menneskeliv
i trafikken.

leder
Sammenhenger
Vi er inne i en tid der miljøet står i fokus. Det har faktisk gått en
mannsalder siden sist vi opplevde et slikt engasjement. Den gangen var
de unge 68’ere.
Nå er de fleste overbevist om at klodens fremtid er ytterst svart, hvis vi
ikke legger oss på en grønn linje. Temaet er drivhuseffekten som knyttes til de økte utslippene og stigende konsentrasjonene av kulldioksid
(CO2) i atmosfæren. Årsaken er forbrenning av fossile drivstoffer – bensin,
diesel og andre oljebaserte produkter. Her blir bilismen utpekt som en
viktig syndebukk.
Det er nærliggende nok. Bilbruken angår oss alle. De fleste vil kunne
gjøre noe med sine ”synder”. Kanskje er du idealist. Ellers viser myndighetene veien vi bør gå ved å innføre nye CO2-baserte bilavgifter. Slikt
må nok også til. Bilindustrien arbeider på sin side på spreng for å finne
nye løsninger for å redusere miljøproblemene. Nå har du reelle valgmuligheter hvis du vil bidra til klodens beste.
Men transportsektoren bidrar ”bare” med en andel på 20-30 % av de
totale utslippene. Privatbilismen utgjør i sin tur en andel av dette. Det
aller meste av CO2-utslippet relaterer seg altså til all den andre aktiviteten vi driver med. Vi kjøper stadig mer varer og tjenester som skal
produseres. Det krever energi, som oftest med store CO2-utslipp som
resultat. All annen forurensning og forgiftning skal her, som i resten av
debatten, forbigås uten særlig dveling…
Ikke så å forstå at dette er en unnskyldning, slik at vi skal rette fokus
bort fra mer bevisst bilbruk for å redusere CO2-problemet. Tvert imot er
det snakk om det totale miljøregnskapet. Vi må ikke forledes til å bli for
ensidig opptatt av at det bare er bilen vi kan gjøre noe med. En ”miljøbil” må ikke bli avlat for et liv der vi ukritisk fortsetter å forbruke.
God vår!

Bjarne Eikefjord
Avd. leder Prosjektavdelingen

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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E85

Bioetanol:

En grønn

revo

Økende drivhuseffekt er et toppaktuelt miljøspørsmål akkurat nå.
CO2 utslippene fra forbrenning av fossilt drivstoff får skylden. Disse
utslippene kommer blant annet fra biltrafikken. Men nye drivstoffer basert på planter har kommet. Bioetanol er i praksis en fornybar
bensinerstatning. Nå gjør den sitt inntog i Norge i form av E85.
Av H-E Hansen

Skjønt inntog er vel å ta litt i. Foreløpig
finnes det bare to pumper for det nye drivstoffet her til lands. Men alt tyder på at det
vil gripe stadig mer om seg både med hensyn
til distribusjonen og antallet biler.
Bioetanol – og resten av spekteret av biodrivstoffer som biodiesel og biogass – er et
stadig mer aktuelt felt i kampen for å redde
miljøet. Det er neppe tvil om at det vil bli
stadig mer etanol på veiene i fremtiden. Mye
vil skje i årene som kommer. Her er en første
smak på temaet.

Alkohol på tanken

Bioetanol er alkohol. Det er den samme alkoholen som i øl, vin og sprit. Når den benyttes
som drivstoff til bil, må den være mye renere.
Bioetanolen som skal brukes i biler, er 99,6
% ren alkohol. Det tilsettes også stoffer som
gjør at det ikke skal la seg gjøre å skille det
ut til annet konsum.
Ren bioetanol tenner imidlertid ikke like
lett som bensin. For å gjøre kaldstart lettere
har man valgt å tilsette 15 % bensin – derav
betegnelsen E85. E85 har høyere oktantall
enn bensin, noe som gir et potensial for å gi
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bilen mer kraft, altså flere hestekrefter. Men
E85 inneholder 30 % mindre energi pr. liter
enn bensin, det er årsaken til at forbruket
øker tilsvarende. Det økte forbruket står
likevel i forhold til den lavere og subsidierte
literprisen, som ligger på 8,59 kr/liter, slik at
kilometerprisen når du kjører blir omtrent som
med bensin.

”Riktig” utslipp

Bioetanol og andre biodrivstoff kalles klimanøytrale, fordi det ikke frigjøres noe ekstra
CO2 (kulldioksid) ut over det som finnes i det
naturlige kretsløpet. Plantene som anvendes
til produksjon av bioetanol har tatt opp CO2
fra atmosfæren mens de vokser. Ved forbrenning av biodrivstoff tilbakeføres den samme
CO2-en til atmosfæren. Den samme CO2-en
ville ha blitt frigjort også ved naturlig nedbrytning i naturen. Den fornybare kulldioksiden
er del i det ”lukkete kretsløp” i illustrasjonen
til høyre. Forbrenning av fossil olje eller gass
frigjør på sin
side CO2 som
har ligget
oppmagasinert i

jorden. Dette øker den totale CO2-mengden
i kretsløpet. Man snakker om at den fossile
kulldioksiden er del i det ”brutte kretsløpet”.
Ved å bruke bioetanol reduserer du ikke
utslippet av CO2, men det smarte er at det
er forskjell på fornybar kulldioksid og fossil
kulldioksid. Fornybar kulldioksid bidrar ikke
til økt drivhuseffekt ettersom den inngår i et
naturlig kretsløp. Vi har altså ”lånt” kulldioksid fra et naturlig kretsløp. Når du kjører
på bioetanol (E85), reduseres tilførselen av
CO2 til miljøet med opp til 75 %.

Produksjon

Bioetanol produseres med utgangspunkt
i fornybart, biologisk materiale. Første
generasjons biodrivstoff, slik det har blitt
produsert hittil, lages av landbruksprodukter
som sukkerroer, sukkerrør, hvete, mais, bygg
eller raps. Når det lages bioetanol i vår del av
verden, tar man avfallsprodukter fra skogsindustrien eller landbruket og omgjør sukkeret
i disse til alkohol som så destilleres. I andre
deler av verden benyttes andre planter. I
Brasil, for eksempel, benyttes sukkerrør, og
i USA lages bioetanol av blant annet mais.
Egentlig kan man lage bioetanol av alt som

E85

olusjon?
Bioetanol og andre
biodrivstoff kalles CO2BRUTT KJEDE
LUKKET KJEDE
nøytrale. Plantene som
anvendes i produksjonen
har tatt opp CO2 fra
atmosfæren mens de
Fossiler
Biomasse
vokser.Ved forbrenning av
biodrivstoff tilbakeføres
den samme CO2-en til
atmosfæren. Den fornybare kulldioksiden er del i
det ”lukkete kretsløp” til
høyre i illustrasjonen.
Forbrenning av fossil olje eller gass frigjør på sin side CO2 som har ligget oppmagasinert i jorden. Dette øker den totale CO2-mengden i kretsløpet. Man snakker om at den
fossile kulldioksiden er del i det ”brutte kretsløpet” til venstre.

vokser siden alle vekster inneholder sukker.
Neste generasjons biodrivstoff vil bli enda bedre for klimaet fordi mer av
plantene vil ende opp som drivstoff. Etter hvert vil teknologien utvikles slik at
man i økende grad kan utnytte hele planten og avfallsproduktene. Norge har i
så måte store uutnyttede ressurser fra skogen som kan anvendes til framtidig
produksjon av biodrivstoff.
Bioetanol er det biodrivstoffet det produseres mest av i verden. På verdensbasis produseres det årlig over 40 milliarder liter bioetanol. Dette tilsvarer
omtrent 10 ganger Norges totale drivstofforbruk i veitrafikken. Halvparten av
verdens bioetanol produseres i Brasil, men de siste årene har produksjonen også
vokst kraftig i USA og Europa.
Biodrivstoff er fremdeles dyrere å produsere enn bensin og diesel, men på grunn
av avgiftsfritak er de billigere for brukerne.

>>>>

Ford er et av merkene som har vært tidig ute
med en E85-bil kalt Flexifuel.

Volvo tilbyr også en Flexifuel allerede mens det Saabs BioPower ble tidlig tatt i bruk av Bellona.
bare finnes to pumper i landet.
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E85

det titusenvis av biler som går på etanol, og
det er bygd ut et godt system for salg gjennom over 600 bensinstasjoner.
Norge henger etter. Her finnes det i
øyeblikket to pumper. Den første ble innviet
på Statoils stasjon på Storo i Oslo for bare et
år siden. Nå loves det imidlertid et økende
tempo i utbyggingen av nye salgssteder.

Både og

De E85-bilene som finnes i det norske
markedet i dag er fleksible med hensyn til
hva du fyller på i spekteret fra ren E85 til
vanlig bensin. Du kan fylle på E85 og vanlig
bensin om hverandre uten tanke på hvilken
blanding du da
får. Motoren
tåler det, og
elektronikken tar
seg av å finne ut
hva som fores inn
i motoren, slik
at forbrenningen
skal skje optimalt
til enhver tid.
Motorstyringen
utfører beregninger og kan
på de første
Detkreverenvissombyggingavdrivstoffsystemet
kilometerne av
og motoren for at det skal tåle etanol.
en kjøretur ”lære
seg” hvilken
blanding av bioetanol og bensin som finnes
i tanken, og siden stille inn innsprøytingen
slik at bilen får optimale ytelser og optimalt
forbruk.
Bioetanol er mer tærende enn bensin. For
å sikre at bilen har like lang levetid som alle
andre biler på markedet, må man ifølge bilprodusentene bygge om drivstoffsystemet fra
En sinke
tank til motor i E85-bilene; tanker, drivstoffFor at bioetanol skal få noen anvendelse må
slanger, pakninger og andre komponenter som
det selvsagt utvikles et distribusjonsnett.
kommer i kontakt med drivstoffet.
Bilistene må rett og slett få tilgang til drivstoffet på bensinstasjonene. Bioetanol har
vært brukt som drivstoff i mange land i årtier. Innblanding
Det finnes en annen måte å øke forbruket av
E85 er også i flittig bruk i Sverige. Der finnes

Det kan etter hvert bli mange pumper å skille
mellom når du skal fylle srivstoff.

8
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bioetanol på i tillegg til et tilbud E85. Dagens
vanlige bensinmotorer tåler nemlig en viss
innblanding av bioetanol i bensinen uten at
det behøves noen spesiell tilpasning. Alle
bensinbiler kan uten endringer gå på inntil
5 % bioetanol, og alle dieselbiler kan gå på
inntil fem prosent biodiesel.
Derfor er det et stadig mer aktuelt
spørsmål at vi bør blande inn en mindre del
bioetanol i bensinen. I Europa er det lov å
blande inn inntil 5 prosent etanol i vanlig
bensin uten å opplyse kundene om dette. I
USA tillater man inntil 10 prosent lavinnblanding. I Norge har SFT foreslått å innføre
et krav om at det fra 2007 bør pålegges dem
som selger drivstoff at det gjøres en 2 %
innblanding av biodrivstoff. Forslaget sier at
dette skal stige til 4 % i 2010.
Det skal være opp til oljeselskapene å
velge om denne andelen skal oppnås ved direkte innblanding i all bensin eller ved separate pumper med E85. Noen mener at det ikke
er noen grunn til å stoppe der. Rent teknisk
kan det blandes inn 10 % etanol uten at dette
får konsekvenser for dagens nye biler, sies
det. Toyota opplyser for eksempel at samtlige
motorer er godkjente for slik innblanding.

Hjemmeprodusert

Kravet om økt bruk av biodrivstoffer gjør i
første omgang at vi i Norge må dekke behovet
ved import, blant annet fra storprodusenten
Brasil. Men lang transport av drivstoffene er i
seg selv negativt for miljøregnskapet.
Derfor er det viktig å få i gang en større,
norsk produksjon. Ved siden av miljøgevinstene kan produksjon av biodrivstoff gi viktige
bidrag til norsk landbruk. Dette kan bli en
viktig del av landbruksnæringens fremtid, med
økt verdi for produkter som trevirke og avfall
fra skogsdrift. Det vil også bli ringvirkninger i
form av industrisysselsetting i produksjonen.
Likevel behøver neppe Norge å frykte at
kranene for oljerikdommen skal skrus helt
igjen i nær fremtid.

Prisen på etanol er subsidiert, men forbruket av Et samleobjekt? Kvittering fra Statoils første pumpe.
etanol pr mil er høyere enn med bensin.
Forhåpentlig stiger antallet kraftig i nær fremtid.

TRAFIKK

Tenk før du kjører:

Pass på trykket

Slitte dekk er et godt synlig tegn på fare. Men selv et bildekk uten skader og med tilstrekkelig mønsterdybde, kan gi deg farlige overraskelser hvis ikke lufttrykket er riktig.
Av H-E Hansen

Et riktig lufttrykk er ikke bare viktig for kjøreegenskapene og din egen sikkerhet under kjøringen. Rundt 70 prosent av alle biler i Norge
har feil lufttrykk i dekkene, ifølge en undersøkelse.

Regelmessig sjekk
I vår serie “Tenk før du kjører” har vi sett på
en enkel sjekkliste som det bare tar sekunder
å gjennomføre før du begynner kjøreturen; at
sikkerhetsbeltene brukes riktig, at hodestøtten er riktig innstilt og at du sjekker at barnesikringen er ordentlig. I forrige nummer satte
vi fokus på at dekkene skal være i orden, ikke
ha skader og ha en god mønsterdybde. Men
lufttrykket i dekkene må også være riktig,
ellers går det på bekostning av sikkerheten.
Mens sikkerhetsbelte, barnesikring og

DEKKENE
BLIR
SLITT UT…

hodestøtte er noe du rutinemessig skal tenke
på hver eneste gang før du kjører, er ettersyn og
sjekk av dekkene noe du bør gjøre regelmessig
med noe lengre mellomrom. Mønsterslitasjen
skjer sjelden på et blunk, så ta en titt med
jevne mellomrom og følg med på utviklingen.
Lufttrykket bør du sjekke regelmessig. De
fleste har en rutine med å sjekke lufttrykket i
hjulene når de skifter mellom vinter- og sommerdekk, altså omtrent hvert halvår. Det er
ikke ofte nok. Gummien i et bildekk er nemlig
ikke helt tett. Kanskje lekker det litt ut i ventilen og i kanten mellom dekket og felgen også.
Sakte og sikkert lekker det ørsmå mengder luft
ut og trykket reduseres. Derfor bør du måle
trykket og eventuelt etterfylle et par ganger i
måneden. Det tar tross alt bare et par minutter
i forbindelse med et besøk på bensinstasjonen.

… BÅDE VED FOR
HØYT ELLER FOR
LAVT TRYKK.

Bærer alt
Hjulene bærer vekten av bilen din og er den
eneste kontakten med underlaget. De skal
overføre motorkraften til bakken, gjøre at du
kan akselerere, svinge og bremse. Og de tar
også opp støt fra underlaget. Hjulene består
av felg og dekk. Samt luften som finnes under
trykk inne i dekkene. Felgen og dekket ville
ikke kunne gjøre jobben uten luften. Luften
og trykket er helt avgjørende på vanlige biler.
Det hjelper lite å ha dekk med perfekt
mønster, optimal dimensjon og en gummiblanding som kan skape godt veigrep, hvis
ikke lufttrykket inne i dem er riktig. Spesielt
er for lavt lufttrykk farlig. Det påvirker blant
annet kjøreegenskaper og veigrep, kontrollen
over bilen, svingegenskaper, bremselengde,
drivstofforbruk og levetiden til dekket. Under
normal kjøring merkes det kanskje ingen dramatisk forskjell, men dersom du plutselig må
foreta en rask unnamanøver eller kjører for
fort inn i en skarp sving, kan det lett ende i
en ukontrollerbar skrens.

Riktig trykk
For lavt lufttrykk er også dårlig økonomi. Det
hevdes at hvis du har 20 % for lite luft i dekkene, slites de 20 % raskere ned, mens 30 %
for lite luft halverer dekkenes levetid. I det
hele tatt slites dekkene ujevnt ved feil trykk.
Hvis det er for lavt vil det bli unødvendig stor

10
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TRAFIKK

MÅL LUFTTRYKKET
JEVNLIG.

Under vanlig kjøring merker du det kanskje ikke, men i en nødssituasjon kan lavt lufttrykk gjøre at du mister kontrollen.

slitasje på sidene av dekkets bane, mens for
høyt gir mer slitasje på midten, der det
”buler” ut.
Feil lufttrykk kan også koste deg mer for
hver meter du kjører, og samtidig synder du
unødvendig mot miljøet. I disse tider med mye
snakk om drivstofforbruk, bør man være klar
over at også drivstofforbruket blir høyere, fordi
dekk med for lite luft har betydelig større rullemotstand. Dermed øker drivstofforbruket, CO2utslippet blir større og utgiftene går opp.
En europeisk undersøkelse viste at dersom
de 44 % av bilene, som ble påvist med for lavt
dekktrykk, hadde et antatt økt drivstofforbruk
på 2,9 %, utgjør det mer enn 8,4 billioner liter
bensin og diesel årlig. Det vil si en kostnad på
mer enn 10 billioner og utslipp på ufattelige
19,2 millioner tonn CO2.

Fysiske lover
Volumet og trykket av luft er avhengig av temperaturen. Kald luft trekker seg sammen. Varm
luft utvider seg. Dette erfarer vi i mange sammenhenger. Når det gjelder trykket i bilhjulene
må vi også ta hensyn til fysikken. I det lukkete
rommet i et bildekk vil trykket stige og synke

med temperaturen. Så selv om dekkene var
potte tette og du fylte dem etter alle kunstens
regler en gang for alle, ville temperaturvariasjonene gjennom året – samt forskjellig temperatur i dekket før eller etter at de er varmet
opp av friksjonen mot veien – gjøre at trykket
varierte mye.
Derfor bør du måle lufttrykket jevnlig og
alltid når dekkene er kalde. Og vær klar over at
hvis lufttanken du fyller fra står inne i varmen
på en bensinstasjon og det er sprengkaldt ute,
vil det trykket du får begynne å synke med en
gang. Dette kan du ta høyde for ved å fylle på
litt ekstra. Fordi kjøring varmer opp dekkene,
er det ikke ideelt å justere dekktrykket rett
etter kjøring.

Tung last – mer luft
Tungt lastet bil og for lavt lufttrykk er en farlig kombinasjon. De fleste nordmenn starter
bilferien uten å sjekke lufttrykket i dekkene
først. Når du skal ut på tur med tung last –
med mange i bilen og mye bagasje - anbefales
det at dekkene fylles 10-15 prosent mer enn
hva som er anbefalt i instruksjonsbok. Generelt
sett er også et litt for høyt lufttrykk å fore-

trekke fremfor at det synker under det anbefalte nivået. Da er det litt å gå på i forhold til
at det gradvis kan sive ut luft og for å ta
høyde for temperaturvariasjoner.

Eget utstyr
Det anbefalte lufttrykket finner du i instruksjonsboken til bilen. På de fleste bilmodeller
finnes også et merke som viser lufttrykket
bilprodusenten anbefaler. Denne kan være
plassert på forskjellige steder; på nedre del av
dørkarmen, ved dørlåsen på førersiden eller på
innsiden av drivstofflokket, i hanskerommet
eller i motorrommet. Du finner også tall for
anbefalt lufttrykk i bilens instruksjonsbok. Ved
luftfyllingen på bensinstasjonene finnes også
luftrykkstabellen for de forskjellige bilmerkene, som kan fortelle deg hvilket lufttrykk
som passer for din bil.
Du skal ikke stole blindt på de målingene
luftutstyret på bensinstasjonene gir deg. Gjør
deg gjerne kjent med utstyret på flere stasjoner, og se om noe tyder på feilmålinger. For å
være sikker, er det ikke noen stor investering
å kjøpe sin egen lufttrykksmåler.

Tenk før du kjører
Dekkene må være i god stand. Du må også vite
hvilket lufttrykk som er det riktige for din bil – oppgitt i enten bar, kg/cm eller psi. Og sjekke at trykket
faktisk stemmer.
På samme måte som at slitte dekk reduserer
kjøreegenskapene på en dramatisk måte, kan feil lufttrykk gjøre at du mister kontrollen over bilen. Sjekk
lufttrykket regelmessig, gjerne med få ukers mellomrom. Det tar bare noen minutter, men er viktig for
sikkerheten.
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 0 7
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Skodia Octavia Scout:

Skoda Octavia i terrenget

Skoda fortsetter suksessen med sin nye Octavia. Denne gangen
presenterer de Scout-versjonen, en SUV-light med høyere bakkeklaring, kraftige motorer, firehjulstrekk og omfattende sportsutstyr.
Introduksjonen var lagt til arenaene for vinter-OL i Torino i Italia.
Av: Bjarne Eikefjord

sine store felter med svart bumperplast på
støtfangere, rundt hjulbuene og på kanalene.
Dette sladrer om at dette er en litt røffere
bil enn de hellakkerte som knapt nok tåler å
nærme seg et sandkorn før lakkskaden er et
faktum.

I løpet av få år er Skoda blitt et bilmerke man
må regne med i Norge. Salgskurvene peker
rett til himmels. Skoda har fått en helt ny og
overbevisende image i sterk kontrast til ”mobbeofferet” fra en mannsalder tilbake. Dette
har skjedde med noe bistand fra eksperter
fra eierselskapet VW, men det meste har
tsjekkerne ordnet selv.
Siste skudd på stammen til den nye Octavia, er versjonen Scout. En SUV i ”light”-utgave, som har alle egenskaper som trengs for
å bli en bestselger i Norge med sine berg og
daler og ikke alt for gode veier.

Litt høyere

Scout er utviklet fra Octavia Combi 4x4.
Scout har litt høyere bakkeklaring, litt stivere
fjæring og støtdempere. Akkurat det lille som
skal til for å heve seg ut fra den ”gemene”
hop. Dette er en sports-stasjonsvogn med
permanent firehjulstrekk, og bagasjeplass som
rommer både jakt- og fiskeutstyr, i tillegg til
det en familie måtte ha behov å dra med seg
til fjells en ferieuke eller to. Bagasjerommet
tar 580 liter, og kan utvides til hele 1620 liter
om man ofrer bakseteplassene.
Octavia Scout er langt fra anonym med

Dieselen overbeviser

Bagasjerommet kan utvides fra 580 til 1620 liter ved
å ofre bakseteplassene.

Interiøret er delikat og sportslig med alt som skal
være der innen rekkevidde for sjåføren.

Skoda Scout kan faktisk kjøres i terrenget, noe høy
bakkeklaring og stålplater på undersiden bidrar til.

12
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Under panseret finner vi både bensin- og
dieselmotorer. Vi har prøvd begge. Selv om
den 2-liters bensinmotoren kan skilte med
hele 110 kW (150 hk), var det dieselmotoren
som vant vårt hjerte denne gangen. Dette er

BILNYTT

VW Golf Cross:
den velprøvde 2,0-literen fra VW som med
sine 103 kW (140 hk) og 320 Nm har krefter
så det holder. Fordelt på alle fire hjulene er
det krefter tilstrekkelig for de fleste utfordringer som måtte dukke opp, både på og
utenfor norske asfaltveier. På dieselmotoren
er partikkelfilter standard, og 6 gir gjør at
man lett kan holde seg innenfor ideelt turtallsområde.
Skoda’en er skodd med 225/50 R17-dekk.
På asfalt sitter det som ”spikret”, men vi lurer
litt på hvordan de lave dekkene vil fungere
om man akter å kjøre off-road.
Interiørmessig har mange mye å lære
av Skoda. Gode, faste seter med god sidestøtte og et utall innstillingsmuligheter gjør
kjøreturen komfortabel. Instrumentene er
enkelt og ryddig dandert foran rattstammen,
og skjermen for navigasjonscomputeren ligger
innenfor synsfeltet på midtkonsollen. Pedaler
i børstet aluminium setter også sitt preg på
interiøret.

Så det spruter

Hvordan fungere så det hele? Fra Torino gikk
vår testtur opp i fjellene, hvor olympierne
svettet i bratte skiløyper for bare ett år siden.
Og nettopp skiskytterløypa ble banen, hvor
vi fikk satt Skoda Octavia Scout på skikkelig
prøve. Opp brattbakkene gikk det så snø og
is sprutet. Skoda har her ikke bare laget en
”børstraktor” til gatebruk, men faktisk en
bil som kan kjøres i terrenget. I hvert fall
i litt sivilisert terreng. Og løpet av et par
måneder kan norske bilkjøpere få tilgang til

En kompakt SUV

VW utvider stadig Golf-assortimentet. Nå med Golf Cross som de selv
beskriver som en kompakt-SUV - den skal være krysning mellom SUVklassen og kompaktklassen.
Av: Bjarne Eikefjord

Markedsnisjer

Velkjente motorer

Også interiørmessig skiller nykommeren i Golf-familien seg ut og byr på delikat og funksjonelt førermiljø med alt man trenger innenfor rekkevidde.

På dårlig brøytede vinterveier vil Golf Cross med sin
20 mm. høyere bakkeklaring være et godt alternativ
til Golf Pluss.

Forskjellene på Golf Cross i forhold til Golf
Pluss – modellen som er større enn den
”vanlige Golf’en – virker ikke iøynefallende
ved første øyekast. Men endringene består
i hovedsak av: 20 mm høyere bakkeklaring
og 17 tommers felger med 225/45 dekk
som holder ekvipasjen til underlaget, samt
en del fikse interiørdetaljer og litt fancy
malerkunst. Dette skal imidlertid gjøre den
distinkt.
For markedene for biler blir stadig mer
fragmentert. Golf Cross er derfor ment å
skulle fylle et lite hull i nisjen for sporty
kompakt – SUV. Volkswagen regner ikke med
at Golf Cross blir noen volumselgere. Omtrent 2 % av totalsalget til Golf anslås å bli
Cross-utgaven. Med stor sannsynlighet blir
disse kundene hentet enten fra Golf Pluss
eller den vanlige Golf-utgaven.

De velkjente 1,6-liters bensin- og 1,9-liters
dieselmotorene med litt over hundre gamper,
blir nok volumselgerne, tror Volkswagen.
For dem som ønsker litt mer fres, leveres
en TSI bensinmotor eller en 2,0 TDI dieselmotor med 140 sprelske hester som rykker
i bisselet under motorpanseret. Med andre
ord: Motorkraft for enhver smak, behov og
lommebok.
Kjøreegenskapene var upåklagelige;
forutsigbare, presise og med god
tilbakemelding. Ikke mange biler går utenpå
VW Golf på disse områdene. Firehjulstrekk
er imidlertid ikke aktuelt på Golf Cross – i
hvert fall inntil videre... For norske vinterforhold med dårlig snøbrøyting kan Crossutgaven være et meget aktuelt alternativ til
en standard Golf eller en Golf Pluss.

M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 0 7

13

BILNYTT

Mitsubishi Outlander:

En sterk nykommer

Hver fjerde bil som selges i Norge er en SUV – en flerbruksbil med firehjulstrekk. Nå kommer den kompakte SUV’en Mitsubishi Outlander og blander seg i dysten om bilkjøpernes gunst.
Av H-E Hansen

Mitsubishi feirer i år 70-årsjubileum for sin
første firehjulsdrevne modell, Mitsubishi PX33.
Samtidig er merket virkelig i støtet for tiden.
På mindre enn et år har det kommet tre nye
4WD-modeller. Det begynte med pickupen
Mitsubishi L200 i fjor sommer. Så kom Pajero,
og ikke lenge etter er altså den nye Outlander
her. Dermed mener Mitsubishi at de har et
spekter av 4WD-biler, som dekker utvalgte
segmenter innen det voksende SUV/4WDmarkedet i Europa: L200 er ifølge Mitsubishi
en ”sporty flerbruks-pickup”, Pajero ”en ekte
4WD” mens det sies at Outlander er ”i sentrum
av SUV-segmentet”.

Du finner deg godt til rette i Outlander.

12

Samarbeidsprosjekt

Utviklingen av den kompakte SUV’en har
skjedd i et samarbeid med franske PSA – Peugeot og Citroën. Det har blitt utviklet en felles
plattform. Basert på denne har Mitsubishi lagd
sin versjon: Outlander. Den er først ute av de
tre. Citroëns C-Crosser og Peugeots 4007 har
blitt presentert, men vi må fortsatt vente litt
på at de skal komme i handelen.

(5 cm ekstra).
Nye Mitsubishi Outlander viderefører designtrenden som startet med den forrige Outlander. Grillen, spesiallaget for Europa, er inspirert
av ”Mount Fuji”, designet som man finner
på dagens Mitsubishi-modeller. Den visuelle
identiteten forsterkes ytterligere av kraftige
støtfangere og hjulbuer, samt en aerodynamisk profil og 20-tommers lettmetallfelger.

Størrelse og stil

Fem eller syv seter

Dette er andre generasjon av Outlander. I sin
nye versjon har den vokst et hakk. Nå måler
den 464 i lengden (10 cm lenger), 180 i bredden (2 cm mer) og rager 172 cm over bakken

Den horisontalt delte bakluken er praktisk.
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Du sitter godt og høyt i Outlander, enten det
er på første eller andre seterad. De tre setene
i andre rad er delt 2 + 1. I bagasjerommet
finnes en utløserknapp. Når du trykker på
Du velger selv mellom to- og firehjulsdrift.

BILNYTT

denne folder baksetene seg sammen automatisk! De blir stående sammenslått opp mot
forseteryggene, slik at gulvplassen frigis. Med
baksetene i bruk er bagasjeromskapasiteten
800 liter. Med setene bortfelt økes det til nær
1700 liter.
Det er også mulig å få Outlander med en
tredje seterad, slik at det blir plass til totalt
syv. De to bakerste setene kan ligge nedslått
under gulvet i bagasjerommet takket være
”Hide&Seat”-løsningen vi tidligere har sett på
blant annet i Grandis og Pajero. De er lette
å slå opp, byr på enkel komfort og egner seg
best for de litt småvokste på ikke altfor lange
turer.
Adkomsten til bagasjerommet gjøres
enklere ved at bakdøren er delt horisontal
i forholdet i forholdet 80/20, slik at den
største delen slår opp. Lemmen du slår ned
tåler 200 kg belastning, og kan være grei
å bruke som sitteplass eller lasterampe når
noe tungt skal skyves inn. Lastehøyden er
komfortabelt lav.
Interiøret har et nøkternt, men stilfullt og
funksjonelt design. Det eneste virkelige skår
i gleden når du sitter på sjåførplassen, er at
rattet bare kan reguleres i lengderetningen,
ikke i høyden. For en normalt proporsjonert
kroppsbygning burde det neppe bety stort.

Et trykk på knapper i bagasjerommet…

…. gjør at baksetene folder seg sammen.

Foreløpig ett valg

Mens den forrige Outlander bare ble levert
med bensinmotor, tilbys den nye i første
omgang bare med en dieselmotor. Det er en
stor fordel i et marked som så å si bare ønsker
diesel.
Nye Outlander er utstyrt med samme motor
som dagens Grandis - en 2,0 liters turbodieselmotor med partikkelfilter, som kommer fra
Volkswagen. Den kommer med en 6 trinns
manuell girkasse og har en effekt på 140 hk
(103kW). Dreiemomentet er på 310 Nm. Dette
gir den 1,8 tonn tunge bilen en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på respektable 10,7
sekunder og en toppfart på 187 km/t. Den
manuelle girkassen med seks trinn fungerer
meget bra. Automatgir tilbys foreløpig ikke.
Noe senere utpå året vil også en 2,2-liters dieselmotor på 156 hk bli tilgjengelig.
En bensinmotor på 170 hk (125 kW) kommer også til Norge etter hvert, og den har
automatgir.

Helt bakerst kan du få to ekstra seter.

Fremkommelighet

Hos Mitsubishi innehar Pajero rollen som
den ekte og hardbarkete 4WD’en, en bil
som mestrer de mest ekstreme forhold. Nye
Outlander er en ”touring maskin”, bygget for
andre utfordringer og forhold.
Nye Outlander er mindre ekstrem enn
Pajero, men er allikevel bygd for turer under
røffe forhold. Det tåler en tur ut i terrenget.
Den har god bakkeklaring og bilens nye ”All
wheel controll” (AWC) sørger for fremdriften.
Outlander drives i utgangspunktet på
forhjulene, men sjåføren kan enkelt bytte fra
tohjulsdrift til firehjulsdrift ved å vri på en
bryter. Dette kan du gjøre i alle hastigheter.
Det er også mulig å låse senterdifferensialen

for å få permanent drift på alle fire hjul og
tøye fremkommeligheten til det ytterste.

Utstyr

Nye Outlander kommer i fire utstyrsnivåer.
Det begynner på Invite, som har blant annet automatisk klimaanlegg, stabilitets- og
traksjonskontroll standard. Det samme gjelder
radio/CD-spiller med 6 høyttalere. Prisen for Mitsubishi Outlander begynner på 359 000 kroner.
Derfra kan du legge på utstyr opp gjennom de
tre nivåene Intense, Intense+ og Instyle. Toppnivået inkluderer alt fra skinnseter og xenon
hovedlys til krom og ekstra designelementer,
samt et Rockford lydanlegg med 9 høytalere.
Da har prisen kommet opp i 409 000 kroner.

Mitsubishi har kjøreegenskaper som en personbil, men er konstruert for å takle turer i terrenget også.
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Citröen:

Stilfull Picasso

flater av vinduer skal gi en lys kupe, samt
spesielt godt utsyn. Blant annet strekker den
2 kvadratmeter store frontruten seg opp til
over forsetene, og gir et utsyn uten sidestykke. De store, fremre siderutene med smale
vindusstolper gir også et bredt synsfelt. Totalt
kan bilen by på 6,5 kvadratmeter vindusflate,
inkludert glasstaket.

Plass og fleksibilitet

Citroëns nye flerbruksbil C4 Picasso hører til i kompaktklassen.
Femseteren følger opp lanseringen av syvseteren Grand C4 Picasso
visiospace med å utvide modellspekteret med en ny flerbruksbil:
Femseteren C4 Picasso.
Av H-E Hansen

Harmonisk

Citroën C4 Picasso har fått et attraktivt utseende. Designet er harmonisk. Spesielt blir vi
sjarmert av en detalj ved linjeføringen under
sidevinduene, en frekk og karakteristisk knekk.

Med 4,47 meters lengde (12 cm kortere enn
Grand C4 Picasso, som har syv seter), 1,83 m
bred og 1,66 m høyde plasserer den nye flerbruksmodellen seg mellom Xsara Picasso og
Grand C4 Picasso på modellskalaen til Citroën.
For dem som trenger noe virkelig stort, finnes
også C8.
C4 Picasso har som de andre nye C4’ene
blitt utstyrt med konseptet Visiospace. Store

En kupé med stor plass foran.

Den nye C4-modellen har et gjennomført design.

Nykommeren har de kvaliteter som man forventer å finne i en MPV: Den har 5 seter, god
bagasjeromskapasitet og god plass.

16
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Plassforholdene i kupeen er også prioritert.
Forsetene kan justeres 21 cm i lengderetningen og passasjeren foran kan på samme måte
som føreren regulere høyden på sitt sete med
5 cm. Bak finnes tre individuelle seter på et
flatt gulv, der samtlige er regulerbare 13 cm
i lengden og kan også innstilles i en posisjon
”komfort” med justering av både seterygg og
sittepute.
Her er det også fleksibilitet for forskjellige
konstellasjoner av å slå setene ned for å øke
lastekapasiteten, uten at noen stoler må tas
ut. Med baksetene plassert så langt bak som
mulig, er volumet under bagasjeromsskjuleren
500 liter. Når alle baksetene er nedfelt øker det
maksimale volumet til 1734 liter. Den øvre delen av bagasjeromsluken kan åpnes separat, og
dette gjør det enklere å få tilgang til bagasjerommet når bilen er parkert på trange steder.
I bagasjerommet finnes lure systemer for å holde orden:
Et nett og den spesiallagde trillebagen Multibox.

I Dali-land
Bare diesel

På grunn av at det nesten bare er etterspørsel etter dieselmotorer her til lands, har
importøren vagt å konsentrere seg om å tilby
slike. Valget står mellom en 110 hk-dieselmotor med en 5-trinns manuell girkasse
eller en elektronisk 6-trinns girkasse, eller
en dieselmotor som yter 138 hk og kan fås
i kombinasjon med enten en elektronisk 6trinns girkasse eller en 6-trinns automatkasse.
Begge er motorene kraftfulle nok til å
gjøre jobben i godt samarbeid med de fleksible girkassene. C4 Picasso byr på kjøreegenskaper og komfort på god linje med de andre
utgavene av bilen som har kommet i det siste.

Godt utstyrt

Standardutstyr for C4 Picasso omfatter i
tillegg til listen over ABS og stabilitetssystemer, cruisekontroll og hastighetsbegrenser, samt elektrisk parkeringsbrems, som
trer auto-matisk i funksjon når motoren blir
slått av og utløses straks det er nok dreiemoment til å bevege hjulene forover. Oppover
i utstyrs-nivåene er listen lang for hva som
kommer i tillegg, så som ryggesensor eller
luftfjæring. For å lette parkeringsmanøvre kan
du også få parkeringsassistanse foran og bak,
samt en oppmålingsradar for parkering, som
informerer føreren om at en ledig plass er stor
nok for bilen.
I C4 Picasso finnes det samme sikkerhetsutstyret – blant annet syv kollisjonsputer,
inkludert en kne-airbag for sjåføren - som
gjorde det mulig for Grand C4 Picasso å få 5
stjerner i EuroNCAPs sikkerhetstester når det
gjelder passasjersikkerhet, opplyser Citroën.
5-seters Citroën C4 Picasso ble lansert i
det norske markedet i februar. Prisene for C4
Picasso begynner for 1,6 HDi 110 hk på 293
200 kroner. Med 2,0 HDi-motoren med 138 hk
starter prisen på 354 000 kroner. Legger du på
til Exclusive-utstyrsnivå er det snakk om
425 200 kroner.

BILNYTT

Vår første prøvetur med
Citroën C4 Picasso foregikk i
området rundt Girona, nord for
Barcelona. Dette er Catalonia.
Og lokalt sett er det – for å
holde oss til kunstnerverdenen
– midt i Salvador Dalis rike.
Av H-E Hansen

I byen Figueres, et stykke nord for Girona – ble
Dali født i 1904. Her finner vi Dalí TheatreMuseum, som virkelig er et besøk verd. Det
tidligere byteateret – der Dali faktisk holdt
sin første utstilling i 1919 - ble bombet i grus
under 2. verdenskrig, men ble gjenoppbygd til
et museum som åpnet i 1974. Bygget er i seg
selv en attraksjon, og det er fullt av Dali-verker. Det omfatter også Salvador Dalis egen samling, som også inneholder malerier i et spenn
fra El Greco til nyere, spanske kunstnere.
Dali er mest kjent for sine surrealistiske
malerier, men han arbeidet med mange andre
uttrykksformer fra film til skulptur. Vi finner
verker fra tidlig kubisme til dada-inspirerte arbeider og den helt spesielle og gjenkjennelige
stilen Dali utviklet. Han ble i unge år påvirket
av landsmannen Pablo Picasso. Vi får se et
stort spenn av det spennende og omstridte
livsverket til kunstneren. Han døde i 1989 og
er begravd i en krypt under museet.
Mon tro om ikke den eksentriske surrealisten hadde en interesse for biler, for en bil
har en sentral plass i gårdsrommet i museet.
Også i den rikholdige malerisamlingen påtreffer vi biler, også disse i den kjente stilen,
der virkeligheten fordreies.

Salvador Dali – et selvportrett.

Bygningen er i seg selv en attraksjon.

En bil, slik den eksentriske surrealisten så den.
En bil har en sentral plass i museet.

C4 Picasso i den pittoreske byen Cadaqués, der Dali
fant mange motiver.
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Toyota Yaris TS:

Sportslig toppmodell
Toyota Yaris er en bestselger i
småbilklassen. Nå kommer den i
en ny sportslig utgave med 132
hestekrefter og betegnelsen TS.
Av H-E Hansen

Yaris TS har ifølge Toyota en mer “voksen” stil
i forhold til en rendyrket “GTI”-bil. Dette skal
være en friskas, selveste toppmodellen i Yarisserien. Forfinet sportslighet er stikkordet. Den
er sportslig, samtidig som den er praktisk og
komfortabel. Og den er ment å skulle være
lekker og skille seg ut, uten å være brautende
med overdrevet styling. Med Yaris TS ønsker
Toyota å tilby kundene en modell som er
sportslig, samtidig som den har modellens
ypperste komfort og kjøreegenskaper.

Det lille ekstra

Den nye TS’en har altså ikke ikledd seg et
prangende utseende. Faktisk ser den ikke
veldig annerledes ut enn en ”vanlig” Yaris.
Støtfanger foran og bak har imidlertid eget
design. Biilen har også GT-effekter, som
sideskjørt og spoiler bak og sportsgrill med
et diskret TS-emblem. Samt 17-tommers hjul.
Den har tåkelys foran, LED bremselys bak,
sportseksos med kromdetaljer og mørkere
innmat i frontlys. Innvendig finner du deg vel
til rette i sportsseter. Sportsfjærer som senker
bilen 8 med mer, er standard. Det samme er
skivebremser bak.
TS kommer i to varianter; tre- og femdørs.
De er litt forskjeller i linjene på de to variantene, men tredørsutgaven har et ørlite mer
sporty preg.
Det som virkelig skiller TS fra andre Yaris’er er
motoren. Det er en ny firesylindret rekkemotor
på 1,8 liter. Den yter 133 hk (98 kW) ved et

turtall på 6000 omdr/min. Motoren er utstyrt
med Dual VVt-i - variable ventiltider på både
innsug- og eksoskamaksel. Dette gir god utnyttelse av ytelsene. Mye av dreiemomentet er
tilgjengelig allerede fra 2000 omdr/min, det
når toppen med 173 Nm ved 4400 omdr/min
og fortsetter å holde seg på høyt nivå helt
opp til 6000 omdr/min, altså mot det røde på
turtelleren. Slikt overbeviser.
Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t går
unna på 9,3 sekunder, mens toppfarten er 194
km/t. Det er i seg selv ingen racertakter. TS er
ingen råtass, men motoren sparker godt unna
og bilen er kvikk i bevegelsene. Sportsfjærin-

gen er passe stiv til å virke komfortabel.
Yaris TS har en ny girkasse med fem trinn,
som innbyr til aktiv kjøring og morsomme
kjøreopplevelser. Men hvis vi skulle lete etter
noe vi gjerne skulle ønsket oss ekstra på
denne bilen, måtte det være ett ekstra gir
når det går som fortest rett frem. Forbruk ved
blandet kjøring ligger på 0,46 liter/mil. Det
stadig viktigere tallet for CO2-utslipp er 170
gram/km.
Prisen for 3-dørs Yaris TS er 225 900
kroner. I Norge er det er nok likevel 5-dørsvarianten det kommer til å gå flest av. Den
koster 229 900 kroner.

TS-utgaven har Yaris’ens egenskapene av brukervennlighet.

Sportsseter er en del av det komfortable innemiljøet.

TS-emblemet forteller at dette dette er en spesiell
Yaris, spesielt takket være motoren.

Kultivert sporty
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Forhandlere:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269,
Tlf. 78 45 00 00
ANDENES: Fritidspesialisten, avd. Andenes,
tlf. 76 14 20 98.
ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Rykene,
tlf. 37 09 34 02.
BERGEN: Caravan & Fritid AS tlf. 55 10 70 88
KLØFTA: Fritidspesialisten, tlf. 63 94 40 00.
KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd.
Kolvereid, Tlf. 90 82 93 63
KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS,
tlf. 71 57 21 50.
MOSJØEN: Fritidssenteret AS,
tlf. 75 18 86 10.
TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak,
tlf. 78 92 89 80.
TROMSØ: Bobil & Caravan AS tlf. 77 68 90 91
TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, tlf. 73 84 82 20.
VERDAL: BTB Senteret v/Arne H Johansen,
tlf. 74 07 89 60.
Importør: Cabby Norge v/John Bergh –
72 58 20 10 / 96 50 20 20 /
john.bergh@cabby.se
www.home-car.nl
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Volvo:

Vintertest i grenseland

Du forventer at den moderne bilen din skal starte og ta deg frem
under alle forhold. Året rundt. Selv i den tøffeste vintertiden. Bilprodusentene bruker stor innsats på å møte dine behov. Vi ble med
Volvo på test i 35 kuldegrader i Lappland.
Av H-E Hansen

Vintertesting er viktig for en moderne bil.
Den må kunne fungere under alle forhold. Og
det er viktig at utprøvingen er så omfattende
som mulig.
- Vi skal finne feilene før kundene. Og helst
før bilen kommer i masseproduksjon, sier
Volvo.

Forbi polarsirkelen

Mange bilprodusenter benytter Nord-Skandinavia som arena for å teste hva de nye
bilmodellene deres tåler av vinterkjøring. Her
skal det avsløres hva langvarig og sterk kulde
gjør med driftssikkerhet, kjøreegenskaper og
komfort.

Langt nord i svensk Lappland, 20 mil nord
for polarsirkelen, finner man de forholdene
som skal til for å teste ut hva en bil er god
for under vinterforhold. Her er det stabile
og lange vintre. Og det blir kaldt. Enkelte
ganger ekstremt kaldt. Når vi ankommer
Kiruna flyplass en februardag, viser termometeret 35 kuldegrader. Og selvsagt blir det
enkelte ganger enda kaldere. Innen vi reiser
igjen formiddagen etter, har kvikksølvet
steget til bare fem grader. Store variasjoner
skaper også utfordringer for bilene.
Dette er vinterens harde realiteter, som
intet laboratorium i verden kan erstatte.

Svensk Lappland byr på nærmest polare testforhold i
flere måneder.

Volvos testanlegg omfatter blant annet lukkete veier.
Isen på innsjøer benyttes også.

Bedre enn laboratoriet
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Gjennom måneders prøving under nesten
polare forhold, tvinges bilene til grensen for
hva de vil bli utsatt for i de mest ekstreme
situasjonene i det virkelige livet. Allerede
før en prototyp av en ny bilmodell har blitt
bygd, kan mye simuleres med datasystemer.
Men ingenting kan erstatte en beinkald test
i den virkelige verden.

Testanlegget

Volvo har brukt området til å vinterteste
siden 1990-tallet. Dagens testanlegg
– Kiruna Proving Ground - ligger like ved
flyplassen. Her er det god kommunikasjon
med resten av verden. Stedet byr på stabile
Hovedkvarteret omfatter verksteder og kontorer, der
også andre av Ford-selskapene kan arbeide.

vinterforhold. Og det er såpass avsides at det
er mulig å holde nye modeller og prototyper
hemmelige.
Anlegget består av hovedkvarteret med
verksteder og kontorer, samt et område med
over 7 km lukkete veier, der det er et visst
hemmelighold. For bilene som kjøres her er
ofte prototyper og nye modeller man ikke vil
at noen skal se for mye av før de lanseres.
Det kjøres også på for eksempel frosne
innsjøer. Samt på landeveiene, som det
finnes lange stekk av i dette øde området.
Stedet kan nå benyttes av alle søsterselskapene innen Ford-konsernet.
Det er rundt 20 ansatte; ingeniører, testpersonell og testførere. Halvparten er kvinner.
Flere av Volvos testførere her i Kiruna er
også kvinner:
- De har en litt annen følelse for hvordan
en bil skal virke. Vi menn snakker gjerne
om ytelser, mens kvinner er mer opptatt av
funksjon, sier testleder Leif Lindberg.
I tillegg til Volvos egne testsjåfører
kjøres et antall biler som drosjer, varebiler
eller firmabiler av lokale bedrifter i Kiruna
som gir tilbakemelding.

Hva ser man på

Kulden er brutal. Alt vil stivne til og bli
tregt. Den er nådeløs hvis du ikke er forberedt eller vant til den. Og vi bilkjøpere
forventer at bilen skal takle det.
Det gjøres komplette ”felttester” i løpet
av vinteren, ut fra et kundebasert perspektiv
med hensyn til driftssikkerhet og god funksjon over mange år. Slik skal bileieren unngå
problemer og å måtte gjøre verkstedsbesøk
utenom de fastsatte servicene. Et vintertestprogram strekker seg over tre måneder og det
kjøres 25 – 30 000 km. Da skal bilen ha vært
gjennom ”alt” som snø og kulde kan by på av
forskjellige belastninger under vinterforhold,
med snø som pakker seg og trenger inn på
alle mulige og utenkelige steder på bilen,
med tidvis sterk kulde, men også store temperaturvariasjoner.
Her får både mekanikk og elektronikk
prøvd seg. Testingen og analysene som
ingeniørene gjør er viktig for å gi rask
tilbakemelding til dem som skal gjøre forbedringer med bilene som er under prosjektering
eller under produksjon.
Mil på mil på mil over det frosne slettelandet…

Is-hotellet

BILNYTT

Nord-Sverige og Kiruna-området
byr ikke bare bilprodusentene
på vinterforhold å få testet seg
på. Turister kommer fra hele
verden for å bo i et hotell, som
bare eksister om vinteren. Det
er bygd av is og snø.
”Icehotel” ligger ved Torneälven i Jukkasjärvi, et par mil utenfor Kiruna. Sist vinter
var den 17. sesongen på rad det spesielle
hotellet har holdt åpent. Og det har bare
vinteråpent. Det bygges om høsten av den
spesielle, glassklare isen som tas ut som
byggmateriale fra elven. Når våren kommer smelter hele hotellet, og vannet renner
tilbake til elven og ned mot Bottenviken.
Det finnes 55 rom av enkel standard og
25 suiter. Fellesrommene og hver av suitene
er helt spesielt utformet av en iskunstner.
Det er en unik verden som her kan oppleves.
Romtemperaturen ligger på fem kuldegrader,
men man blir utstyrt med god sovepose. Og
det er ikke kulden som overrasker tilreisende
fra hele verden, men den totale stillheten de
opplever i et rom av is og snø. I tillegg til
gjesterommene og resepsjonen finnes blant
annet en iskirke. Og når sant skal sies, finnes
det også en trebygning med kafé, tradisjonell
resepsjon og butikk et lite stykke unna.

Mer informasjon finnes på:
http://www.icehotel.com
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Våryre bilnyheter fra Genève

Det er et vårtegn når den store, internasjonale
bilutstillingen i Genève går av stabelen. Midt i
mars fant den 77. i rekken av ”Auto-salongen”
i Sveits sted.
Av H-E Hansen

Dette er en meget populær messe både for et internasjonalt publikum,
bilindustrien og pressen: Den er ikke for stor og uoversiktlig, slik man
ofte kan føle på de virkelig enorme messene i Paris eller Frankfurt.
I Genève er det overkommelig å få sett både de ”vanlige” bilene og
verdenspremierene i stort antall, de iøynefallende sportsbilene, særegenhetene og noe utstyr.
Ikke uventet var det et stort fokus på miljøvennlighet. Det var
knapt en bilprodusent som ikke hadde en grønn holdning å vise til.
Det er utrolig hvor fort dette har skjedd, hvor langt mange har kommet og hvilke vyer som legges for dagen om nye fremskritt i årene
som kommer. Bilbransjen har sett alvoret, både for miljøet, samt for
sitt eget renommé og mulighet for en bæredyktig fremtid.
Årets Genève-utstilling gikk inn i rekken av spennende utstillinger
med en historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Utviklingen
gjennom 100 år av utstillingsplakatene viser også utviklingen og
trendene av holdninger, stil og design.
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Peugeot:

Mazda:

SUV-debut

Helt ny Mazda2

Peugeot, som sammen med Citröen utgjør PSA-gruppen, lanserer en ny SUV: 4007-modellen er basert på
en plattform som er utarbeidet i samarbeid med
Citroën (der den kalles C-Crosser) og Mitsubishi
(Outlander).
Det er ingen tvil om at 4007 er en Peugeot,
takket være det lett kjennelige, vellykkete designet. Med fem dører og sitteplasser for opp til syv
personer, hvorav de to bakerste setene kan foldes
sammen i bunnen av bagasjerommet, skal 4007
tilby mye plass og fleksibilitet.
Peugeot 4007 har et system for firehjulsdrift
som består av en elektronisk styrt viskosekobling.
Det fordeler kraft mellom fram- og bakakselen for å
utnytte kreftene og veigrepet optimalt. Motoren er
en nyutviklet HDi-motor 2,2 liter som yter 156 hk.
Peugeot 4007 skal etter planen introduseres i Norge
i desember i år.

Mazda2 er langt mer enn en modelloppgradering, sier Mazda. Her er det snakk om en
ny generasjon av den kompakte småbilen
som fikk verdenspremiere i Genève.
Den har fått et nytt, iøynefallende
design og viser hvordan merket videreutvikler sin Zoom-Zoom-image. Nye
Mazda2 er faktisk 4 cm kortere enn
forgjengeren, men kan bak fire dører by på
fem seter og bagasjeromsplass på 250 liter.
Takket være nitid arbeid for å
redusere vekten, har man klart å gjøre
den 100 kg lettere, hvilket er mye for
en bil på bare 950 kg. Slikt hjelper
på ytelser og drivstofforbruk. Med en

Citroen:

I nytt terreng med C-Crosser
Den nye modellen C-Crosser er Citroëns første SUV
noensinne. Det er en robust, firehjulsdreven bil med
en 5 + 2 setekonfigurasjon og et moduleringssystem som er svært enkelt å bruke. Citroën C-Crosser
har firehjulsdrift, og vil ved lansering senere i år
være tilgjengelig med en kraftig dieselmotor med
partikkelfilter. Modellen er ment å passe for mennesker som ønsker seg en meget fleksibel bil, både
til hverdags og til fritidsaktiviteter.

1,3-liters bensinmotor (kan også fås
med 1,5-litersmotor) på 75 hk oppgis
forbruket å være 0,54 l/mil.
Ved siden av den nye Mazda2, lot det
japanske bilmerket også konseptbilen
Mazda Hakaza, som skal vise den nye
designsjefen Laurens van den Ackers vyer
for fremtiden, samt Mazda3 2.0 MZR-CD
turbodiesel, få sine verdenspremierer i
Genéve.

Audi:

A5 – ny coupé
Audi lanserte en helt ny bilmodell i
Genève; Audi A5 er en Grand Touring
coupé. Det er en coupémodell som er
større enn Audi TT, og som plasserer seg
over A4 på modellspekteret.
Den linjelekre Audi A5 har plass til
fire og bagasjeromsplass på 455 liter. Det
tilbys et høyt utstyrsnivå både med hensyn til kjøreegenskaper og komfort - fra 17tommers hjul og automatisk klimaanlegg, til et avansert musikkanlegg.
Under panseret lover Audi at du skal få det siste man har å tilby innen motorteknologi på både bensin- og dieselfronten fra 170 til 265 hk.
En S-utgave tilbys for dem som virkelig vil ta skrittet helt ut med hensyn til
sportslighet. S5 er utstyrt med en åttesylindret 4,2 liters V8 FSI-motor, som har hele
354 hk. A5 kommer til Norge i juni.

Opel:

Linjer for fremtiden
På sin Genève-stand viste Opel blant annet
en ny konsept-coupé. Her viser merket et
glimt av sitt fremtidige design. Her heter
den GTC, men man antar at det vi her fikk
se var en forsmak på den neste Vectra, som
kommer om et års tid. Ellers ble også den
helt nye Opel GT presentert.

BILNYTT

Fiat:

Toyota:

Bravo med verdenspremiere

Verdenspremiere for Hybrid X

Den sportslig, mellomstor familiebil Bravo har kommet i en
ny utgave.. Fiat-utstillingen i Genève sto i Bravo’ens tegn,
der det var stilt ut 10 eksemplarer som skulle vise hele bredden av ulike utstyrs- og motoralternativene.
Nye Fiat Bravo er en mellomstor familiebil som skal
signalisere Fiats nye strategi og fremtidige linje. Sportslighet
understrekes også. Fiat mener at Bravo kombinerer et kompakt ytre med god plass i en komfortabel kupé.
Motorspekteret inkluderer en turbodiesel 1.9 Multijet
motor som yter 120 hk, en 1,4-liters bensinmotor på 90 hk
og en helt ny generasjon 1,4 liters turboladet T-Jet bensinmotorer, som yter 120 og senere kommer i en 150 hk-versjon.
Listen over elektroniske hjelpesystemer og utstyrsmuligheter
er omfattende. Og i sikkerhetstesten til Euro NCAP har bilen
fått høyeste antall stjerner: 5.
Fiat Bravo lanseres nå fortløpende i de europeiske
landene og forventes å være på plass i Norge midt i juni.

Chevrolet:

Vurderer retro-modell
Chevrolet HHR har et design som er inspirert av 1949-modellen av Chevrolet Suburban – den originale SUV. Under skallet
skjuler det seg imidlertid en kompakt femseter, som skal by
på innvendig fleksibilitet og moderne kjøreegenskaper.
Hittil har den vært å finne på det amerikanske markedet,
men Chevrolet Europa vurderer å selge HHR i Europa.
Chevrolet HHR leveres med to firesylindrede rekkemotorer på
2,2 og 2,4 liter som yter 149 og 175 hk.
Konseptversjonen av Chevrolet Camaro Coupe fikk sin
europeiske premiere i Genève. Se godt til høyre i bakgrunnen av bildet! Innen planlagt produksjonsstart i 2009 skal vi
trekke den mer frem i forgrunnen.

Denne fremtidsvisjonen
viser hvordan
Toyota ser for
seg et nytt
designspråk
for fremtidige
hybridmodeller.
Hybrid X er også
et eksempel på
teknologien
i nye generasjoner hybrider, og en visjon om miljøvennlig bilisme i fremtiden. En indikasjon om neste generasjoner av Toyota Prius?
Konseptbilen er på størrelse med en vanlig familiebil og har fire dører
og en fireseters åpen løsning. De utvendige formene fanges opp i interiøret – som er en kombinasjon av klassiske løsninger og nye eksperimenter.
Føreren kan sette stemningen i bilen ved hjelp av en interaktiv kontroll, som
styrer fire sanser; syn, lyd, berøring og lukt: LED-belysningen kan varieres
og skape ulike stemninger i bilen, og i bakgrunnen kan ulike musikkeffekter
bidra til stemningene. En parfymedyse fyller luften med avslappende aroma,
og alle overflatene inne i bilen gir ulike følelser ved berøring.

Renault:

Ny Twingo
Renault har en ambisiøs
strategi om å lansere så
mange som 26 nye modeller
innen utgangen av 2009. Her
gjelder det å henge i! Merket
stilte på et omfangs-rikt
utstillingsområde i Genève,
blant annet med den helt nye utgaven av småbilen Twingo. Den utstyres med
en 1,2-liters motor i forskjellige utgaver fra 60 til 100 hk, samt et dieselalternativet på 1,5 liter med 65 hk. Den forrige Twingo var ikke tilgjengelig i
Norge, og det er foreløpig usikkert hvordan det blir med den nye. Lanseringen i resten av Europa skjer til sommeren.

Volkswagen:

Golf med ny
stasjonsvogn
Golf er en av bilhistoriens
lengstlevende og mest populære modeller. Nå kommer
den i ny stasjonsvognutgave
– den tredje generasjonen
i rekken. Modellen vil bli bygd i Mexico, og i Europa vil den nye bilen få
betegnelsen Golf Variant. Den er imidlertid basert på Jetta, og vil i Amerika
bære samme navnet som sedanen. Bilen kommer til Norge i august og vil
gjennomgående koste ca 15.000 kroner mer enn tilsvarende Golf-modeller i
personbilutgave.
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REISE

Bilferie:

Med toget til Sør-E
Klasseforskjeller

Veien mot en bilsommerferie i Sør-Europa går ofte gjennom Tyskland:
Stekende sol, hetedirrende asfalt, endeløse og timelange køer på
autobahnen. Det er en transportetappe som stjeler dyrebare feriedager og tålmodighet på veien til sol, Middelhav og badeliv. Men
Deutsche Bahn har et togtilbud som vil forkorte reisetiden betydelig,
samt gjøre den mer komfortabel.

Togturen starter på ombordkjøringsrampa
i Hamburg jernbanestasjon.

Litt rundreise

sant at det faktisk finnes utveier forbi disse
vanlige tre dagene av transporter hver vei
gjennom Tyskland og Østerrike/Sveits frem til
Rivieraen, enten det er den franske, italienske
eller kroatiske. Dette har vi forsøkt nærmere.
Vi kjørte bilen frem til jernbanestasjonen i
Hamburg på vår vei sydover. Med billetter
og reservasjon til en liggekupe i et tog med
destinasjon Italia.

Håndbagasjen ble stuet i kupeen, og så startet
toget nesten presis, på god tysk maner. Vi
hadde regnet med korteste vei til Italia,
men nei: Med på kjøpet fikk vi en rundreise i
Europa som brakte oss til Rhindalen, Sveits, og
Østerrike, før vi på morgenkvisten dagen etter
våknet til beskjeden om at vi var mellom Innsbruck og Brennerpasset på grensen til Italia.
Da hadde vi fått med oss byer som Düsseldorf,
Köln, og Basel fra togvinduet. Etter vekkingen
fulgte frokost, som var inkludert i billettprisen.
Ekte tysk frokost med nybakte (!?) rundstykker,

Du unngår mange og lange motorveier ved å ta toget
gjennom Europa.

Jernbaneturen er en opplevelse i seg selv. Etter en god
natts søvn ankommer du f.eks. Wien, mangler det ikke
på severdigheter. Og rivieraen ligger bare noen få timers
biltur unna.

Av Bjarne Eikefjord
Transportetappen gjennom Tyskland er for
mange nordmenn en barriere for å feriere
med bil i Sør-Europa. Selv med autobahn med
fri fart, tar de nærmere 1000 km gjennom
Tyskland minst ett døgn og en overnatting,
herunder også inkludert stive nakker og ømme
høyreføtter etter kjøring i hastigheter vi
vanligvis ikke er vant med i Norge.
Det er derfor nesten for godt til å være

Vel, så sto vi da i ombordkjøringskøen sammen med mange danske og noen norske
medreisende. Bilvognene hang sammen slik at
man fylte dem fra den ene enden fra en rampe
på perrongen. Vi håpet at tyskerne holdt orden
med hvor de ulike bilene skulle, men det så
ut til å gå greit. De som skulle lengst, kjørte
først om bord, de som skulle kortest, kom på
bakerste vogn som deretter ble hektet av på
riktig adresse i Italia.
La det være sagt med en gang: 2. klasse
på tyske tog er virkelig 2. klasse og absolutt
ikke noe mer. Hver kupe har 5 sitteplasser
og nedfellbare køyer som gjør at de 5 ligger
mer eller mindre bra underveis. For de enda
mer nøysomme, kan man også få sovekupe for
2. La oss si det slik: Den er slik at folk i den
rette tungvekterklassen, meget raskt ville få
problemer selv med å snu seg fra side til side.
For oss som er vant til norsk sovevognstandard
med rennende vann i hver kupe, var det også
en overgang til et vaskekott og toalett på
deling i hver ende av vogna. Men så var det
heller ingen luksusferiereise vi skulle ut på,
snarere en raskest mulig transport ned til Italia
som var den egentlige reisestartstedet på dette
årets ferietur.

REISE

Europa
pølse, ost, smør, leverpostei og tre sorter
syltetøy i porsjonspakninger er ikke å forakte.
Fra Brennerpasset gikk det i stor fart og
ned-overbakke til vi ankom stasjonen i Verona,
hvor samtlige resterende bilvogner ble hektet
av og kjørt på et sidespor med avkjøringsrampe. Og før sola nådde høyeste punktet på
himmelen, var vi underveis på autostradaen
til Venezia, Vi var friske, uthvilte (nesten) og
undrende på hvor i all verden tiden var blitt av.
Ytterligere et par timer, og vi kunne stupe ut
i bølgene i innerst i Adriaterhavet hvor lufta
holdt ca. 33+ og vannet ca. 30 gode varmegrader.

Flere muligheter

Reisen ble i seg selv en opplevelse, der den
brakte oss til steder vi ikke hadde vært før.
Togene i Europa holder atskillig større hastighet og presisjon enn hva vi er vant med fra
NS(omle)B. Dernest ble det gitt kontinuerlig
informasjon på flere språk underveis. Komforten kunne økes ved å betale ekstra for å få
1. klasse, og da ble det virkelig luksus med
egen dusj i hver kupe.
Biltoget har flere alternativer, for eksempel
Wien og Villach i Østerrike, Rijeka i Kroatia,
og mot vest går toget også til destinasjoner i
Sveits og Frankrike. I praksis betyr det at man
bokstavelig talt sover seg gjennom Tyskland
forbi alle køer som måtte oppstå i den tette
sommertrafikken. Og raskt går det også.

Det er også mulig å bestille gjennom NSB.
NSB opplyser at dette kan skje på betalingstelefonen 820 54 388. Siden dette er en ren
service for billetter til et annet selskap, koster
telefonsamtalen 5,54 kr/min.
Prisene for reise med biltog er ikke
avskrekkende. Tur-retur vil for et par personer
og bil komme på priser fra i underkant av 3000
kroner (Wien) til rundt 7000 kroner for fjernere
destinasjoner.
Regner vi med kjøreutgiftene, to overnattinger hver vei, og at man på samme
turen bruker nærmere 3 dager, er ikke prisen
avskrekkende. Faktisk er det ikke mye om å
gjøre at utgiftene nesten jevner seg ut. Og
etter å ha sust forbi en førtikilometers kø etter
et trafikkuhell i Brennerpasset, står det klart
for oss at biltoget gjennom Tyskland, det er
en god feriestart det.

Bestill i tide

Billettene til biltogene er populære, og bør
bestilles lang tid i forveien. Det anbefales å ikke
være senere enn mars/april med henblikk på de
mest hektiske tidspunktene, som er begynnelsen
av norsk fellesferie. Billetter kan bestilles på
DB’s nettsider http://www.dbautozug.de, der du
også kan velge sider på dansk eller engelsk for
å finne mer informasjon.

Nettet av biltog gjennom Europa gir mange muligheter.
Søk mer informasjon videre på DB-internettsidene.
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MOTORSPORT

Rally Norway 2007:

VM-sirkus på Norges-besøk

Et VM-rally er et enormt arrangement. Det tiltrekker seg verdensomspennende interesse og krever en kjempeorganisasjon for avviklingen.
Ikke siden OL hadde Mjøs-regionen opplevd noe liknende. Her var det
ikke bare racerstjernene som ble stilt på prøve, men også funksjonærer, publikum og media. Tre døgn til ende!
Av Knut Arild Lotterud og H-E Hansen

Alle vet hva resultat ble. Det fantes knapt en
nordmann som gikk glipp av kampen mellom Solberg-brødrene, at verdensmester Loeb
havnet i brøyta og at en finne vant. Løpet ble
dekket av fjernsyn, radio og avisene. Titusener
hadde funnet veien til skogs for å se rallyeliten i aksjon. Men hva er det egentlig som
foregår i de intense dagene under et WRC-løp.

Rekordstort

Egentlig begynner et rally-VM allerede tirsdag
i løpsuken. Da kan deltakerne begynne å
Petter stiller villig opp for kreftsaken med en egen ”Petter
Solbærtoddy”.
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gjøre seg kjent med løypa, både transportog fartsetapper. Men nå må det foregå etter
gjeldende fartsgrenser. På torsdag begynner
fartsfesten. Da kjøres det for fullt under den
såkalte ”shake down”, som er en siste test om
alt fungerer, slik at teamene kan finne ut om
det skal gjøres noen siste justeringer. Tiden
herfra inngår ikke i selve konkurransen, men
viser litt om styrkeforholdet før alvoret tar til.
Hele verdenseliten var på plass, med
Sebastien Loeb i sin Citroën, Marcus Grönholm
i Ford og Henning (Ford) og Petter Solberg
Norske Rally-legender gledet publikum – og seg selv –
som prøvekjørere.

(Subaru) i spissen. Antall deltakere var rekordstort, og det var også antall deltakernasjoner.

Transport og fart

Et rally består av et visst antall fartsetapper
på avstengte veier – såkalte SS. De ligger
spredt i området der løpet går. Det er tidene
herfra som teller for sluttresultatet. Mellom
fartsetappene kjøres det transportetapper på
vanlig vei, der trafikkregler og fartsgrenser må
overholdes.
I løpet av de tre dagene Rally Norway
Det var liten tvil om hvem som var publikums store
favoritter.

MOTORSPORT

varte, tilbakela deltakerne i Rally Norway mer
enn 1100 kilometer på veiene i Hedmark og
Oppland. Av dette utgjorde de 18 fartsetappene rundt 350 km. Basen for hele løpet er et
servicested, som denne gangen var innendørs
i Vikingskipet på Hamar. I et hotell i nærheten
var det opprettet sekretariat og pressesenter.
Nærmere 500 journalister fra rallyinteresserte
land over store deler av verden var til stede
under arrangementet, og rapporterte til sine
respektive publikasjoner og TV-kanaler.
Og det trengtes mer for å få avviklet
konkurransen. For eksempel ble det gitt flytillatelse til mer enn 30 helikoptre fra Hamar
lufthavn. Et av helikoptrene transporterte
løpsledelse og FIA-observatører i lav høyde
over hver etappe like før første deltakerbil,
som en siste kontroll av at alt var under kontroll.

Tidlig opp, sent i seng

Rally er ikke for B-mennesker, enten du er
fører eller kartleser, mekaniker og teampersonell, funksjonær eller publikummer. Eller
– om vi skal si det selv – journalister. Dagene
begynner tidlig. Teamene hadde allerede gjort
ferdig bilene da førerne la ut på den første
transporten mot fartsetapper før klokken syv
om morgenen. Februarmorgenene var fortsatt
mørke da bilene kjørte ut fra Vikingskipet på
Hamar med kurs for skogs- eller fjelletappene
der publikum allerede kom for å heie dem forbi.
Dagen går sin gang: Et par fartsetapper,
service ute, transport, fartsetappe, transport til
en lengre service i hovedkvarteret i Vikingskipet, ny transport ut til etapper og ny full fart.
Rallybilene kom ikke tilbake til Vikingskipet før
godt utpå ettermiddag i fem-seks-tiden.

Mesteren og MA

Allerede før den offisielle pressekonferansen
torsdag fikk Motorføreren et eksklusivt intervju
med regjerende verdensmester Sebastien Loeb.
Han hadde store forhåpninger til å gå til
topps i sin Citroën. Det skulle bare mangle for
MAs ære ble forsvart av Per Erik Brynildsen, som
kom inn til en hederlig plassering.

verdensmesteren fra de siste tre årene, for han
hadde vunnet eller blitt nummer to i alle de 14
foregående løpene! På spørsmål om hva som
gjør ham til en vinner, svarer franskmannen,
som har vunnet flere VM-løp enn noen andre
– dvs 28 av de 85 han har startet i:
-Jeg er ikke spesiell, hevder rallysportens
suverene svar på Michael Schumacher.
Mens verdenspressen venter på ham får vi også
spurt om han har gjort seg noen tanker om
problemet med rusmidler og trafikksikkerhet.
- Det gjør jo at du mister den kontrollen du
behøver bak rattet, sier han bestemt. Han er
selv en mester i nærmest aldri å gjøre feil når
han kjører.

Sjeldent uhell. I 14 løp hadde Loeb vært vinner eller
nummer to. Så kom han til snøværet i Norge.

MA til start

MA’s egen Per Erik Brynildsen stilte i Rally
Norway med MA-emblemet på bilen. Team
Brynildsen stilte med både senior Per Erik og
junior Eyvind i hver sin bil. Deres Mitsubishi
Lancere er å finne i Gruppe N, som ligger et
hakk under selve WRC-klassens multimillioninnsats. Likevel er det en satsning
som omfatter et dusin mekanikere og et stort
”bakkemannskap”. MA-deltaker Brynhildsen ble
nummer 43 av de 64 som kom i mål. Junior på
19 kjørte inn til en 13. plass på totallisten!
Ellers fantes det en annen avholdsfører i
verdenstoppen. Svenske Daniel Carlsson, som
til slutt ble nummer syv i Rally Norway og
ligger høyt i VM-sammendraget, arbeider mot
fyllekjøring. Han har grunnlagt WRADD – World
Rally Against Drunk Driving. Blant andre store
sponsornavn synes logoen godt på Citroën’en
hans om kampanjen, som handler om å skape
en verdensopinion mot ”rattfylleri”. Han støttes
blant annet av MHF, MAs søsterorganisasjon i
Sverige.

Stort innrykk

Langs de fleste av fartsetappene var det tilrettelagt publikumsplasser og parkering. Noen
steder var det til og med storskjermer og
I verdenstoppen kjemper Daniel Carlsson også mot
fyllekjøring.

Alvorlig spørsmål og muntre svar fra verdensmesteren.

Publikum kom langveis fra for å være med på norsk
motorsports største arrangement.

>>>>
Vikingskipet i Hamar var hovedkvarter for løpet. Pølser
kunne du også få kjøpt...
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Kampen skjer ikke bare ute på veien. Så fort bilene kommer til service, stuper mekanikerne til, i kamp mot klokken som tikker ned den tilmålte tiden.

servering. Mer enn 100 000 tilskuere fra innog utland kranset løypa de tre rallydagene.
Folk kom langveis fra. Trosset et ruskete
februarvær. Bakset seg gjennom snøen og
rigget seg til. Flagg. Pølser. Termos. Bål.
Røyken. Reneste Holmenkollatmosfæren. Som
under 50’en. Høy stemning allerede før første
bil kom. Her gjelder det å være klar når rallybilene raser forbi en eneste gang denne dagen
– noen steder kanskje to ganger med mange
timers mellomrom. Du skal være veldig ekstra
ivrig for å klare å få med deg stort mer enn et
par fartsetapper på en dag.
Så begynner ”fløytestafetten”. Funksjonærene langs løypa varsler at bilene er på
vei. I rally er det nemlig slik, at publikum
av sikkerhetsmessige årsaker varsles med
fløytelyd for hver av racerne som kommer.
Som oftest blåses det i fløyter gjennom hele
fartsetappen. Og den lengste etappen i Rally
Norway var på over fire mil!
Men før deltakerne kom tre såkalte K-biler,
som har som oppgave å sjekke at alt fungerer
når det gjelder funksjonærer, tidtaking og ikke
minst publikumsplassering og sikkerhet. Her
Petter Solberg fikk hjelp av sønnen til autografskrivingen.
fikk vi se de to rallylegendene Per Engseth

og Arne Eikåsen, som henholdsvis sjåfør og
kartleser, i den siste K-bilen.
Så kommer racerne. De farer mellom
brøytekantene gjennom skogen, rundt svinger
og over hopp. Opp mot 200 km/t noen steder.
Publikum ser dem noen sekunder i et glimt av
farger i virvler av snøføyke. Den ene etter den
andre. Imponerende. Folk jubler. Lever seg
inn i kampen mellom Henning og Petter. Føler
opprømt stolthet. Rødt, hvitt og blått! Rally
Norway ble den folkefesten arrangørene hadde
håpet og lovet. Nå gjenstår å se når Norge
eventuelt kommer med på WRC-kalenderen
neste gang.
PS:
For dem som ikke fikk det med seg, så var
det finske Miko Hirvonen som vant i en Ford.
Marcus Grönholm kom inn på plassen bak,
også han i en Ford. Henning (Ford) kom inn
på tredje. Og det var plassen foran Petter!
Loeb havnet i snøkanten og ut av toppstriden. Oppbrekket i seiersrekken ble imidlertid ikke langt. Et par uker etter vant han med
sin Citroën i Mexico.

Fartsfylte frimerker. Posten lanserte tre frimerker i forbindelse med Rally Norway. Det er første gangen på de 152 årene Posten har laget frimerker at man har valgt å utgi en
motorsportsserie. Petter Solberg: Henning Solberg: Thomas Schie: Verdi A-prioritet tom 20 gram til resten av verden.
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Formel 1:

Et finsk år?

Kimi Räikkönen viser fra
første stund hos Ferrari at
det snart er hans tur til å
bli verdensmester.

Formel 1-sesongen 2007 byr på
mye nytt. Sammensetningen av
førere og biler blant noen av de
beste har blitt stokket om, slik
at utfallet av sesongen er mer
uvisst enn på lenge.
Av H-E Hansen

Men ville finske Kimi Räikkönen klare å fylle
plassen etter Michael Schumacher i den legendariske, italienske racerstallen. Og hvordan
villedenregjerendeverdensmesterenFernando
Alonso finne seg til rette i en McLaren-Mercedes
etter suksessårene hos Renault. Etter at det
gjennom måneders vintertesting hadde bygd
seg opp store forventninger til sesongåpningen,
ble spenningen utløst i årets første løp, det
australske Grand Prix.

Innfridde

Og Räikkönen lot det aldri være noen tvil. Han
stakk av fra start, gjorde aldri en feil og ledet
overbevisende helt til mål. Under veis noterte
han seg gang på gang med beste rundetid.
Dermed ble den iskalde finnen den første
Ferrari-føreren siden briten Nigel Mansell i
1989, som vant sitt første løp bak rattet i en
av de italienske racerne.
- Men det var slett ikke lett, uttalte han
etterpå.
- Kanskje det så enkelt ut, men radiokontakten med depotet sluttet å virke allerede før
start.
Det ble komplisert å gjennomføre løpet
uten å kunne snakke med depotet om strategien under veis.
- Men vi hadde en plan, så jeg visste hva som
måtte gjøres.
En Renault t.v. i årets nye fargeprakt i nærkamp med
en Toyota.
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Imponerende debut

Ved siden av Räikkönens prestasjon, ble mye
av interessen knyttet til hvordan regjerende
verdensmester Fernando Alonso ville gjøre
det i sitt første løp for McLaren-Mercedes.
Alonso sikret seg andreplassen i løpet. Denne
prestasjonen kom imidlertid litt i skyggen for
den prestasjonen lagkameraten hans sto for.
Den 22 år gamle briten Lewis Hamilton fikk
en sensasjonell debut. I sitt første Formel
1-Grand Prix lå han lenge på andreplassen,
som han behold helt til etter det siste depotstoppet da Alonso klarte å komme seg forbi.
Men tredjeplass i et debutløp er en stor og
meget sjelden prestasjon. Den unge briten
er et stjerneskudd det blir spennende å følge
videre.
Resten poengplassene på resultatlisten i
sesongens åpningsløp kan forhåpentlig tyde
på at konkurransen om topplasseringene ikke
Alonso fikk også en god debut i sitt nye team McLaren.

bare vil stå mellom Ferrari og McLaren i år.
Fjerdeplassen gikk til Nick Heidfeld (BMW
Sauber) og deretter fulgte Giancarlo Fisichella
(Renault), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Williams-Toyota) og Ralf Schumacher
(Toyota).

Finsk styrke

Ved siden av Hamilton var Heikki Kovalainen
den mest spennende debutanten. Han har
blitt hentet til Renault, etter at det ble et
ledig sete i teamet etter Alonso. Kovalainen
fikk imidlertid ikke et lett innvielsesløp, og
havnet blant annet utenfor banen ved et
par anledninger. Men Finland fremstår nå
som et av Grand Prix-sportens stormakter.
Kovalainen kommer til som den tredje finnen
i årets Formel 1-felt ved siden av VM-aspirant
Räikkönnen og Nico Rosberg – sønn av Keke
Rosberg, som ble verdensmester i 1982.
Raske depotstopp er fortsatt avgjørende i et Grand Prix.
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VERV STØTTEMEDLEMMER TIL MA NÅ!
Ingen ønsker å møte fyllekjørere i trafikken. MA har helt siden starten for nesten 80 år siden arbeidet for å sikre alle trafikanter

Frihet Fra Fyllekjørere
Trafikkøkningen med flere biler og større krav til menneskene bak rattet, gjør dette viktigere enn noensinne. Likevel ser vi at ruspåvirket kjøring
på norske veier øker. MA ber derfor om din hjelp til å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra å møte fyllekjørere. Det kan du gjøre ved å verve
støttemedlemmer til MA. Du vil også få en vervepremie for innsatsen.
MA inviterer deg derfor til å støtte mange av våre prosjekter, som har fokus på Mennesket i trafikken:
• Refleksklubben – tilbyr flotte reflekser til hele familien (se www.refleksklubben.no)
• Aksjon møteplass – fokus på sjåføren, rusbruk, trøtthet, fartsgrenser, sikkerhet
• Alkolås – kampanje for alkolås i alle nye biler i framtiden
• Trafikkløp og Miniløp – konkurranser som tester bilistenes trafikkferdigheter og kunnskap
• Barn på veien – fokus på sikker skolevei og trygg ferdsel for de aller minste i trafikken
		 For hvert medlem du verver, får du en premie. Se oversikt nedenfor.
Informasjon om MA finner du i Medlemshåndbok 2007 og på www.ma-norge.no.

#

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

Jeg ønsker å støtte MAs arbeid for å sikre alle frihet fra									
fyllekjørere i trafikken. Når jeg har betalt kontingenten på
kr 250,-, mottar jeg en velkomstpakke med:		
						
Navn:
……………………………………………………………………………
- Kartbok for Norden						
Adresse: …………………………………………………………………………
- 8 doble postkort								 		
- Motorføreren i ett år
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………………
						

Fødselsdato: ……………………….. Telefon: …………………………………
												
For verver
Jeg har vervet ovennevnte som støttemedlem til MA.

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

Navn og medlemsnummer: ……………………………………………………………………			
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Førstehjelpspute
 Refleksvest i str. S, M, L el. XL (sett ring rundt ønsket str.)
 Lommebok i skinn
 Belte, sort
 Belte, rød-brunt
 MAs jubileumsbok ”Underveis” -historien om Motorførernes Avholdsforbund 1928 - 2003			
Fyll ut kupongen og send den til:
Motorførernes Avholdsforbund, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68.
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10 % til sikkerhet for de myke!
Trygg Trafikk krever større
sats-ning på myke trafikanter!
10 prosent av veibudsjettet
bør brukes til trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter
– fotgjengere og syklister. For
de myke trafikantene utgjør en
stadig større andel av de drepte
i trafikken.
Målet er å få myndighetene til å forplikte seg
til å prioritere satsningen på de myke trafikantene, slik at færre fotgjengere og syklister
omkommer eller blir hardt skadet i trafikken.
Man ønsker å få økt fokus på et forsømt område innenfor trafikksikkerhetssituasjonen for
fotgjengere og syklister.

Bilistene sikrere

De senere års satsning på trafikksikkerhet har
i stor grad fokusert på bilistene og bedre veistandard. Samtidig ser vi at antallet drepte og
hardt skadede myke trafikanter ikke går ned.

De myke trafikantene er forsømt i de siste årenes
strategier og tiltak, mener Trygg Trafikk-direktør Kari
Sandberg.
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– Jeg er enig i at de myke trafikantene er
blitt forsømt, og vi ønsker blant annet å
øke innsatsen for trygge skoleveier igjen, sa
samferdselsminister Liv Signe Navarsete da
hun var tilstede under et arrangement foran
Stortinget, der kravene ble presentert.
– Når det nå skal satses mer på gangveier
og sykkelveier er vårt krav om 10 prosent av
veibudsjettet realistisk, uttalte Kari Sandberg,
direktør i Trygg Trafikk.

Flere myke trafikkofre

Tallet på trafikkdrepte totalt er fortsatt
en nasjonal tragedie. 244 personer mistet
livet på norske
veier i 2006. Etter
flere år med jevn
nedgang gikk antall
trafikkdrepte opp
igjen i fjor. Økningen
var på 8,9 prosent
sammenliknet med
2005. 906 personer
ble alvorlig eller
meget alvorlig skadd.
Over 11 000 personer
blir skadet i trafikken
hvert år. Det betyr
at 40 000 rammes
direkte eller som
pårørende hvert år
av trafikkulykker.
En av ti nordmenn
rammes som forelder,
ektefelle, venn, bror
eller søster.
Antall omkomne bilister er blitt redusert
jevnt de siste fem
årene, mens antall
omkomnefotgjengere
og syklister har stått
stille. Det betyr at en
stadig større andel av
de trafikkomkomne
er myke trafikanter.
Nesten hver femte
person (18 prosent)

som mistet livet i 2006 var en myk trafikant. I
2006 mistet 45 fotgjengere og syklister livet i
trafikken, og 1661 ble skadd.
– Vi ønsker å innføre en fire km trygg sone
rundt alle skoler, og en fartsgrense på 30
km/t i byer og tettbygde strøk, sier Sandberg.
Vi vet at et menneske som blir påkjørt i 50
km/t med stor sannsynlighet vil dø. Dersom
bilen kjører i 30 km/t vil han sannsynligvis
overleve.
Det foreslås også tiltak med bedre tilrettelegging for sykling i byene, for å redusere
antallet ulykker og gjøre det mer attraktivt
å velge sykkel fremfor bil.

TRAFIKK

Førerkortprikker for promille?
Sjef for Utrykningspolitiet,
Odd Reidar Humlegård, ønsker å diskutere om prikker
også kan tildeles ved såkalt
lavpromille(mellom 0,2 og 0,4
promille), ved ulovlig bruk av
mobiltelefon i forbindelse med
kjøring og ved manglende bruk
av bilbelte. Disse forseelsene er
i dag gebyrbelagt, og gir ikke
prikker i førerkortet.
MA ga i en pressemelding i begynnelsen av
mars sin fulle støtte til saken som UP-sjef Odd
Reidar Humlegård her reiser. I pressemeldingen sies det videre:
Rundt 9 % av alle i bil bruker i dag ikke
bilbelte. Hele 44 % av de som blir drept i bil
bruker ikke bilbelte. Dette viser at risikoen
for trafikkskade øker dramatisk ved manglende
bilbeltebruk.
Forsøk utført i Sverige viser at allerede ved
en promille på 0,2, reduseres kjøreferdighetene
med hele 25 %. Det betyr at selv ved ”lovlig”
promille, har en bilfører bare tre fjerdedeler
av sine trafikkferdigheter i behold. Og disse
reduseres ytterligere når promillen økes.

Utrykningssjef Humlegård ønsker en diskusjon om prikkbelastning i forbindelse med flere forseelser.

En dansk undersøkelse viser også at selv med
handsfree telefonbruk i bilen, øker risikoen
for ulykker ved at oppmerksomhet og reaksjonsevne reduseres vesentlig. Alle tre forhold
medfører med andre ord en sterkt økt risiko
for både trafikkulykker og dødsfall.

MA-Norge mener derfor at i forbindelse med
den evalueringen som skal gjennomføres av
selve ordningen med prikker i førerkortet, bør
skalaen utvides til også å omfatte manglende
bilbelte, handsfreeløs telefonbruk og lavpromille for bilførere.

Alkometer om bord
Stena Line har nå innført en ny
service til yrkessjåfører; alkoholmålerer ombord i fergene.
Først ut er Stena Scandinavia på
linjen Gøteborg-Kiel. Alkoholmåleren monteres i spiserommet til yrkessjåførene, og
gir mulighet til frivillig selvkontroll før de kjører videre, melder
Stena Line.
Økt bevissthet
Yrkessjåfører generelt har et stort fokus på
sikkerhet og drikker ikke alkohol når de er på

jobb. Unntakene er få, viser statistikken. Men
iblant kan man ønske å teste seg for sikkerhets skyld og derfor installerer vi, i samarbeid
med Volvo, alkoholmålere på de av fergene til
Stena Line som går til og fra svenske havner.
Testen er naturligvis helt frivillig og vi ser på
dette som en service til våre kunder, samtidig
som det bidrar til å fremme trafikksikkerheten
og minsker risikoen for at førere av tunge
kjøretøy kjører alkoholpåvirket.
Alkoholmåleren finnes i Trucker`s Lounge,
sjåførenes egen avdeling om bord. Der
er det også restaurant, tv og hvilestoler.
Ved innsjekking får sjåførene et engangsmunnstykke, samt informasjon om tilbudet.
Prosjektet er et samarbeid med AB Volvo og er
et ledd i selskapets arbeid for å øke bevisstheten om risikoen med alkohol, samt å øke
interessen for trafikksikkerhet.
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MA-veteran med Kongens
fortjenestemedalje
Sivert Sivertsen er en MA-veteran som har markert seg med
sitt store engasjement i samfunnet. I vinter fikk han Kongens fortjenestemedalje for sin
innsats. Vi møtte ham og fru
Ingrid i forbindelse med at de
var på audiens på Slottet.
Av H-E Hansen

Sivertsen farer ikke med store ord. 79-åringen
fra Flatanger i Nord-Trøndelag sier at hederen er uventet. Han skjønner ikke helt hva
som gjør at han er fortjent til dette. Men et
barnebarn på drøyt fem år visste hvorfor han
fikk medaljen:
- Bestefar har fått medalje for å hjelpe folk!
Men det var likevel et ubesvart spørsmål:
- Hvordan kunne Kongen vite det?

Stor innsats

Kongen begrunner aldri sine tildelinger av
fortjenestemedaljer, men det heter seg at den
er «til belønning for fortjenester av kunst,
vitenskap og næringsliv, samt for utmerket
forhold i offentlig tjeneste.
I så måte er Sivertsen vel kvalifisert med
en lang merittliste over tillitsverv, frivillig
arbeid og yrkesinnsats.
- Og MA har en stor aksje i medaljen, mener
Sivertsen.

MA og tillitsverv

Sivert Sivertsen har vært medlem i MA siden
slutten av 1960-tallet. Han fikk sertifikat under
militærtjenesten i 1948. I første halvdel av
Ingrid og Sivert Sivertsen fikk høytidelig invitasjon til
å møte kongen.
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1960-tallet ble veiene i hjemtraktene bygd ut. Så kjøpte familien
bil.
- Det var en fem år gammel Morris
Oxford. Da jeg skulle forsikre bilen
i Varde, meldte jeg meg inn i MA,
forteller Sivertsen.
Han har totalt vært leder
av lokalavdelingen i 17 år og
er fortsatt varamann i styret i
Namdals-avdelingen. Sivertsen er
kjent som en mann som sjelden
gir seg. Han har holdt ut og stått
på, seigt og tålmodig. Det har
vært viktig for MA.
Ved siden av MA har Sivertsen
også vært aktiv i kommunepolitikken. Han satt i Frostating
Etter å ha blitt tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv, ble ektelagmannsrett i mange år. Flatanger paret Sivertsen invitert til Majesteten. Midt i februar var de i høytidelig
audiens på Slottet.
historielag var han også med på
- I perioden 1955 til 1963 var jeg med på å
å starte.
Ingrid Sivertsen har også vært aktiv i lokal- legge inn strøm i de aller fleste hus her. Det
gjaldt også å planlegge installasjonen og hva
miljøet; i politikken, skolestyret og sitter nå
somstyremedlemavNamdalsavdelingenavMA. som skulle inn av punkter og utstyr. Fjøsene
skulle også ha melkemaskiner og forskjellig
Hun ble medlem sist på 80-tallet. Ekteparet
verktøy, forteller han.
Sivertsen er gjennom menigheten også sterkt
- E-verket hadde en egen 25 fots båt som ble
engasjert i støttegruppen for Kvitveistunet for
brukt. Mellom øyene ble det lagt opp mye
psykisk utviklingshemmede på Lauvnes.
luftlinjer.

Lys historie

Sivertsen hadde en yrkeskarriere i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk som varte i 44 år, fra
lærlingtiden til han ble pensjonert som overmontør i 1994.
Flatanger består av mange øyer. Det tok tid
før det moderne fremskrittet tok steget helt til
de ytterste delene av kommunen. Som ansatt
i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk var Sivertsen
fra midt på 1950-tallet med på å bygge ut
elektrisitetsnettet her. Frem til da var det
kommunesenteret med tresliperiene som
hadde strøm.
- Sivertsen er en MA-veteran som virkelig fortjener
heder, sier MA-direktør Terje Tørring.

Hyggelig prat

Sivertsen forteller om audiensen. Samtalen
med kong Harald ble hyggelig, og var innom
Kongens besøk til Flatanger i 1992.
- Kongen husket det godt, forteller Sivertsen.
- Blant annet skulle han ut til en gård på en
av øyene. Folket der ute hadde selvsagt heist
flagget i det fine været. Kongen kom i helikopter. Piloten landet for nær tunet. Den kraftige
virvelvinden fra rotorbladene sendte flaggstangen i bakken i tre deler! ”Jeg skulle ikke ha
ledd”, sa Kongen , ”men klarte ikke å la være.”
Det har vanket mye heder i Flatanger.

ORGANISASJON

Lillesand og Birkenes:

Synlig i pressen
Fra den aktive MA-avdelingen i Lillesand og Birkenes, melder den
gjenvalgte formannen Torleif Kvifte melder om gode oppslag i Lillesands-Posten. MA og helt konkrete trafikkproblemer blir omtalt. En
tragisk ulykke der to ble drept på riksveien mellom Lillesand og
Birkeland, har gjort at råkjøringen ble tatt opp på førstesideplass.
MA ber blant annet om at Statens Vegvesen foretar undersøkelser
for å finne årsakssammenhenger, samt at det blir iverksatt tiltak
som kan forebygge ulykker.

Refleksvester:

God informasjon,
men dårlig tilgang
På spørsmål om refleksvesten var
på plass i bilen, var det 55 % som
bekreftet at vesten var på plass. De
resterende 45 % oppga problem med
å få skaffet seg vest som årsak til at
de ikke hadde vesten i bilen.

Variert kunnskap

Med virkning fra 1. mars i år er det
påbudt å ha godkjent refleksvest lett
tilgjengelig i bilen. Vesten skal tas på
før føreren forlater bilen etter et uhell.
MA Lillestrøm og omegn avdeling og
MA Øvre Romerike avdeling gjennomførte telling på 6 steder på Romerike
og Hadeland lørdag 3. mars 2007. Tellingen viser at informasjonskampanjene om det nye påbudet har nådd frem. Bare 4 % av de nærmere
340 som ble spurt, kjente ikke til påbudet om å ha refleksvest i bilen.
På spørsmål om refleksvesten var på plass i bilen, var det 55 %
som bekreftet at vesten var på plass. De resterende 45 % oppga
problem med å få skaffet seg vest som årsak til at de ikke hadde
vesten i bilen. Best dekning hadde Aurskog hvor kun 20 % manglet
refleksvesten i bilen. Mest nedslående var resultatet på Hadeland
hvor kun 2 av 10 hadde vest i bilen. Det var også her flest bilførere
hadde hatt problem med å skaffe vest. Av de kontrollerte vestene var
det et fåtall som ikke hadde nødvendig godkjenning.

MA’s Campingklubb:

Ny campingsesong
Det går mot campingsesong.
MA’s Campingklubb er i ferd
med å begynne sin aktivitet, og
melder allerede nå fra om noen
treff som er planlagt.
Årets Pinsetreff blir på Stranda Camping Biri i
dagene 25. – 28. mai. Stranda camping er en
4-stjerners campingplass med hytter for alle
behov, fra enkle hytter til hytter med dusj,
toalett og egen kjøkkenkrok. Det legges opp
til ankomst fredag 25. mai kl 17.00. Lørdag
blir det årsmøte i klubben, og søndag er alle
MA-venner i området velkommen til hesteskokasting med stor grillfest fra kl 14.00.
Strand camping ligger fint til ved Norges
største innsjø Mjøsa, ca 10 km fra Lillehammer og ca 35 km fra Gjøvik. Du kjører E-6 til
Vingrom og tar av mot Biristrand ca 3 km
sørover på riksvei 330. Følg skilting.
For påmelding og mer informasjon ring:

Ruth Kristiansen tlf 62 52 36 68
eller Svein Skaregrøm
tlf 95 21 24 60.
29. juni til 2. juli er det
campingtreff på Solvik Camping i Jørpeland i Ryfylke. Her
finnes det en nydelig badeplass, og det er muligheter
for gratis lån av båt på fjorden for å fiske. Området byr
på mange turistattraksjoner,
blant annet Prekestolen.
Spørsmål/påmelding:Gunleiv
Engedal, tlf. 51 67 40 05.
Bestilling av hytter skjer
direkte med Solvik Camping
tlf. 51 74 77 12/ 918 61 915.
Mer informasjon om Solvik
Camping finnes på internett:
www.solvik-camping.no.
31. august til 2. september er det planlagt å ha et campingtreff på Undeland Misjonsgård Dette er en gammel fjellgård som ligger
i idylliske omgivelser på heia mellom Kvås og
Konsmo i Lyngdal kommune. Gården er bygget

om til camping og leirsted med bygninger i
gammel gårdstil, og med 3 store hytter med
toalett og dusj. Spørsmål/påmelding: Leiv
Jan Lea, tlf. 958 783 03. Bestilling av hytter,
direkte med Kvås Folkehøgskole tlf. 38 33 20 00
/ 38 33 20 05. Mer informasjon om stedet
finnes på www.undeland.no.
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 0 7

37

MA REISER
UNGDOM

Leder
Det nærmer seg kongresstid og det er tid
for å tenke gjennom hva vi i MA-ungdom
driver med. Tendensen er veldig tydelig
som den har vært de senere år. Det er ikke
lett for verken klubber eller oss sentralt å
verve nok medlemmer for å opprettholde
organisasjonen. Antall klubber som sender
inn de nødvendige rapporter minker også.
Dermed blir den økonomiske støtten til
klubber gjennom Frifond redusert. Det
samme skjer med støtten til MA-ungdom
sentralt gjennom statlige organisasjonsmidler. Dermed er vi inne i en karusell det
er vanskelig – men ikke umulig å komme
seg ut av.
Jeg har tro på at vi skal komme ut av hengemyra, men det betyr at vi må dra lasset
sammen. Vi trenger også hjelp av MA hvis
dette skal gå bra. Kanskje må vi prioritere
litt hardere med hvor vi bør sette inn innsatsen. For eksempel har noen MA-avdelinger god økonomi som de kanskje vil
bruke noe av til lokalt ungdomsarbeid i
regi av MA-avdelingen og MA-ungdom. I
så fall er vi i MA-ungdom interessert i å
vite om dette slik at vi kan bygge noe
sammen.
Heldigvis har vi fått ny daglig leder på
plass, og det er takket være en slik engasjert person som er en inspirator og
mulighetsskaper for MA-ungdom at jeg
fortsatt er optimist med tanke på at dette
skal vi få til. MA-ungdom skal igjen bli en
viktig arena for rusfrie ungdomsaktiviteter. Jeg håper du også vil være med!

Hilsen
Per Igland
forbundsleder
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Kongress og sommerleir
24.-27. juni
Kongress og sommerleir er som tidligere nevnt
i Motorføreren satt av 24.juni – 27.juni i Bø i
Telemark. Selve kongressen er mest sannsynlig
gjort unna på en halv dag, og resten av tida
vil bli brukt blant annet i Bø Sommarland. De
som deltar på kongressen vil selvsagt få rabatt
på sommerleiren. Mer eksakte priser vil
komme senere. Så sett av dagen etter St. Hans
og et par-tre deilige sommerdager til en kjempehappening sammen med andre fra MA-ungdom!
Vi minner også om valgkomiteen v/ Olav
Andreas Sæter som gjerne mottar tips om folk
som kan tenke seg å sitte i forbundsstyret i
neste 2-årsperiode. Send i så fall en e-post til
oas @ verdensveven.info med tips.

Min tid er visst også ute

Og så var min tid ute
Ja, etter nesten 4 år i MA-Ungdom er på tide å komme seg videre. Min ferd videre går
mot Sogndal og en foreløpig husmortilværelse.
Nesten 4 år… jammen har det gått fort. Mitt første møte med MA-Ungdom var på en
Pilot-helg i Vigrestad og så fortsatte det med Trial-weekend, NorwayCup, sommerleirer og
kongresser. Det har vært spennende, utfordrende og givende å jobbe her. Beklageligvis har
MA-Ungdom vært plaget med nedadgående medlemstall og få lokale klubber, noe som har ført
til at økonomien har dalt.
Nå har Veslemøy ankommet kontorfellesskapet. Ho kom travende inn med sørlandsdialekt
og rar latter. Det blonde håret flagret. Lizzie likte henne momentant og det tar jeg som et
meget godt tegn. Jeg har stor tro på at Veslemøy klarer å snu den dårlige vinden som har
vært de siste årene og jeg håper virkelig at dere, både klubber og medlemmer, hjelper henne
med det.
Jeg takker herved for meg og ønsker Veslemøy lykke til som ny Boss.

Rine

Ja.. her skulle Lizzie skrevet noen ord, hun har
jo fungert som kontorhund de siste 3 årene.
Dessverre er hun i et viktig møte akkurat nå (les:
sover) så det får heller være.

MA REISER
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Snufs…

Vår kjære aktivitetssekretær Rine har nå avsluttet sin jobb hos
MA-Ungdom. Vi takker henne for god innsats i de fire årene hun
har vært ansatt på heltid og deltid. Nå flytter hun vestover og vi
ønsker henne lykke til på vestlandet! Hilsen alle oss i MA-ungdom.

ENDELIG PÅ PLASS!
Med sommerfugler i magen og lite peiling på hva som ventet meg, trappet jeg opp på MA kontoret 1. mars og meldte
min ankomst. Til min store glede ble jeg tatt veldig godt imot av alle på kontoret og jeg følte meg straks velkommen.
Jeg gleder meg også til snart å treffe mange av dere i MA-Ungdom.
Henning hadde fått unna sin haug med papirer på kontoret og blomster var på plass. En ting
som dessverre ikke var på plass er alle de medlemmene vi gjerne skulle hatt, og
dette er noe jeg kommer til å jobbe mye med framover. Klubbene rundt
om i landet kommer til å høre mye fra meg da det jeg anser det
som veldig viktig å ha en tett og konstruktiv dialog oss imellom.
Jeg vil benytte anledningen allerede nå til å oppfordre alle klubber
og lokallag til å gjøre en innsats for å skaffe flere medlemmer til MAUngdom. Vi er helt avhengige av dere for å kunne fortsette å jobbe
for en trygg, rusfri og actionfylt hverdag for ungdom i Norge!
Litt om meg selv… Jeg er 29 år, født i Oslo men vokste opp på Karmøy
og i Kristiansand. Jeg har studert i Bergen, Australia og England, og
endte opp med en mastergrad i statsvitenskap og utviklingsstudier. Jeg
har jobbet mye med barn og ungdom i form av undervisning på barne- og
videregående skoler, SFO og internasjonal barneleir. Min hittil mest utfordrende jobb var et ti måneder langt opphold på Sri Lanka som fredskorpsarbeider. Her jobbet jeg med barn og ungdom fra alle sosiale lag, alt fra
øvre middelklasse til de verste slum områder i hovedstaden. Det var et veldig
lærerikt og spennende opphold, og har nok gjort sitt til at jeg ikke løper og
gjemmer meg i buskene når utfordringer og problemer dukker opp. Jobben som
daglig leder i MA-Ungdom byr absolutt på mange utfordringer, og vi er inne i en
periode med rekordlavt medlemstall og langt fra millioner i kassa. Dette har jeg
veldig lyst til å gjøre noe med, og gleder meg til å jobbe for en god sak sammen
med styret, MA og klubber lokalt. Noe av det jeg gleder meg mest til er å besøke
klubber rundt om i Norge, og lære mer om hva dere holder på med! Vil også takke
Rine og Lizzy for et kort men meget hyggelig samarbeid. Dere vil bli savnet!!
Ser frem til å treffe så mange som mulig av dere framover og gleder meg til en spennende tid i MA-Ungdom. Ta gjerne kontakt!

Veslemøy
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150 medlemmer i ny avdeling
Fra 22. februar er de 150 MA-medlemmene i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer,
Verran og Mosvik organisert i en avdeling: Innherred
avdeling av Motorførernes Avholdsforbund (MA).
Det var Steinkjer avdeling som hadde søkt om
sammenslåingen og saken ble tatt på årsmøtet.
Søknaden om sammenslåing ble imøtekommet. Den
nye avdelinga vil totalt omfatte kommunene: Mosvik,
Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta
og gis navnet Innherred avdeling av Motorførernes
Avholdsforbund. Styret i den nye avdelinga styrkes
ved at de to varamedlemmene, som er på valg, velges
fra Steinkjers område. Disse to innkalles fast til alle
styremøter i årsmøteperioden.

Styret i den nye avdelinga er:
Odd-Harald Bjørnøy, leder,Valgerd Hølaas styremedlem, Sissel
Bolkan, sekretær, Johan Sundby nestleder, Leiv Myklebust
kasserer, Arne Åsmund Opdal varamedlem (ikke på bildet),
Morten Haugset varamedlem (ikke på bildet).

MA-kryssord 2-2007

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 6–2006:
Tormod Nordeng, Risøyhamn
Ingjerd S. Bakke, Hvittingfoss
Marte Sætrang, Haugesund

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo

40

M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2007

Frist: 31. mai 2007

ORGANISASJON
REISER

MA-advarsel om mer partikler
I forbindelse med at bilavgiftene fra 1. januar ble endret for å gi gode miljøeffekter
med å redusere CO2-utslippene, favoriseres
dieseldrevne biler. Dette åpner for uheldige
helseeffekter av økt partikkelutslipp. MA
henstiller til myndighetene om å ta dette
problemet på alvor, og iverksette effektive tiltak som kan avhjelpe situasjonen
og bremse en ytterligere negativ utvikling.
Henstillingen ble formulert i en uttalelse
fra sentralstyret i MA i februar.
Mindre CO2 – men mer partikler
Fra 1. januar i år er beregningsgrunnlaget
for importavgift (registreringsavgift) på
nye biler endret. I stedet for motorvolum er
CO2-utslipp nå blitt en av komponentene for
avgiftsberegningen – sammen med bilens vekt
og motoreffekt.
Dette favoriserer biler som bruker lite
drivstoff og har lave CO2-utslipp, noe som
er både bra og riktig med tanke på drivhus-

effekten og det globale klimaet.
Men endringen har dessverre også en
mindre bra side. Som følge av CO2-grunnlaget
kommer dieseldrevne biler gunstig ut. Dieselmotorer er mer drivstoffeffektive, og bruker
mindre drivstoff pr mil enn biler med bensinmotor. Dermed slipper de også ut mindre CO2
enn bensindrevne biler, og får lavere importavgifter.
Ulempen med dieselmotorer, spesielt de
uten moderne renseteknologi, er at avgassene
innholder mengder av små partikler som kan
være svært skadelige, og som spesielt skaper
lokale problemer i byer og tettsteder – ikke
minst for mange allergikere.
Statistikken viser at andelen dieselbiler har
vært økende de siste årene, noe som ventelig
vil forsterkes ytterligere som følge av den nye
CO2-avgiften. Dermed må det også forventes at
problemene med svevestøv og luftkvalitet vil
forverres ytterligere, spesielt i våre største byer.

Tiltak for å avhjelpe
Motorførernes Avholdsforbund henstiller til
myndighetene om å ta dette problemet på
alvor, og iverksette effektive tiltak som kan
avhjelpe situasjonen og bremse en ytterligere
negativ utvikling.
Et mulig tiltak kan være en ordning
som initierer og belønner ettermontering av
partikkelfiltre på flest mulig av de tusenvis av
urensede dieselbiler som går på norske veier.
Dette er et tiltak MA allerede har støttet og
anbefalt overfor miljømyndighetene.
MA er av den mening at myndighetene
snarest bør igangsette en miljøkampanje rettet
mot denne delen av bilparken, en kampanje
som innebærer at eiere av dieselbiler helt eller
delvis får dekket kostnader knyttet til ettermontering av partikkelfilter.

Tips til Motorføreren
Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips om stoff til
bladet. Dersom du har noe interessant å melde fra
organisasjonen eller forslag til andre notiser og artikler,
vil vi gjerne høre om det.
Det skjer mye spennende i MA og på bil- og trafikkfronten.
Dette vil vi vite om og vurdere å bruke enten i Motorføreren
eller på MAs, nettsider – www.ma-norge.no. Fortell
oss om dette. Ring, send en e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må dette avtales på
forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi
kan ikke love at alt kommer med, men ser frem til mange
spennende saker.
Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.

M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 0 7

41

