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Denne vinteren og våren har det blitt lagt fram en NOU 
og to rapporter der MA er en av høringsinstansene. 
Disse omhandler tre sentrale temaer for bedring av 
trafikksikkerheten: NOU 2009:3 ”På sikker veg” som 
er en vurdering av et selvstendig organ for tilsyn med 
veginfrastrukturen, en rapport om kjøring under på-
virkning av andre rusmidler enn alkohol, med forslag til 
endringer i vegtrafikkloven, og en rapport med forslag 
til revidering av prikkbelastningsordningen.

Dette er saker som har stått sentralt hos MA i flere 
år. Særlig forslagene om etablering av et veitilsyn 
og en lovregulering av ruspåvirket kjøring med andre 
stoffer enn alkohol. Går vi tilbake i historien, til 
MAs landsmøte i 2000 i Narvik, foreslo MA, som den 
første instans/organisasjon i Norge, å etablere et 
veitilsyn. Vi gikk noe lenger enn det som nå foreslås 
i rapporten. MA foreslo et veitilsyn som uavhengig av 
andre organer, skulle føre kontroll og tilsyn med både 
veiene, kjøretøyet og førerne. Likevel foreligger det 
nå et forslag som langt på vei imøtekommer det MA 
foreslo i 2000. Ting tar tid.

Det samme landsmøtet vedtok også et krav om en 
absolutt nullgrense for bruk av narkotika i trafikken, 
at all bruk av narkotika kombinert med bilkjøring skal 
være forbudt. Rapporten som er lagt fram, imøtekommer 
langt på vei det MA foreslo i 2000. Igjen tar ting tid.

Vi har støttet ordningen med prikker og støtter i 
hovedsak forslaget til revidering av prikkbelastnings-
ordningen. Et av forslagene kan gå på å gi ungdommer 
mellom 18 -25 år en særlig ordning som gjør at denne 
gruppen raskere vil nå 8 prikker. Dette med bakgrunn 
i den overrepresentasjon som denne gruppen utgjør 
i trafikkulykkesstatistikken. Her vil vi lytte til hva 
ungdommen selv mener, således hva vår egen ungdoms-
organisasjon MA-Ungdom måtte ha av synspunkter.

Det skjer ting på trafikksikkerhetssektoren, det er bra.
God sommer med rusfri trafikk, beltet på plass og riktig 
hastighet.

Terje Tørring – TT
Direktør

Pest eller kolera

lederMA- 
hjørnet

REISER
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Ikke før har tanken på den såkalte finanskrisen blitt en vane og vi har begynt å ane en 
lysning i tunnelen, så rammes kloden av en ny trussel. En global influensa med uante 
følger ble førsteoppslag i nyhetene time for time etter hvert som all verdens helse-
myndigheter velger å skru opp beredskapsnivået. Folket og uroen følger med.

For all del, en trussel om en pandemi skal man ikke kimse av. Den kan komme. Men i 
skrivende stund virker det som om svineinfluensaen ikke får de enorme konsekvensene 
som ble forespeilet oss. Og i skyggen av denne skrekkelige faren som opptok oss alle et 
par uker, står andre store helseproblemer som aldri får en slik oppmerksomhet.

Samtidig med at det på verdensbasis maksimalt var et par titusener som ble smittet 
av influensaen, ble titusenvis skadet i trafikken verden over hver eneste dag. Og mens 
dødsofrene oppgis til totalt noe over hundre av den smittsomme sykdommen, ble 
tusener drept på veiene. Slik det skjer dag ut og dag inn. Uten å bli særlig påaktet 
i media og opinionen!

På et blunk gikk mange med munnbind. Salget av flybilletter sank. Medisinlagrene kom 
i beredskap. Det ble hamstret antibiotika. Informasjonskampanjer rullet over fjernsyns-
skjermene. Så sterke virkemidler i media og kraftig innsats fra myndighetene ser man 
aldri i trafikksikkerhetssammenheng, selv om det hvert år dør i størrelsesorden 1,5 
millioner mennesker på veiene i verden.

Og Mexicos befolkning holdt seg innendørs for å unngå smitte. Dette reduserte helt 
sikkert smitteoverføringen der borte. Som kjent er det umulig å velge mellom pest eller 
kolera. Men mon tro om ikke Mexicos befolking ble skånet fra begge deler – svineinflu-
ensa og trafikkdød – da de satt inne under sitt selvpålagte portforbud og gjorde gatene 
folketomme.

En tid tilbake var undertegnete på et foredrag om Nullvisjonen; drømmen om at ingen 
skal bli drept eller alvorlig skadet på veiene. Foredragsholderen var lege og hadde vært 
med på å bekjempe en av verdens fryktelige, smittsomme sykdommer: Kopper. Denne 
meget smittsomme virussykdommen hadde en dødelighet på mellom 20 og 60 %. 
Så sent som i 1967 anslo Verdens helseorganisasjon at 15 millioner mennesker ble 
smittet. Av disse døde to millioner. Så bestemte man seg for å ta knekken på sykdom-
men. En urealistisk nullvisjon mente nok mange, men et stort og systematisk vaksi-
neringsprogram ble satt i gang. Og Nullvisjonen virket. Det siste tilfellet av naturlig 
forekommende kopper var i Somalia i 1977 og sykdommen ble i 1979 erklært utryddet 
av Verdens helseorganisasjon.

Resultater kan oppnås om samfunnet vil, om problemet blir satt i fokus og riktige 
virkemidler blir satt inn.

God sommer.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Ting tar tid – TTT
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Kampanjen ble startet i slutten av mai. Ved 
markeringen av starten var både justismin-
ister Knut Storberget, vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen, UP-sjef Odd Reidar Humlegård 
og politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien i 
samferdselsdepartementet til stede.
- Forholdet mellom fart og risiko er veldoku-
mentert. 5 % fartsøkning gir 10 % økning i 
ulykker og 25 % økning i antall døde. Økes 
farten fra 80 til 93 km/t når fartsgrensen 
er 80, dobles risikoen for å bli drept i en 
ulykke, sier vegdirektør Moe Gustavsen.

Små marginer
Dybdeundersøkelsene av alle dødsulykkene 

viser at i hver femte ulykke er fart en 
vesentlig årsak, og i hver tredje ulykke har 
det vært moderate fartsoverskridelser, enten 
etter fartsgrensen eller etter forholdene. 
Kampanjen handler derfor ikke om ekstrem-
fart, men om risikoen ved å kjøre litt for 
fort. 
- Ulykkestallene er så dramatiske at dette 
kan vi ikke sitte stille og se på. Vårt mål 
er klart: Vi vil at færre mennesker dør i 
trafikken, at færre mister en de er glad i og 
at færre blir skadet for livet, sier vegdirek-
tøren.
 Hvis farten går ned på norske veier er 
potensialet for å spare liv meget stort. Hver 

fjerde som dør i trafikken kunne ha berget 
livet dersom alle hadde holdt fartsgrensene. 
I fjor tilsvarer det 60 menneskeliv, 154 hardt 
skadde og 838 lettere skadde.

8 av 10
Folk har et avslappet forhold til fartsgrenser, 
viser en fersk rapport som TØI har utarbeidet 
for Statens vegvesen. Over 8 av 10 sier at de 
av og til eller ofte kjører 5-10 km/t for fort 
i 80-sone, mens 5 av 10 sier at de kjører 15 
km/t for fort.
- Undersøkelser viser at folk ser på seg 
sjøl som ansvarlige bilister og at de kjører 
forsvarlig. Likevel bryter de fartsgrensene 
med viten og vilje. Trafikantene har liten 
kunnskap om at små fartsøkninger gir stor 
økning i risiko. Fartsgrensen har bare to 
sider – enten følger du den eller bryter den, 
sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

TEMA
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Av H-E Hansen

Justisminister Storberget fikk føle hva en bråstopp i bare rundt 10 km/t kan bety.

Om alle hadde fulgt fartsgrensene ville 60 liv ha blitt spart hvert 
år. Det er ikke bare svært høy fart som tar liv, men selv små 
fartsoverskridelser kan få alvorlige konsekvenser. Det er bak-
grunnen for at Statens vegvesen og Politiet før sommeren har 
satt i gang en omfattende kampanje om fart. Siden 2005 har om 
lag halvparten av dødsulykkene hatt for høy fart som en av de 
avgjørende årsakene. Kampanjen skal gå de neste fire årene.

Kamp mot fartsulykkene



Tre kollisjoner
Sannsynligheten for å dø i en frontkollisjon 
øker dramatisk når farten er over 70 km/t, 
selv i en ny og kollisjonssikker bil.  Vitale 
indre organer tåler ikke belastningen i en slik 
kollisjon. 
 En kraftig frontkollisjon består egentlig 
av tre kollisjoner. Bilen bråstopper mot en 
annen bil. Bilisten fortsetter framover og 
utsettes for sterke krefter når han treffer 
interiøret eller fanges opp av bilbelte og 
airbag. Til slutt kan indre organer forflytte 
seg og rives av.
- Hjerte og lever er de tyngste organene. 
Flytter hjertet på seg, rives hovedpulsåra av 
og du dør umiddelbart. Hvis levra blir revet 
av, blir blodkar avrevet og en kan få dødelige 
indre skader, sier Trond Boye Hansen ved Oslo 
universitetssykehus Ullevål. I frontkollisjoner 
opp til 70 km/t har man en god mulighet til 
å klare seg, gitt at man bruker bilbelte. Det 
er imidlertid her snakk om nettopp fart vi 
oppfatter som relativt lav, og som så mange 
av oss har lett for å ligge moderat over, fordi 
det virker så udramatisk. En videre økning 
av hastigheten gir dramatisk reduksjon av 
muligheten for å overleve. Små økninger av 
farten gir store utslag i konsekvensene og i 
statistikken over antall drepte.

TEMA
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Forklaring på modellen: Små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte. Eks: øker gjennom-
snittsfarten på en 80-vei fra 80 – 84 km/t vil vi få en økning av drepte på 25 % på den veien.

Finn mer informasjon om kampanjen: www.vegvesen.no/fart

Vegvesenet, politiet, samferdsels- og justisdepartementet 
var med for å markere på den viktige kampanjen. Bilen 
som ble vist frem hadde kollidert i 70 km/t.

FAKTA OM FART:

Visste du at…

RISIKO
• når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for personskadeulykke med 10 %   
 og risikoen for å bli drept med 25 %
• hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli   
 drept i en ulykke.

ULYKKENE
• i over halvparten av alle dødsulykker i trafikken har for høy fart vært en av årsakene
• i omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen   
 eller føreforhold. Det er altså ikke bare ulykker med svært høy fart som dreper. 
• dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen, kunne vi i 2008 spart 60 menneskeliv,   
 unngått at 154 personer ble hardt skadd og at 838 ble lettere skadd.

HVA TÅLER KROPPEN?
• bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler, mens menneskets   
 tåleevne ikke er forandret.
• en kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en  
 annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer   
 interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg  
 og rives av. Det kan gi livstruende skader. 
• sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten over-  
 skrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker og moderne bil du har.

FARTSOVERSKRIDELSER
• over halvparten av bilene som passerer et av Statens vegvesens målepunkter kjører   
 fortere enn fartsgrensen.
• over 80 % sier at de ”av og til” eller ”ofte” kjører 5-10 km over fartsgrensen når den er 80.
• nesten 50 % sier at de ”av og til” eller ”ofte” kjører 15 km over fartsgrensen når den er 80.

KOLLISJONSFART OG BREMSELENGDER
• Selv en liten fartsøkning gir store utslag på bremselengde og på hvilken fart du har i   
 kollisjonsøyeblikket.
• dersom du akkurat klarer å stanse foran en hindring etter å ha kjørt i 80 km/t, ville en  
 fart på 90 km/t gjort at du hadde truffet hindringen i 50 km/t.



Det er en helt ny generasjon fra innerst til ytterst. 
Toyota har gjort betydelige endringer, men 
Avensis beholder sine egenskaper som et sikkert 
valg for dem som skal ha en bil i mellomklassen. 

Europeisk form
Den nye Avensis blir tilgjengelig som 4-dørs 
sedan og stasjonsvogn. Men i stedet for bare å 
forlenge bakparten på sedanen har Toyota desig-
net stasjonsvognen spesielt for formålet, for å få 
en så tiltalende form i begge utgavene.
Nye Avensis er unnfanget i Toyotas designstudio i 
Sør-Frankrike.  Siktemålet har vært å finne et de-
sign som tiltaler de europeiske markedene. Egen-
skaper som atletisk styrke har vært et stikkord. 
Men Toyota-designerne ønsket å lage en bil som 
uttrykker styrke uten å være massiv, som er dyna-
misk å kjøre uten at dette går utover komforten, 
og som skal levere lave utslipp sammen med høye 
ytelser. En rekke paradokser, med andre ord.
 Det samlete resultatet er imidlertid en bil 
som er lett å forholde seg til. Den er romslig og 
komfortabel for både fører og passasjerer. De vel 
kjente og tillitsvekkende kjøreegenskapene byr 
i den nye modellen på nye motorer, girkasser og 
løsninger som øker kjøregleden. Avensis bygger 
nå på en ny og stivere plattform, som bidrar til 
dynamikk og komfort, samt stabilitet, vei-
egenskaper og lavt støynivå.

Plass og sikkerhet
Toyota sier at det er jobbet med oppfattelsen av 
plass innvendig, ved at vindusstolpene foran er 
flyttet 11 cm frem og stolpene bak flyttet 5 cm 
tilbake. Lasteplassen i bilen er fleksibel, med 
praktiske løsninger som bagasjeroms-skinner, 
som sikrer tung last og gjør det mulig å dele 
rommet. Baksetene kan felles ned i èn bevegelse 
og gir mulighet for ekstra plass både i sedan og 
stasjonsvogn.
 Det nye designet av instrumentbordet bidrar 
til romfølelsen. I stasjonsvognen skal følelsen av 
god plass bli ytterligere forsterket med et pano-
rama glasstak – som leveres som ekstra utstyr.
 Interiøret er tilgjengelig i sort eller en 
kombinasjon av grått og beige. Dashbordet har 
en myk teksturert overflate med skinnkvalitet 
mens midtkonsollen kommer i ulike utform-
inger – fra sort metallic til titan-dekor. I de 
mest eksklusive utgavene byr Avensis på en 
midtkonsoll med finish inspirert av en spesiell 
japansk tresort.
  Avensis er utstyrt med syv kollisjonsputer: 
Knekollisjonspute foran føreren, to kollisjons-
puter foran, to på siden og i tillegg er det 
gardinputer foran og bak. Bilen har et adaptivt 
system for frontlysene, prekrasj-system og adap-
tiv fartsholder med radar. Ryggekamera er også 
på plass.

BILNYTT

Toyota:
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Toyota ligger helt i toppen av Norges mestselgende bilmerker. I mod-
ellspekteret er det Avensis som er den største. Nå har den kommet i 
sin tredje generasjon siden introduksjonen i 1997. Og bestselgeren 
vil nok bestyrke sin posisjon.

Av H-E Hansen

Avansert Avensis



Når det gjelder aktiv sikkerhet er nyheten 
Toyotas stabilitetskontrollsystem VSC+ sammen 
med Traction-kontroll. Samlet sett har dette 
gitt toppresultater i Euro NCAPs 
kollisjonstester. 

Bensin
Det såkalte Toyota Optimal Drive-teknologi 
er tatt i bruk i rekken av nye og oppgraderte 
motorer, sammen med nye, avanserte girkasser 
som skal gi redusert forbruk og utslipp. I 
Norge tilbys tre bensinmotorer og tre diesel-
motorer.
 På bensinsiden tilbys den nye 1,6-lit-
ers bensinmotoren med 132 hk og 160 Nm 
dreiemoment. Den har fått økt effekten med 
20 % sammenlignet med dagens 1,6-liters 
VVI-i, mens CO2-utslippet likevel er redusert 
med 12 % til 152 g/km. Den nye 1,8-liters 
Valvematic-motoren har fått økt effekten med 
14 % til 147 hk og dreiemomentet til 180 Nm, 
mens CO2-utslippet er redusert med 10 % til 
154 g/km med manuelt gir, og 157 g/km med 
automatgir.
 Den største bensinmotoren i nye Avensis 
er på 2 liter. Ytelsen er økt til 152 hk, mens 
dreie-momentet er på 196 Nm ved 4000 om-
dreininger. CO2-utslippet er senket 15 % til 
163 g/km med manuell girkasse, 164 g/km 
med automatgir.

Diesel 
Dieselmotorene i den nye Avensis er opp-
gradert med Toyota Optimal Drive-teknologi og 
har økt kraft som leveres ved lavere turtall.
Den 2,0-liter D-4D-motoren yter 126 hk og 
300 Nm mellom 1800 og 2400 omdreininger. 
Utslippene er redusert med 7 % til 139 g/km. 

2.2-literen med 150 hk har også økt dreiemo-
mentet med 10 % til 340 Nm mellom 2000 og 
2800 omdreininger. Når 150-hesteren er koplet 
til den automatiske girkassen leveres den også 
med Toyotas D-Cat dobbeltvirkende rense-
system, som hittil har vært forbeholdt den 
største motoren. Den reduserer både NOx og 
partikkelutslipp. CO2-utslippet med automat-
gir er 169 g/km for sedan og 174 g/km for 
stasjonsvogn. Også den største dieselmotoren i 
Avensis har D-Cat rensesystem, og yter 177 hk. 
Dreiemoment på 400 Nm mellom 2000 og 2800 
omdreininger. CO2-utslippet er 157 g/km.

Avanserte girkasser 
En ny 6-trinns manuell girkasse er å få til 
alle bensinmotorene. Sammen med 2.2 D-4D 
150 hk-dieselmotoren kan man også få en ny 
6-trinns automatgirkasse. Dette er første gang 
Toyota leverer en automatgirkasse i kombina-
sjon med dieselmotor i en personbil!

I tillegg kommer nå Multidrive S-girkassen, 
som er Toyotas helt nye løsning for vari-
abel transmisjonsteknologi. Systemet skifter 
girene trinnløst. Det gir et mykt girskifte og 
god respons. Girsystemet er CO2- og drivstoff-
effektivt, fordi det variable systemet sørger for 
det mest effektive motorturtallet og gjør mest 
mulig ut av dreiemomentet.
 Mens tradisjonelle automatiske eller 
manuelle girkasser benytter sett av drev og 
koplinger for å få til ulike utvekslinger, leverer 
Toyotas Multidrive S et utall utvekslinger ved 
hjelp av to koneformede reimskiver og et 
supersterkt V-formet stålbelte. Men hvis 
motoren presses litt ekstra, starter systemet 
med å simulere en 7-trinns automatisk gir-
kasse.  Girkassen leveres til 1.8 og 2.0-liters 
bensinmotorene.
 Prisen for Toyota Avensis begynner på 
275 600 kroner for sedanen og 287 300 kroner 
for stasjonsvognen. 

BILNYTT
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Den første generasjonen av Mazda6 kom i 
2002 og ble en av merkets best solgte modeller 
gjennom tidene. Mazda6 er en romslig bil. 
Med gode og tillitsvekkende kjøregenskaper 
og bruksområder som burde tilfredsstille 
de fleste. De nye dieselmotorene er midt i 
blinken for det norske markedet. I det siste 
er det dieselmotorer nordmenn har etterspurt. 
Og stasjonsvogn. Nå stiller Mazda med en 
sterk kombinasjon av dette med sin 6’er.

Mest stasjonsvogn
Mazda6 er å få i forskjellige karosseri-
versjoner: Sedan, 5-dørs kombikupé og 
stasjons-vogn. Romslige versjoner over det 
samme temaet. Sedanen og den 5-dørs kombi-
kupeen er 4735 mm lang og 1440 mm høy, 

mens stasjonsvognen er tre cm lengre og fem 
cm høyere. Samtlige tre karosseriversjoner er 
1795 mm brede og har en akselavstand på 
2725 mm. Modellen har et markant design, 
og produsenten har arbeidet for å utvikle 
kjøreegenskapene som oppleves som helstøpt.
I god norsk tradisjon forventer Mazda at så 
mye som 80 % av bilene som selges vil være 
stasjonsvogner.

Tre dieselversjoner
Motorprogrammet har hittil bestått av tre 
bensinmotorer, 1.8 MZR 120 hk, 2.0 MZR 147 
hk og en ny 2.5 MZR 170 hk. På dieselsiden 
har bilen hittil vært å få med en 2,0-liters-
motor med 140 hk. 
 Nå har Mazda6 fått en ekstra motor: En 

2,2-liters dieselmotor, som i ulike versjoner 
yter henholdsvis 125, 163 eller 185 hk. Den 
nye 2,2-literen er en oppgradering av den 
tidligere 2-litersmotoren, der så å si alt er 
nytt.
 Disse 2,2-liters dieselmotorene vil være 
viktige for Mazda6 og egentlig stå for hele 
dieselsalget. Den norske importøren forventer 
at en betydelig andel av salget av modellen vil 
skje med en av de tre versjonene av motoren. 
Den samme motoren vil også bli å finne i andre 
av merkets modeller i tiden som kommer; så 
som Mazda3 og Mazda CX7.

Brorparten
Det vil være 125-hesteren som vil utgjøre det 
alt overveiende av salget av Mazda6 med den 
nye dieselmotoren. Den har nok krefter - effekt 
og dreiemoment - til å gjøre jobben. 10 % 
antas å velge varianten med 163 hk, mens 
sportsutgaven med 185 hk neppe vil bli solgt 
i mer enn et snes eksemplarer i året.
125 hk-utgaven har et dreiemoment som er 
på 310 Nm i turtallsområdet 1800 - 2600 om-
dreining/min. Akselerasjonen 0-100 km/t går 
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I fjor stiftet vi bekjentskap med en ny generasjon av Mazda6. Nå har 
den kommet med et nytt knippe dieselmotorer, som skal være som 
skapt for det norske markedet og de norske avgiftene.

Av H-E Hansen

Nye muskler



unna på respektable 10,8 sekunder og topp-
farten oppgis til 192 km/t. Forbruket oppgis 
til moderate 0,56 liter/mil, hvilket betyr et 
CO2-utslipp på 149 gram/km. De to sterk-
ere utgavene ligger på omtrent det samme 
forbruket og utslippet, men med akselerasjon 
til 100 på rundt 9 sekunder og en toppfart 
på over 210. Hvis du skulle ha bruk for det… 
Alle motorene selges med partikkelfilter som 
standard. De er også koblet sammen med 
en 6-trinns manuell girkasse, alle sammen. 
Innen et par år loves det at også automatgir 
skal være tilgjengelig sammen med diesel-
motorene. 

Utstyrsversjonene
Madza6 kommer i fire utstyrsversjoner. 
Innstegsnivået som kalles Mazda6 Og, har 
blant annet manuell klimakontrollradio/CD 
(MP3) med 4 høyttalere og LED baklykter som 
standard. Midtnivået på utstyr kalles Advance 
som ut over utstyret på Go, har blant annet 
to-soners klimakontroll, kjørecomputer, tåke-
lys foran, regnsensor og cruisekontroll.
Med AdvancePlus-nivået har modellen også 

blant annet et Bose lydanlegg og 8 høyt-
talere, adaptivt kurvelys, Bi-xenon lykter, 
samt parkeringssensorer foran og bak. I 
tillegg tilbys for eksempel både navigasjons-
system og skinninteriør som ekstrautstyr.
Mazda6 med 2.2 125 hk vil bli tilbudt i utstyrs-
nivåene Go, Advance og AdvancePlus, mens 
2,2 163 hk tilbys med Advance og Advance-
Plus. Med den største utgaven av motoren 
på 185 hk vil Mazda6 kun være å få som den 
mest eksklusive Sport-utgaven, med spesiell 
vekt på en utvendig sportspakke med annen 
grill, støtfangere, spoilere og sideskjørt, samt 
sportsstoler, overvåkning av dekktrykk og 
pedalsett i aluminium. 

Fem stjerner 
Mazda6 har oppnådd de maksimale fem 
stjerner i Euro NCAPs sikkerhetstest. Karos-
seriet har økte deformasjonssoner, og bilen 
har blant annet adaptive kurvelys, parkerings-
sensorer, dekktrykksovervåkning og aktiv 
whiplash-beskyttelse.
 Samtlige Mazda6 som kommer til Europa 
har dessuten ABS-bremser med nødbremse-

assistent, antiskrens og antispinn, seks 
kollisjonsputer, samt pedaler som gir etter 
ved en kollisjon. En flerbruksknapp på rattet 
skal gi føreren kontroll over klimaanlegget, 
lydanlegget, navigasjon og bilens øvrige 
informasjon. 

Prisene
Prisen for Mazda6 begynner på 279 100 
kroner med den minste bensinmotoren på 
120 hk og med Go-utstyrsnivå. Med den nye 
2,2-dieselmotoren og i stasjonsvognversjon 
begynner prisene på 300 800 for 125-hesteren 
i Go-utgave. Går du opp til Advance stiger 
dette til 317 800, og det øverste utstyrsnivået 
AdvancePlus ligger på 334 000 kroner. Ambi-
sjonene om å holde prisene på volummodellen 
på et rimelig nivå synes å være oppfylt.
 Med 163 hk-motoren begynner prisen for 
Advance på 363 800 kroner, mens AdvancePlus 
kommer på 380 000 kroner. En 185 hk Sport 
vil komme deg på 427 700 kroner.
Stasjonsvognprisene ligger 10 000 over 
sedanprisene, mens kombikupeen ligger midt 
mellom dem.
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Da Ka ble vist for første gang i 1996, gikk den 
umiddelbart inn i gruppen av modeller som 
et ”bilikon”. Og i tillegg til å bryte nye veier i 
utforming, kunne den vise til friske kjøreegen-

skaper. Siden den gangen har den blitt popu-
lær blant europeiske småbilkjøpere. Nærmere 
1,5 millioner biler er produsert. Grunnen til at 
vi ikke ser flere på de norske veiene, er at vi 

nordmenn generelt sett ikke har kjøpt mange 
biler i denne klassen for småbiler. Stort skal 
det være, og gjerne med firehjulsdrift. Men 
kanskje har det nå kommet både økonomiske 
og miljø-messige tider, som gjør at flere ser 
fordelen av en liten og hendig bil.

Kompakt
Nykommeren Ka er kompakt. Den er like lang 
som forgjengeren med sine 362 cm, høyden 
er økt med 9 cm til 150,5 cm og bredden har 
lagt på seg snaut to centimeter til 166 cm. 
Innenfor disse dimensjonene skal det være 
seteplass til fire voksne, der det naturlig nok i 
en småbil vil være best å plassere de røsligste 
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Det er 12 år siden Ford Ka ble lansert. Den var noe helt nytt og 
iøynefallende i bytrafikken: En liten friskas med en egglignende, litt 
undersetsig form som ikke var til å ta feil av. Nå har etterfølgeren 
kommet. Den nye Ka har tatt vare på en ungdommelig og småfrekk 
stil, men viser seg likevel mer voksen for et bredere publikum.

Av H-E Hansen

Morsom fortsettelse



foran. I tillegg er det 224 liter bagasjeplass, 
som er økt fra 186 liter. Ønsker du å øke 
bagasjeplassen, kan selvsagt bakseteryggen 
legges ned. Interiøret gjenspeiler den samme 
dynamikk som det utvendige. Frisk fargebruk 
og enkle former gjør at det indre av den nye 
Ka virker innbydende.
 De ytre formene er endret i retning av 
Fords designspråk ”kinetic design”, som 
bilmerket har vært så gjennomført i å innføre 
på modellene sine i det siste.
 Målet er at Fords designere skal ha gitt 
den nye Ka et tidsriktig og moderne utseende. 
Den særegne formen er moderert en del. Så 
mens den originale Ka’en antakelig tiltrakk 

seg en kundekrets av stilbevisste og dristige 
kjøpere, henvender nok den nye utgaven seg 
til enda flere. Men selvsagt er det beholdt 
en del visuelle elementer som skaper klare 
forbindelser til den originale Ka: Den har et 
tydelig ansikt og avrundede proporsjoner.
 Det lettere og stivere karosseri skal gi økt 
sikkerhet hvis uhellet skulle være ute. Ka har 
kollisjonsputer foran, på siden samt kolli-
sjonsgardiner. Den er utstyrt med trepunkts 
sikkerhetsbelter med strammere og be-
lastningssperrer, samt sikker deformeringssone 
for forsetene.

Individuelt
Fords nye småbil ble gitt en knalldebut på 
verdensmarkedet da den i vinter debuterte 
som filmstjerne i James Bond-filmen Quan-
tum of Solace. Den vakre Bond-piken Olga. 
Kurylenko opptrer i en spesialmodell av Ka 
med gull metallik lakk og eksklusive detaljer 
både innvendig og utvendig.
 For den vanlige bilisten tilbys det imidler-
tid også så mange muligheter for farger og 
design, at man kan få følelsen av å ha en unik 
utgave av modellen.
 Det tilbys 12 forskjellige lakkvarianter, to 
interiørfarger, et bredt utvalg av setedesign 
og detaljer som utvendige kromdetaljer og 
skinndetaljer innvendig. Og for de virkelig 
Ka-frelste som vil slå til for å markere seg litt 
ekstra, tilbys tre designpakker for både lakk 
og interiørfarger under temaene Digital Art, 
Grand Prix og Tatoo. De kan velges hver for 
seg for det utvendige og innvendige, der en 
totalpakke kommer på drøyt 10 000 kroner.

Motorvalg
For første gang kan du velge mellom ulike 
motorer i Ka, bensin eller diesel. Den 1,2-liters 
Duratec-bensinmotoren yter 69 hestekrefter. 
Dreiemomentet er på 102 Newtonmeter. Ved 
blandet kjøring forbruker den 0,51 liter/mil. 
Det betyr 119 gram CO2 pr km.
 For første gang blir også en dieselmotor å 

få i Ka. Det er en TDCi-turbodiesel på 1,3 liter 
med 75 hestekrefter. Den byr på såpass mye 
som 145 Newtonmeter. Dieselmotoren har et 
forbruk på 0,42 liter/mil. I CO2-utslipp betyr 
dette 112 gram CO2 pr km.
 Begge motorene gjør jobben med å ta 
deg gjennom så vel bygater som raskere fart 
på landeveien. Selv om motorene er relativt 
små er det jo også en liten og lett bil de skal 
bruke kreftene på. Derfor er Ka kvikk nok å ta 
seg frem med. Tatt i betraktning størrelsen gir 
den absolutt tillitsvekkende kjøreegenskaper 
og kan by på morsomme opplevelser. Du blir i 
godt humør, for alt virker liksom så ukompli-
sert og liketil: Velg passe gir og la Ka’en pile 
av sted det den er god for. Toppfarten oppgis 
til ca 160 km/t og akselerasjonen 0-100 km/t 
går unna på 13 sekunder.

To utstyrsnivåer
Nye Ka er resultatet av en felles utviklings- og 
produksjonsavtale mellom Ford og Fiat. Selv 
om den har enkelte komponenter felles med 
Fiat 500, som også bygges ved Tychy-bil-
fabrikken i Polen, dreier det seg om to for-
skjellige biler. Den årlige produksjonen 
av Ford Ka vil bli 120 000 biler.
 Ford Ka er å få i to utstyrsvarianter: 
Grunnivået Ambiente og det mer påkostete 
Titanium. Prisen for Ka begynner på 126 200 
kroner med bensinmotor og 144 800 kroner 
med dieselmotor. Med høyeste utstyrsnivå 
Titanium er prisene henholdsvis 140 100 og 
158 700 kroner. I tillegg tilbys en lang liste 
ekstrautstyr, blant annet er ESP med bakke-
starthjelp å finne her for 4400 kroner.
 Ka kan også for eksempel spesifiseres med 
et helt nytt lydsystem med seks høyttalere og 
en CD-spiller som også kan lese MP3-filer. 
Og muligheten for en “teknopakke” gir deg 
Bluetooth med håndfri- og stemmestyring, 
slik at du kan ringe og motta samtaler ved 
bruk av stemmen eller betjeningsknappene 
på rattet. Og over det hele kan du velge å få 
et panoramatak!
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For å sammenfatte brukes begrepet ”Space 
Box” som begrep i markedsføringen. Og det 
er nettopp det dette er. En meget effektiv og 
tiltalende, litt firskåren sjarmør av en ”plass-
boks” for de fleste gjøremål: Den forener 
motsetningene med sin avrundete firkantet-
het, kraftige former og søt, samt ruvende og 
allikevel beskjeden i størrelse.
 Det er en bil det er en fornøyelse å bruke. 
Bruke og kjøre. For en bil er jo ikke bare et 
transportmiddel, men en bruksgjenstand for 

å gjøre livet lettere i hverdagen. Ja, og så er 
den god å kjøre enten du skal gatelangs i byen 
eller legger landeveien bak deg.
 
Modularitet
Citroën kaller det for ”modularitet” når 
løsningene i kupeen skal forklares. Med dette 
begrepet forsøker man å si at den innvendige 
plassen er både fleksibel og stor for en modell 
som er liten utvendig.
 Lengden er bare 4,08 m, bredden 1,73 m, 

høyden 1,62 m og akselavstanden er 2,54 m. 
Fronten er kompakt med kort overheng og 
bilen har en vertikal bakre del. Det er denne 
formen som gir spesielt gode plassforhold for 
passasjerene. Kupelengden er hele 1,66 m og 
forsetene er hevet for å frigjør benplass for 
passasjerene i baksetet. Forsetene er gjort 
smalere for å gi mer plass i kupeen, og de 
har rikelig med justeringsmuligheter for å gi 
optimal sittestilling.
 Baksetene er delt 60/40 og kan skyves 
15 cm i lengderetningen hver for seg. De kan 
felles ned med et enkelt håndgrep ved hjelp av 
en betjening som sitter øverst på seteryggen. 
Denne kan også betjenes fra bagasjerommet.
 Bagasjerommet har godt med plass. Med 
5 seter på plass har bagasjerommet et volum 
på 500 liter under hattehyllen, med baksetet 
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Citroëns nyeste generasjon MPV-flerbruksbil, C3 Picasso, har kom-
met. Nær sagt som vanlig byr franskmennene på en modell som viser 
kreativitet både i stil og innhold: Iøynefallende ytre linjer og en lys 
kupé med god plass. Alt innenfor beskjedne ytre dimensjoner.

Plassboksen

Den nye har dristige former. Avrundet firkantethet byr på mange muliheter.



nedfelt øker volumet til 1506 liter. 
 Da kan du frakte gjenstander med 2,41 
meters lengde. I tillegg er gulvet i bagasje-
rommet justerbart og kan monteres på to 
forskjellige nivåer. I høy posisjon går gulvet i 
flukt med innlastingsterskelen og hvis ryggen 
på andre seterad felles ned, får man et helt 
flatt gulv helt frem til ryggen på forsetene.
 I tillegg til den fleksible bagasjeplassen 
rommer C3 Picasso en rekke oppbevaringsrom. 
Hanskerommet har et volum på hele 9 liter og 
er avkjølt. Dashbordet har også to andre rom 
for andre småting. I tillegg kommer kopp-
holdere, kartholder, lommer i dørene osv.

Vidt utsyn
Kupeen gir føreren og passasjerene panorama-
utsikt med store vindusflater rund baut. I 

tillegg kan du velge å få et glasstak med 120 
cm lengde og 88 cm bredde. Samlet sett blir 
vindusflatene da 4,52 kvadratmeter! Her kan 
man absolutt befinne seg vel.
 På det norske markedet er den nye model-
len tilgjengelig med én bensinmotor og én 
dieselmotor. Bensinmotoren yter 95 Hk og 
har et forbruk på 0,69 liter/mil ved blandet 
kjøring. Dieselmotoren byr på 110 Hk. Den har 
partikkelfilter og med et forbruk på 0,50 liter/
mil. CO2-utslippet på 130 g/km gjør at den går 
under Citroëns miljøbetegnelse Airdream, som 
settes på de modellene som er mest miljø-
vennlige. Begge motorene ”gjør jobben”, så 
det føles nesten unødvendig å snakke detaljert 
om ytelsene på en bil der brukervennligheten 
står i høysetet. Men for ordens skyld: Toppfart 
ca 180 km/t og akselerasjon 0-100 km/t på ca 
12 sekunder.
 
Stjerner
Den nye Citroën C3 Picasso har diverse utstyr 
som skal gjøre kjøringen sikrere og mer 
komfortabel for føreren: ABS og elektronisk 
bremsekraftfordeler, nødbremsassistent og 
nødlys som tennes automatisk. ESP er standard 
i Norge. Dersom bilen mister veigrepet hjelper 
ESP-systemet, sammen med antispinnsystemet 
ASR, bilen tilbake på rett kjøl. Videre finnes 
cruisekontroll og hastighetsbegrenser som 
standardutstyr.
 Variabel servostyring er også stand-
ard. Servoen er i dette systemet koblet opp 
mot motorens hastighet og rattets vinkel. 
Styringen er fastere ved høye hastigheter for 
å gi økt sikkerhet, mens den er lettere ved 
lave hastigheter for at bilen skal være enkel 
å manøvrere. C3 Picasso kan ha parkerings-
assistanse bak som aktiveres automatisk når 
bilen settes i revers.
 C3 Picasso har oppnådd 4 stjerner etter en 
kollisjonstest i EuroNCAPs nye og modifiserte 
testprogram. I det norske modellprogram-
met er 6 kollisjonsputer standard, to foran, 
to på siden og to hodekollisjonsputer. Det 
er 3-punkts sikkerhetsseler med varsel for 
ikke festede setebelter på alle setene, samt 
3-punkts Isofix-fester på de to baksetene 

ytterst ved vinduene. I tillegg er C3 Picasso 
den første testbilen som har fått poeng for 
å være utstyrt med både cruisekontroll og 
hastighetsbegrenser, som nå er et nytt krav i 
EuroNCAPs testprogram.
 
Gunstig
C3 Picasso er forventet å bli en stor aktør 
på markedet, akkurat som storebrødrene C4 
Picasso og Grand C4 Picasso.
 Prisen begynner på 204 900 kroner for 
bensinutgaven og 232 900 kroner for diesel-
versjonene. Allerede her finnes det meste av 
utstyr som standard, men ut over dette kan 
du velge en Comfort-pakke til 9900 kroner 
som blant annet gir deg glasstaket. En ekstra 
Comfort Pluss-pakke gir i tillegg blant annet 
et klimaanlegg som er digitalt, regnsensor og 
ryggesensor for 7900 kroner.
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Bagasjerommet er fleksibelt. Form det slik du vil... Og så er den komfortabel å kjøre.



Viktig redskap
Alkolås er et viktig redskap for å sikre alle 
frihet fra fyllekjørere! MA ønsker at alkolås skal 
bli standard sikkerhetsutstyr i alle nye biler fra 
2012. For å oppnå dette vil MA være en aktiv 
pådriver overfor myndighetene. Alkolåsbilen 
som gjør sin landsomfattende turné, er et 
viktig element i dette arbeidet.
 I år legges alkolåsbilkampanjen opp med 
hovedfokus på alkolås i skolebusser. MA ønsker 
å initiere krav om alkolås i alle skolebusser, 
gjennom å mobilisere for et krav om alkolås i 
alle busser/kjøretøy som skal brukes til å kjøre 
skolebarn.

Lokal innsats
Også i år er lokalavdelingene i MA bedt om 
å være aktivt med i dette viktige arbeidet, 

som gjør MA og arbeidet 
for alkolås meget synlig. 
Erfaringene fra i fjor tilsier 
mange nyttige og hyggelige 
møter med både medier, 
næringsliv, myndigheter 
og ”folk flest”. I 2009 blir 
kontakt med kommunene, 
trafikksikkerhetsutvalg 
eller foreldreutvalgene ved 
skolene satt i et spesielt 
fokus for å få demonstrert 
alkolåsen og vist hvor 
viktig den kan være også 
for skolebussene.

En lang vei
Startskuddet for turneen gikk på Hamar midt i 
mai. Fra Hedmark går turen videre til MA-
avdelingene i Telemark 29. mai – 10. jun, Aust-
Agder 11. – 26. juni og til Country-festivalen 
på Vinstra 29. juni – 5. juli, slik det foreløpig 
ser ut. Herfra går reiseruten videre til Nordland, 
Troms og Finnmark i siste halvdel av august, 
før Trøndelagsfylkene overtar i første del av 
september. Veien går så sydover langs kysten til 
Møre og Romsdal 11. - 21. september, Sogn og 
Fjordane 23. september – 1. oktober, Hordaland 
første halvdel av oktober og Rogaland 19. – 27. 
oktober. Fra slutten av oktober skal alkolåsbilen 
nyttiggjøres i Buskerud, Vestfold, Østfold, samt 
Oslo og Akershus.
 Det er et ambisiøst opplegg, der det fort-
satt er muligheter for å legge til flere møter og 
aktiviteter på ruten.

Klart synlig
Alkolåsbilen er en Volvo V70 med fabrikkmontert 
alkolås. Dette er den samme bilen som gikk land 
og strand rundt under kampanjen i fjor. Men bilen 
har fått ny dekor. Den skal synes! Så se opp for 
MAs alkolåsbil i tiden fremover.

For mer info omkring alkolås og alkolås-
kampanjen, kontakt: 
Bjarne Eikefjord, MA, tlf. 22 95 69 50 / 
90610775 / bjarne.eikefjord@ma-norge.no 
eller Brita H. Eriksen på tlf 22 95 69 50 /  
brita.eriksen@ma-norge.no.
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MA har i flere år gjennomført kampanjer med en alkolåsbil. Også i år 
har alkolåsbilen lagt ut på en landsomfattende turné. 

Av H-E Hansen

Norge rundt igjen
Alkolåskampanje 2009:
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Verden preges av økonomiske krisetilstander. Bilindustrien er en av de 
bransjene som er sterkest preget av nedgangen. Likevel gikk årets store 
bilutstilling i Genève av stabelen i vanlig god stil.

Av H-E Hansen

Gode miner



Men under overflaten av blank lakk i lys-
kasterglans kunne man ane usikkerhet for 
den nærmeste fremtiden. De dystre utsiktene 
var det nok likevel stort sett bransjefolk og 
media som snakket om under de innledende 
pressedagene. Da publikum fikk slippe til 
elleve dager til ende, var det bildrømmene 
som fortsatt sto i høysetet.

Fortsatte drømmer
Bilutstillingen her i Sveits er en av de fem 
mest anerkjente i verden. Den er ikke størst, 
men den har stor prestisje i kraft av stor 
bredde og at nær sagt alle de store bilmerk-
ene satser mye på å vise seg frem her. For 
utstillerne er dette 
en viktig anledning 
til å synes foran 
medier og publikum.
En undersøkelse blant 
utstillerne viste at de 
var meget fornøyde 
med tilstrømningen. 
Bilentusiasmen er så 
og si uforminsket målt 
i antallet besøkende, 
som var 650 000. 
En liten, men ikke 
dramatisk, nedgang 
fra i fjor. Antallet 
pressefolk oppgis til 10 000!
Og modelldrysset var uforminsket, for de 
modellene som presenteres nå har vært 
på beddingen flere år før de økonomiske 
nedgangstidene satte inn. Fortsatt kommer 
bilprodusentene og presenterer nye biler og 
ny teknologi.

Nye aktører
Så og si alle de store bilprodusentene satser 
stort på å vise sine grønne interesser. Her  

kappes man om å vise drivstoffgjerrige 
forbrenningsmotorer, samt nye løsninger 
for privatbiler med motorer som drives på 
biodrivstoffer, går med elektriske motorer 
eller er utstyrt med andre motorer av mer 
futuristisk type. I tillegg til utstillingene for 
de enkelte bilmerkene, hadde arrangørene 
i Genève tilegnet en av messehallene til 
fremtidens miljøvennlige teknologier. Her fikk 
også de mindre firmaene som ligger i forkant 
av utviklingen vist hva de arbeider med for 
å gjøre privatbilismen bærekraftig i en hardt 
miljøpresset verden.
 I de seneste par årene har de bilmerkene 
vi har kjent i all vår tid fått følge av nye navn 

fra de oppblom-
strende økonomiene 
i India og Kina. 
Mens ikke minst 
amerikanske giganter 
står på konkursens 
rand, dukker nye 
merker opp. Fra å ha 
blitt behandlet med 
overbærenhet som 
noe undermåls, er 
det åpenbart at dette 
er produsenter som 
har kommet for å bli. 
Med enorme hjemme-

markeder som krever rimelig masseproduksjon vil 
de nok ha ambisjoner om å erobre markeds-
andeler også i vår del av verden.
 Hvis de økonomiske krisetidene skulle 
gjøre at noen merker utraderes, står nye navn 
klare til å ta over. Hvor hardt krisen kommer 
til å slå ut i en slags darwinistisk utvelgelse 
der noen merker vil dukke under, er vanskelig 
å si. Det er likevel klart at nye ”arter” som 
vil kjempe for livets rett, dukker opp i bil-
verdenen.

BILNYTT
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For det var en racerfører og ett team som domi-
nerte mot absolutt alle odds: Etter flere års 
satsning trakk nemlig Honda seg fra Formel 1 
i fjor høst. Resultatene hadde vært svake. 
Nå var det slutt. Den britiske føreren Jenson 
Button hadde få gode plasseringer å se tilbake 
på. Nå var det slutt for Honda, og Button 
hadde magre utsikter til videre deltakelse i 
Grand Prix-mesterskapet. I en alder av 29 år 
så han ut til å bli Formel 1-pensjonist. Men 
så skjedde det utrolige!

Et omslag
Teamet ble nemlig ikke lagt ned, men solgt 
fra Honda til blant andre sjefkonstruktør Ross 
Brawn. Han har tidligere stått bak de gode 
årene med Ferrari-biler til Michael Schumacher. 

Nå fikk han sitt eget team og bygde videre på 
det potensialet som lå i utviklingen av det som 
kunne ha blitt Hondas 2009-racere. Men bilene 
stilte til start med navnet Brawn og med 
Jenson Button fortsatt bak rattet. Lagkame-
raten Rubens Barrichello ble også med. Det 
skulle vise seg at det svake teamet kom sterkt 
tilbake i en sesong med mange nye tekniske 
regler.

Nye regler
For 2009-sesongen ble det gjort regelendringer 
som skulle skape tettere konkurranse og 
mer spennende racing. Noen av dem meget 
synlige. Bilene har forandret utseende. Nå er 
frontvingene faktisk det bredeste på bilene. 
Og de smalner av bakover til bakvingen. Dette 

MOTORSPORT

Formel 1 har gitt oss spennende sesonger i det siste. Og for å skape 
ytterligere dramatikk for det verdensomspennende publikummet, ble 
det gjort store endringer i reglementet for 2009-sesongen. Og det 
har gitt effekt. Alt ble snudd på hodet fra første stund!
Av H-E Hansen

Helt på hodet

Jenson Button kunne vært ute av Formel 1. Nå vinner han “alt”.

Formel 1:
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Button i Brawn-bilen til høyre har distansert alle. Fjorårsmester Hamilton har blitt en statist.

Ross Brawn har skapt et vinnerteam. Depotstopp og strategi spiller fortsatt stor rolle.

er gjort for å endre den fantastiske aero-
dynamikken, som i de seneste årene har gjort 
det nesten umulig å kjøre forbi. Mønsterfrie 
dekk, de såkalte slicks som gir bedre veigrep, 
er tilbake. Det dreier seg i bunn og grunn om 
å skape tettere racing igjen. De nye reglene 
virker etter intensjonen. Nå ser vi atter en 
gang biler tett etter hverandre, forbikjøringer 
og biler side ved side i millimeterdueller i 
flere hundre km/t.

Hybridbiler
En virkelig revolusjon som reflekterer resten 
av bilindustriens jakt på nye motorformer, er 
regelen om «Kinetic Energy Recovery System», 
eller KERS. Det er et system der bremseener-
gien genereres til elektrisk strøm, som lagres 
i et batteri eller i en superkondensator. Dette 
kan så brukes i en elektrisk motor, som hjelper 
bensinmotoren og gir ekstra akselerasjonskraft 
når føreren ønsker det. Det er snakk om rundt 
80 hk i tillegg til 2,4-litermotorens 7-800 hk. 
Kreftene fra KERS er tillatt å brukes drøyt 6 
sekunder pr runde. Dette gir ekstra muligheter 
til å akselerere i forhold til konkurrentene.
Systemet veier rundt 30 kg, så de forskjellige 
teamene har gjort ulike vurderinger av nytten. 

Brawn har det ikke, mens for eksempel Ferrari 
har den enkle hybridløsningen. 

Uten sidestykke
Man visste at de nye reglene ville bety endringer 
i maktforholdet, der spesielt McLaren og Ferrari 
har satt sitt preg på Formel 1 i det siste. Men 
at det skulle gi en total omveltning hadde 
ingen forventet. Allerede under treningen til 
åpningsløpet i Australia var det åpenbart at det 
lå an til en overraskelse. De to Brawn-bilene 
fikk beste kvalifiseringstider, og i løpet var det 
ingen som kunne hamle opp med dem. Det ble 
dobbeltseier for Brawn i debuten! Og på de 
nærmeste to plassene kom de to Toyota-bilene 
til Jarno Trulli og Timo Glock. Dermed hadde 
også Toyota skutt opp som føniks-fugler fra en 
tilværelse lengre bak på resultatlistene i fjor.
 Fjorårsmesteren Lewis Hamilton i Mc-Laren-
Mercedes ble klassifisert på sisteplass, mens de 
tidligere verdensmestere Fernando Alonso i Re-
nault og Kimi Räikkönen i Ferrari var å finne på 
henholdsvis femte og femtendeplass. Dermed 
var tonen satt. Det var nemlig ingen tilfeldig 
engangsforeteelse at maktforholdet var endret. 
For i det neste løpet, Malaysia Grand Prix, 
ble det seier igjen for Button. I det kinesiske 

Grand Prix tok han tredjeplassen da det unge 
stjerneskuddet Sebastian Vettel slo til med sin 
Renault. I det påfølgende racet i Bahrain var 
det atter en gang Button på topp. Og i både 
Spania og Monaco vant briten og Barrichello ga 
Brawn-bilene dobbeltseier.
 Med fem av seks mulige seirer har Button 
gjennomført en sesongåpning med en suksess 
som mangler sidestykke i Formel 1-historien. 
Etter at en tredel av sesongen er kjørt har han 
opparbeidet seg et utrolig stort forsprang i 
poengsammendraget i VM. 

Veien videre
Det er meget mulig at konkurransen vil bli tet-
tere etter hvert og at Button og Brawn-teamet 
vil møte hardere motstand. Men han kan alle-
rede ha lagt grunnlaget for en av sportens mest 
overraskende mestertitler. Og den nærmeste 
utfordreren er lagkamerat Barrichello.
 Spørsmålet har hele tiden vært når de vel-
etablerte vinnermerkene fra tidligere år skulle 
få samlet seg til å komme i vinnerform og 
ta tilbake sine gamle hedersplasser. Det har 
imidlertid vist seg at dette ikke har skjedd i 
særlig grad. Og det begynner å haste!

MOTORSPORT

Fører-VM etter seks av 17 løp:
1.  Button, Brawn, 51 poeng  
2.  Barrichello, Brawn, 35  
3.  Vettel, Red Bull, 23  
4  Webber, Red Bull, 19.5
5.  Trulli, Toyota, 14.5  
6.  Glock, Toyota,12  
7.  Alonso, Renault, 11  
8.  Räikkönen, Ferrari, 9  
9.  Hamilton, McLaren, 9  

Konstruktør-VM 
1.  Brawn, 86 poeng
2.  Red Bull, 42.5  
3.  Toyota, 26.5  
4.  Ferrari, 17  
5.  McLaren-Mercedes, 13
6.  Renault F1   11 
7.  Williams F1   7.5 
8.  BMW Sauber   6 
9.  Scuderia Toro Rosso   5 
10.  Force India F1   0  

Terminliste resten av sesongen:
7.  juni: Tyrkia GP, Istanbul Park 
21. juni: Britisk GP, Silverstone 
12. juli: Tyskland GP, Nürburgring 
26. juli:Ungarn GP, Hungaroring 
23. august: Europa GP, Valencia 
30. august: Belgia GP, Spa-Francorchamps 
13. september Italia GP, Monza 
27. september: Singapore GP, Singapore 
4.  oktober: Japan GP, Suzuka 
11. oktober: Brasil GP, Interlagos 
1.  november: Abu Dhabi GP: Yas Marina



14 hydrogenbiler, to plugg inn-hybridbiler og 
14 elbiler startet samtidig i Oslo, og kjørte 
til Stavanger, der EVS 24 (Electrical Vehicle 
Symposium) ble holdt med konferanse og 
utstilling av elbiler.

Kongelig start
Henning Solberg kjører for KNA Hydrogen 
Team med en Ford Focus brenselcellebil. 
På første etappe fra Oslo til Drammen var 
imidlertid rallystjernen henvist til kartleser-
plassen. Da var det nemlig Kronprins Haakon 
som satt bak rattet. Kronprinsen var meget 
aktivt med på å markere både løpet og Hydro-
genveien. Før start fylte Kronprinsen tanken 
på bilen. Han ble dermed kunde nummer 1 
på den nye hydrogenfyllestasjonen i Oslo. 
Deretter satte kronprinsen seg bak rattet på 
bilen som hadde første startnummer, som 

samferdselsminister Navarsete lot startflagget 
falle for.
- Jeg har i hele livet vært opptatt av biler 
og tekniske løsninger, og det som skjer i 
bilbransjen når det gjelder miljø og klima er 
spennende. Jeg synes derfor det er veldig in-
teressant å være med på dette, og det er flott 
at vi i KNA er med som arrangør. Her bruker vi 
et rally som utstillingsvindu for de løsningene 
som vi vil se mer av i fremtiden. Selv skal jeg 
ha med meg mange forskjellige gjestekart-
lesere underveis, så jeg tror ikke jeg vil være 
vinnerkandidat. Men jeg kan love at jeg skal 
gi maksimalt når vi kjører slalåm, bakkeløp og 
på bane, sa Henning Solberg, som gledet seg 
til tre dager langs norskekysten.

Mangfoldig konkurranse
Det var ZERO, KNA, Norges Bilsportforbund og 

HyNor som var arrangør av EVS Viking Rally. 
Det skulle være en krevende konkurranse mel-
lom Oslo og Stavanger, der det ble lagt inn 
flere utfordringer. Blant annet ble det kjørt 
bilslalåm med tidtaking og bakkeløp i den 
kjente Korketrekkeren ved Langgangen. Det 
ble også kjørt baneprøve på Klepp Gokartbane, 
og det er innlagt en akselerasjonstest. 
I tillegg ble det avholdt flere såkalte regularity-
etapper, der man over en lengre strekning 
skulle holde en eksakt oppgitt gjennomsnitt-
shastighet. Resultatene fra alle disse testene 
dannet grunnlag for kåringen av vinnerne på 
EVS24-konferansen i Stavanger. Det ble utropt 
vinnere i tre forskjellige klasser: Elbil, hydro-
genbil og plugg inn-hybrid. Konkurransen var 
tøff i de ulike klassene, som viste at miljøbiler 
ikke er noen sinker verken når det gjelder 
ytelser eller komfort.

TEMA
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Verdens lengste og tøffeste 
test av nullutslippsbiler gikk av 
stabelen mellom Oslo og Stavanger 
midt i mai. På deltakerlisten sto 
blant andre Kronprins Haakon og rally-
proff Henning Solberg. Samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete lot start-
flagget falle for rallyet, som også markerer 
åpningen av Hydrogenveien. Deltakerne i 
rallyet er de første bilene som kjører hele 
denne ”miljøveien” mellom Oslo og Stavanger.

Av H-E Hansen

Miljørace langs Hydrogenveien



Hydrogen
Hydrogen er et drivstoff som gir null utslipp, 
og hydrogen kan produseres uten utslipp fra 
fornybare energikilder eller med fossil energi 
med CO2-deponering. Og hydrogen er faktisk 
det vanligste grunnstoffet som finnes. Tre 
firedeler av massen i universet er hydrogen, 
men her på Jorden finnes den ikke så lett i sin 
naturlige form. Men hydrogen - som består av 
to hydrogenatomer og har betegnelsen H2 - 
kan produseres i form av for eksempel biogass 
fra organisk avfall eller fra forskjellige former 
for industri. Ellers vil elektrolyse spalte vann 
til hydrogen og oksygen. Hittil har man ikke 
hatt noen stor anvendelse av den rene gassen 
som drivstoff, men den kan brukes både i små 
brenselceller i biler for å skape strøm til el-
motoren, eller hydrogen kan brukes i ombygde 
forbrenningsmotorer.

Hydrogenveien
StatoilHydro har siden 2003 vært hoved-
aktøren bak HyNors arbeid med å etablere en 
hydrogen-infrastruktur for transportsektoren 
langs den nærmere 600 kilometer lange veien 
mellom Oslo og Stavanger. Norges første 
hydrogenstasjon ble åpnet i Stavanger 2006. 
Den neste ble åpnet i Porsgrunn i 2007. Midt 
i mai ble nye stasjoner åpnet på Økern i Oslo 
og i Lier.
- Vi er godt fornøyd med å åpne hydrogen-
infrastrukturen for testing og demonstrering 
av hydrogenbiler. Vårt mål er å bidra til 
at hydrogen blir et attraktivt drivstoff for 
transportsektoren, sa Anne Marit Hansen, 
styreleder for HyNor.
 Hensikten med prosjektet er å legge 
grunnlaget for en bred markedsnær utprøving 
av hydrogen i transportsektoren i Norge. Ideen 

har vært å bygge en første hydrogeninfra-
struktur for fylling av hydrogen mellom Oslo 
og Stavanger, som ledd i en fremtidig perma-
nent og mer omfattende infrastruktur. 
 HyNor har ca 50 partnere og håndterer 
mer enn 50 hydrogenbiler fra Mazda, Toyota 
og Think. I tillegg deltar aktører innen indu-
stri, kollektivtrafikk, regionale myndigheter og 
organisasjoner i HyNor.
- Norge er i front når det gjelder utbygging av 
hydrogenstasjoner, sammen med California, 
Tyskland og Japan. Med hydrogen på tanken 
slipper bilene kun ut vann og hydrogen kan 
produseres uten utslipp. Ved å bygge ut 
hydrogenstasjoner, vil Norge være attraktivt 
for bilprodusentene, slik som Mazda som på 
mandag lanserer en hydrogenbil spesiallaget 
til Norge, sa Gøril L. Andreassen, transport-
politisk rådgiver i ZERO.

TEMA
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Miljørace langs Hydrogenveien
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Nei, dette er ikke et Formel 1 Grand Prix-løp 
på Nürburgring eller en annen verdensarena. 
Vi er på Rudskogen Motorsenter i Østfold, og 
dysten utkjempes i et felt av Formel Basic-
racere.

Rendyrket
Takket være Solberg’enes innsats på den 
internasjonale rallyarenaen, har ikke norsk 
bilsport på asfaltbane fått de største over-
skriftene i de siste årene. Likevel er det stor 
aktivitet på de to racerbanene som finnes på 
Østlandet. Og en av de mest aktive klassene 
er faktisk en formelklasse: Formel Basic.
 Rendyrkete racerbiler nesten uten karos-
seri og med hjulene i det fri, er noe vi kan-
skje oppfatter som noe unorsk. Vi har liten 
tradisjon for å dyrke utøvere og motorsportk-
lasser som danner aspirantnivå for å bli 

Grand Prix-fører i Formel 1. Selv om dette 
kanskje ikke er det naturligste springbrettet 
mot stjernehimmelen, finnes det allerede 35 
Formel Basic-racere i Norge og Sverige og 
bak rattet finner vi alt fra ambisiøse unggut-
ter til veteraner. Her har de funnet en felles 
plattform for spenning og moro til en rimelig 
penge. 

Unge håpefulle
Bilene er utstyrt med en 1,6-liters Ford-
motor, som yter ca 100 hestekrefter. Dette 
er nok til å gi de 440 kg lette bilene, som 
er bygd med rørrammer, en toppfart på over 
200 km/t. Og det er ikke bare i toppfarten at 
utfordringen og spenningen ligger, for disse 
bilene har ypperlige svingegenskaper. Det 
”sitter” som støpt rundt de krappe kurvene. 
Rundetidene er fullt på høyde med racerbiler 

Norsk bilsport:

Racerbilene kommer oppover langsiden i to lange rekker. Drøyt 
20 trimmete motorer ruses på vei mot startstreken. Dypt i cock-
pitene sitter førerne – med full konsentrasjon om at løpet straks 
er i gang. Så slippes feltet løs! Formelbilene skyter fart mot 
første sving. Kampen er i gang!

Av H-E Hansen

Formel Basic
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som er langt kraftigere motorisert.
Man kan delta i Formel Basic fra det året 
man fyller 15, hvilket betyr at 14-åringer 
også kan være med.  Da har du jo ikke fått 
sertifikat ennå, men til gjengjeld stilles det 
krav om at de unge føreren – i likhet med 
alle andre – har gjennomgått et kurs og gått 
gjennom den praktiske prøven for å få has-
tighetslisens for kjøring på lukket bane.

En ildsjel
Formel Basic er noe helnorsk. I alle fall fore-
løpig. Bård Bergsjø, som i mange år har hatt 
en brennende interesse for bilsport, er blant 
annet kjent som eieren av den klassiske, svenske 
Karlskoga-banen. De siste 10 årene har han hatt 
en drøm om å starte en egen formelklasse. Målet 
var å lage en klasse som skulle ha alle de gode 
egenskapene som en fullverdig formelbil, men 
samtidig skulle være uslåelig på pris. Han beg-
ynte å skaffe til veie britiske Formel First-biler. 
Han fikk dem satt i orden og tilbød interesserte 

å kjøpe biler eller leie dem.
- Den første ordentlige sesongen ble kjørt for 
fire år siden, forteller Bergsjø.
- Da stilte inntil syv biler til start. I 2007 hadde 
feltet vokst, slik at det var inntil 11 biler, mens 
det i 2008 var så mange som 23 biler på det 
meste. Totalt er det nå rundt 35 Formel Basic-
biler i landet. 25 av dem er solgt, mens 10 
leies ut.      
 De fleste deltakerne er norske, men også 
10 svensker har kommet hit til lands for å 
være med i den eneste aktive formelklas-
sen som for tiden er å finne i Skandinavia. 
I Formel Basic konkurreres det i Norgescup 
med åtte konkurranser fordelt på fire løp-
shelger. Cupen har status som NM-klasse. I 
tillegg kjøres det en Factor-X cup hvor også 
fire svenske løp inngår.
 Og interessen er fortsatt voksende. Nå 
gjelder det å få tak i enda flere biler, men 
Bergsjø har så å si støvsugd markedet på 
de britiske øyer. Nye biler lages ikke lenger 
av Van Diemen-fabrikken. For å øke antallet 
racere ytterligere og oppfylle ambisjonene 
om å gjøre serien internasjonal, kan det bli 
snakk om å starte en egen produksjon. Det 
kan bety at prisen som hittil har ligger på 60 
- 70. 000 kroner vil stige.
- Siden dette er en ordentlig racerbil, må de 
fleste delene spesialproduseres, Derfor vil 
prisen for nye biler fort kunne komme opp i 
150 000 kroner, sier Bergsjø.
 
Mer informasjon finnes på
www.formulabasic.no



Alle muligheter
MA Campingklubb er for MA-medlemmer 
som liker å campere. De fleste av klubbens 
medlemmer har meldt seg inn fordi de ønsker 
et fellesskap med likesinnede. For klubben er 
veldig aktiv og arrangerer mange hyggelige 
treff hvert eneste år. Det finnes medlemmer 
over hele landet. Og det er ikke nødvendig 
med gedigen bobil, selv om det etter hvert 

er slike de fleste har for bekvemmelighetens 
skyld. Her er alt mulig; fra de største kjøre-
doningene til å ha med seg soveposen i 
bagasjerommet. Men enkelte campingplasser 
foretrekker nok at du har med deg tak over 
hodet eller leier en av campinghyttene deres.
Praten går i hyggelig lag. I alle tilfeller er 
det en stor erfaringsutveksling blant med-
lemmene. Det er alltid noen som har gjort en 

tabbe eller to det går an å lære av. Enten man 
har glemt å bardunere teltet eller markisen før 
stormen, eller har brukt for lange skruer til å 
feste noe innvendig (på yttervegg) i camping-
vognen eller bobilen. Noen av oss kjøper 
så avansert utstyr at vi burde hatt årelang 
teknisk skolegang for å betjene det. Andre 
sverger til enklere løsninger som virker…

Samlinger
De fleste samlingene er uformelle og tid og 
sted formidles til lokale medlemmer med 
tekstmeldinger, e-post eller andre former for 
jungeltelegrafi. Da kommer man bare sammen, 
enten det er for en kveld eller en helg.
 De mer høytidelige treffene går det ut 
skriv om til alle medlemmene. Det mest 
høytidelige er årsmøtet som avholdes i pinsen 
på Pinsetreffet. Den formelle delen av møtet 

CARAVAN

MA Campingklubb:
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Liker du å kampere? Setter du pris på edruelig og godt sosialt 
samvær? Tåler du frisk luft? Kan du være med på en omgang med 
hesteskokasting og ikke tar deg selv altfor høytidelig? Hvis svarene 
dine er ja på disse spørsmålene er du kandidat til å være med i MA’s 
Campingklubb. Nå er 2009-sesongen i gang!

Av: Are Sagland/Fotobidrag: Leif Jan Lea

I det gode selskap…

Setter du pris på edruelig og godt sosialt samvær, er MA-camping tingen. Og aktivitetene er mange.



går fort unna før den påfølgende, hyggelige 
årsmiddagen.
 De større treffene krever påmelding siden 
det ofte kan bli begrenset med plass. Man 
legger gjerne treffet til en campingplass hvor 
medlemmer uten eget telt eller bivuakk kan 
leie seg en hytte. Programmet er enkelt. 
Det blir satt opp en enkelt tidsplan, som du 
er fri til å følge. Tidsplanen for et treff kan 
inneholde: 
• Hesteskokasting
• Grilling i fellesskap langbord
• Utlodning, der medlemmene tar med seg en 
liten gevinst hver til loddsalget. Det kan være 
alt fra gjøkur til oppvaskekost.)
• Det pleier også ofte å være et lokalt kul-
turelt tilsnitt: En spasertur til nærmeste fyr, 
fjelltopp, museum eller noe annet interessant.

Rimelig
Prisen pleier å være lav når man samles til 
treff. For de lokale treffene er det bare reise og 
avgiften på stedet vi er. Det kan ofte bli gratis. 
Ellers er vel de fleste camperne kjent med hva 
det koster å være på tur. Og medlemskapet i MA 
Campingklubb? 100 kroner i året! Så det er ikke 
noe å nøle med hvis du har lyst til å bli deltaker 
i det gode selskapet.

Aktivitetskalender
På tross av uformell tone kunne Campingklub-
ben ønsket seg en litt mer formell liste over 
disse uformelle samlingene. En aktivitets-
kalender hadde vært fint å ha. Tenk deg å ha en 
slik kalender når du skal planlegge ferier eller 
andre turer. Kan hende kan du ta med deg flere 
slike samlinger rundt i landet i løpet av ferien. 
Eller du kan sjekke om det tilfeldigvis er en 

samling i nærheten når du er ute på tur.
 En aktivitetskalender bør inneholde 
opplysninger om tid og sted, gjerne med en 
kjørebeskrivelse til stedet. Samtidig bør man 
ha opplysninger om eventuelle aktiviteter ut 
over det å møtes. Ansvarlig person med tele-
fonnummer er viktig. Og den ansvarlige må 
selvsagt ha planlagt og sørget for at stedet er 
tilgjengelig.
 Aller helst kunne klubben ønsket seg 
innspillene til kalenderen i desember for neste 
års aktiviteter. Da kunne en fullstendig kalender 
blitt sendt ut sammen med kontingentkravet.
 Husk at ingen liste er for liten. Og at det 
går an å melde inn arrangementer når det 
skulle være. Kun en felles aktivitet er mange 
ganger mer enn ingen aktivitet, mener styret i 
Campingklubben. Og husk: Bare det å samles er 
aktivitet god nok i MA Campingklubb.

CARAVAN
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På Pinsetreffet avholdes årsmøtet og valg av styre. Campinglivet byr på mange idyller.

Tid Sted Aktivitet

29. juli Stiklestad Stiklestadspelet

07. august Egerøy bobilcamp Bobiltreff

14. august Hundemoen Blåbærtur

21. - 23. august Evje-  Odden Camping Høsttreff

28. august Egerøy bobilcamp Bobiltreff

04. – 06. september Hjelmeland Frukt- og laksefestival

12. september Lillestrøm Caravanmesse

18. september Egerøy bobilcamp Bobiltreff

25. september Egerøy bobilcamp Bobiltreff

Flere innspill til aktivitetskalenderen kan sendes til sekretær Are Sagland på epost 
are.sagland@lyse.net eller til postadresse Austråttbråtet 4, 4306 Sandnes.

Den foreløpige kalenderen 
for aktiviteter i 2009:
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Aksjon Møteplass 2009

MA-medlemsfordel: Brilleland

6. juni var det atter en gang duket 
for MAs årvisse satsning, der lokal-
avdelingene stiller opp for å møte 
trafikantene. Tema for årets Aksjon 
Møteplass: Rusbruk – Bilisme og 
miljø.

Formålet med aksjonen er å profilere MA 
på områder som framhever organisasjonens 
miljø-, trafikk- og rusmiddelpolitiske målset-
tinger. Videre skal Aksjon Møteplass rette 
oppmerksomhet mot trafikantgrupper og 
trafikksituasjoner som i særlig grad skaper 
ulykker i trafikken, samt invitere til refleksjon 
omkring bilisme og miljø.

Målgrupper og aksjonsform
Aksjonen rettes mot motoriserte veitrafikanter 
i alle aldere. MA-avdelingene som er med 
stiller opp på møteplasser der publikum er 
å treffe; rasteplasser, torg, gågater, handle-
sentra og i det hele tatt der denne utad-
rettete aktiviteten synliggjøres på arenaer, 
hvor det er naturlig og mulig å få personer 
i tale omkring trafikale og miljømessige 
temaer. 

Dialog
Aksjon møteplass skal skape kontakt med 
publikum og få til en dialog omkring 
temaene. Det legges opp til en samtale som 
også inneholder spørsmål. Som vanlig vil 
svarene danne grunnlag for et interessant 
tallmateriale, som kan danne grunnlag for 
en enkel statistikk om folks kunnskap og 
holdninger.

Innhold
Aksjonen ble i år rettet mot to sentrale 
temaer som sterkt medvirkende årsaker til 
alvorlige trafikkulykker. Nærmere bestemt 
settes det fokus på rusbruk og medikament-
bruk i trafikken, samt bilisme og miljø. 
Miljøaspektet ble anskueliggjort med måling 
av dekktrykket på bilene. Riktig dekktrykk gir 
jo mindre rullemotstand og gir dermed mindre 
drivstofforbruk og en klimagevinst. En folder 
ble delt ut som veiledning for våre tillits-
valgte og til utdeling til interesserte.

Som bilfører er synet den aller 
viktigste sansen for å oppfatte 
trafikken. Nå har MA inngått en 
avtale om medlemsfordeler hos 
Brilleland. Og selvsagt gjelder den 
ikke bare brille for kjøreturen!

Mens en synstest ordinært koster 390 kroner 
hos Brilleland, får MA-medlemmer dette for 
250 kroner. Videre gis det en rabatt på glass 
og innfatning på 15 %.  

Alle formål
Brillelands mål er å forebygge og avhjelpe 

synsproblemer med optiske synshjelpemidler, 
som for eksempel briller, kontaktlinser og 
vernebriller, samt rådgivning og synshelse.
I butikkene blir du betjent av offentlig god-
kjente optikere og salgsmedarbeidere, samt 
faciologer som gir råd om valg av briller i 
forhold til ansiktsform, farger og personlig stil. 
- Dersom vi oppdager noe med synet som ikke 
briller har løsning på, har vi direkte henvisnings-
rett til øyenleger, opplyser Mana Rambod, 
autorisert optiker og Key Account Manager i 
Synoptik.
 Brilleland teller i dag 68 butikker fordelt 
over hele Norge og er med dette den største 
optikerkjeden i landet. 

Finn mer informasjon om Brilleland på inter-
nett: www.brilleland.no

Aksjon Møteplass er MAs årvisse aksjon til glede og nytte.





I alt 10 prosjekter ble presentert under en 
storstilt kåring i Filmens Hus i Oslo. Blant de 
mange gode prosjektene sto gruppen fra Elve-
bakken videregående skole i Oslo bak utkastet 
som gikk helt til topps.
 
En kunnskapsreise
Prosjektresultatene skal benyttes i kommunika-
sjonskampanjer rettet mot ungdomsgrupper i 
forebyggende trafikksikkerhetsarbeid og i forhold 
til andre gode alkohol- og trafikksikkerhetstiltak.
Death Trip er et trafikksikkerhetsprosjekt for 
ungdom. Det skal være “en kunnskapsreise for 
livet” når det gjelder ungdom og deres holdninger 
til bilkjøring og rus.
 Hvert år dør rundt 80 mennesker i Norge i 
trafikkulykker hvor alkohol er involvert. Ungdom 
er overrepresentert i denne statistikken. MA 
mener at ungdommer selv best kan bidra til å 
endre denne statistikken. Prosjektet ”Death Trip” 
er en konkurranse som henvender seg til elever 
ved videregående skoler med hensikt å forstå og 
forandre holdninger til alkohol og trafikk blant 
deltakerne. 
 Konkurransen er basert på at ungdommene 
får i oppgave å lage en kampanje hvor temaet og 
problemstilling er ungdom, rusmidler og trafikk. 
De skal få arbeide aktivt med problemene og for-
søke å finne nye måter å kommunisere med sine 

jevnaldrende at alkohol og trafikk er en dødelig 
kombinasjon.

Konkurransen 2008/2009
I år har i alt 16 videregående skoler vært med 
på konkurransen. Skolene har kunnet ha et 
ubegrenset antall prosjektgrupper i arbeid, men 
sende inn maksimalt tre prosjekter som kandi-
dater til finalen. Av disse har en jury plukket ut 
10 finalister, hvorav to fra Sverige.
 Konferansier Nils Ingar Aadne ledet showet, 
som ble åpnet av politisk rådgiver for samferdsels-
ministeren, Anne Tingelstad Wøien. Deretter 
ble hvert enkelt av finaleprosjektene presentert: 
Nannestad videregående skole i Akershus (v/
Vegard Storbråten Øye), Garnes vgs i Hordaland 
(v/William Alexander Jensen Mangerøy, Erik 
Paulsen, Lillian Kristiansen Kvamme), Årstad vgs 
Hordaland (v/Ørjan Aarvik), IT- Mediagymnasiet 
i Lund i Sverige (v/Katrina Strindsberg), Hetland 
vgs i Stavanger/Rogaland (v/Thomas Thomsen, 
Eirik Anda, Eirik Svendsen, Andreas Ringstad), 
Elvebakken vgs i Oslo (v/Jenny Tenmann, Emil 
H. Säll Fuglerud, Hanna Sverdrup, Øistein Bloch 
Haukland), Nacka Mediagymnasium i Stockholm 
i Sverige (v/Rebecca Arkell, Erica Carlsson), 
Nannestad vgs i Akershus (v/Emil Breen, Trym 
Lind Hansen, Fredrik Rød Pettersen, Alexander 
Ørnberg), Mysen vgs i Østfold (v/Hilde Haugli, 

Arnela Cernica, Malin Skjærvik, Marte Jørgensen, 
Julie Berg) og Atlanten vgs i Kristiansund i Møre 
og Romsdal (v/Hanne Krane Olsen, Martine 
Ellingsen Langas, Cathrine Pedersen Sund, Hilde 
Christine Ugelstad Brevik).

Variert
Det var et variert og vel gjennomarbeidet knippe 
av finaleutkast. Her ble mange sider av rus, 
ungdom og bilkjøring presentert i hele spennet 
fra fakte til dyster virkelighet. Virkemidlene var 
mange, enten mediet var film, trykksaker, plakater 
eller andre måter å øve påvirkning på. 
 Budskapet om farene med å kjøre i rus-
påvirket tilstand var klar i alle, men virkemidlene 
varierte. Det var åpenbart at det lå mye arbeid 
bak og at deltakerne hadde skaffet seg store 
kunnskaper om rus og trafikk. Mange har også 
egne erfaringer med venner som har omkommet 
eller blitt skadet i trafikken. 
 Juryen under ledelse av formann Stig E. 
Sandstad hadde et vanskelig valg. Alle final-
istene hadde bidrag som i seg selv var en seier 
gjennom prosessen de har gjennomgått på 
skolene. Elvebakkens vinnerutkast vant nok 
juryens gunst både fordi det inneholdt en god 
kombinasjon av forskjellige virkemidler, samt 
at de unge idémakerne hadde klart å få frem et 
så alvorlig budskap med en god porsjon humor 
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12. mai ble årets finale i MA og MA-Ungdoms prosjekt 
Death Trip arrangert i Oslo. Ungdom i klasser fra for-
skjellige videregående skoler hadde lagd kampanjer som 
skal virke til å forhindre ”fyllekjøring” og appellere til 
målgruppen 16-25 år. 

Av H-E Hansen

Storstilt 
finale



uten moraliserende pekefinger. Utvilsomt en 
vanskelig vinkling, der vinnerne sto for en 
elegant balansegang.

Lette valg
Som i flere av de konkurrerende utkastene, 
er det grunnleggende budskapet at du har 
et valg: Du kan bli forretningsmann eller 
president, bokser eller ballettdanser, og hvis 
du har drukket kan du ta drosje hjem eller 
kjøre bilen din… Mens de fleste valgene er 
vanskelige og ikke alltid har noe riktig svar, er 
det likevel åpenbart hva valget må være når 
rus og bilkjøring kommer på tale:
- Husk! Ett valg kan utelukke alle andre 
valg… Hvert år dør 80 personer i trafikken 
fordi de har VALGT å kjøre i ruspåvirket 
tilstand.
 Vinnergruppen besto av Jenny Tenmann, 
Emil H. Säll Fuglerud, Hanna Sverdrup og 
Øistein Bloch Haukland. I tillegg til heder 
og ære ble de tildelt en vinnersjekk på 30 
000 kroner for innsatsen. Og resultatet vil 
også kunne komme i bruk i kampanjer i den 
nærmeste fremtiden. Det gikk for eksempel 
ikke mange timene før filmen var å se 
på flere internettstedet. Den kan ses på 
www.deathtrip.no, der det også finnes mer 
informasjon om Death Trip-prosjektet.
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Etter en lang dags finale der prosjektene var 
presentert og deltakerne hadde fått nye  impulser om rus og trafikk 
fra blant annet politiet, ble vinnerne premiert av MAs direktør Terje Tørring.



- Dei neste ti åra skal vi bruke i alt 321,9 milli-
ardar kroner over statsbudsjettet til utbygging, 
drift og vedlikehald av veg- og jernbanenettet 
og til tiltak i hamner og farleier, sa samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete da hun la frem 
planen.
- Dette er 100 milliardar kroner eller 45 % meir 
enn i førre Nasjonal transportplan, fortsatte 
Navarsete.
- Dette er eit stort løft for eit tryggare, meir 
miljøvennleg og effektivt transportsystem. Vi 
skal byggje og binde landet saman. Folk og 
næringsliv skal komme raskare og lettare fram, 
sa samferdselsministeren i forbindelse med at 
den 328 sider omfattende nasjonale transport-
planen ble lagt frem. 

Krafttak mot trafikkulykker 
- Talet på drepne og hardt skadde i trafikken skal 
reduserast kraftig innan 2020, sier Navarsete, 

som understreker at 
regjeringen ser på 
trafikkulykker som et 
alvorlig samfunns-
problem. De årlige 
kostnadene knyttet til 
trafikkulykker er på 
rundt 26 milliarder 
kroner. I tillegg kom-
mer lidelsene for dem 
som rammes på forskjellige måter. 
Det overordnete målet er en veitrafikk uten 
drepte eller hardt skadde. Denne Nullvisjonen 
videreføres som grunnlag for arbeidet med 
å gjøre veitrafikken sikrere. Samferdsels-
departementet sier i NTP at det med dagens 
trafikkbilde og teknologi heller ikke i denne 
planperioden er realistisk å forvente at 
visjonen kan oppnås.
 Det pekes på at ulykkesrisikoen tross alt er 

lav 
i Norge sammen-
lignet med de fleste andre land, med 
fem omkomne per 100 000 innbyggere i 2007. 
Antallet på drepte i trafikken er redusert med 
rundt 35 % i løpet av de siste 20 åra, og 
i samme periode har trafikken økt med 
ca 45 %. Det vil si at risikoen for å bli drept i 
veitrafikken er mer enn halvert på disse årene.

TRAFIKK
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NTP er Nasjonal transportplan. Den er samferdsels-
departementets Stortingsmelding nr. 16 for 2008-2009 
med tittelen ”Nasjonal transportplan 2010-2019”. Her 
presenteres hovedtrekkene i transportpolitikken til 
regjeringen, og den er et verktøy for prioritering av ut-
bygging, drift og vedlikehold for den statlige transport-
infrastrukturen de neste 10 årene i ny og videreutviklet 
versjon.

Av H-E Hansen

Nasjonal transportplan 
2010-2019

Volumutvikling i hhv. BNP, privat konsum, transporterte tonn innenriks og innenriks 
transportarbeid 1985 – 2006. Transportarbeidet viser en betydelig vekst.

Samferdselminister Navarsete har lagt frem en ambisiøs plan.



Det legges imidlertid opp til samme reduksjon 
neste ti åra som i de siste 20. NTP 2010-2019 
skal derfor være et krafttak mot trafikkulykker. 
Antallet drepte og hardt skadde i trafikken skal 
reduseres kraftig innen 2020. Blant annet skal 
de mange møteulykkene reduseres ved at det 
skal bygges 230 kilometer firefeltsvei og 750 
kilometer midtrekkverk og bredt midtfelt. Dette 
er blant annet tiltak for å få ned antallet møte- 
og utforulykker. Videre skal 350 kilometer riks-
vei få den forbedrete standard som betyr at de 
kan gis gul midtstripe. Det blir 500 kilometer 
gang- og sykkelveier langs de statlige veiene.
Andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten og 
få en reduksjon av antallet ulykker er en egen 
strategi rettet mot ungdomsulykker, strengere 
prikkbelastning av førere med prøvetid, 
strekningsvis automatisk trafikkontroll på 
særlig ulykkesrammete veier og en videre styrk-
ing av føreropplæringen. Samferdselsdeparte-

mentet gir også Statens vegvesen i oppdrag å 
utarbeide en plan for å få ned det høye tallet 
på møteulykker. 

Mot høyrisiko
Det vil bli en styrking av trafikantrettete tiltak 
overfor høyrisikogrupper og risiko atferd. Ung-
dom inngår i denne gruppen. Statens vegvesen 
skal i samarbeid med politiet og Trygg Trafikk 
utarbeide en egen strategi mot ungdoms-
ulykker.
 For innsatsen overfor unge førere skal styrkes. 
Samferdselsdepartementet sier gjennom den 
nye NTP at man vil styrke trafikkopplæring, 
føreropplæring og holdningsskapende arbeid 
rettet inn mot ulike livsfaser og trafikant-
grupper. Regjeringen mener at målrettete tiltak 
mot høyrisikogrupper og trafikkfarlig atferd vil 
gi en betydelig reduksjon i antallet drepte og 
hardt skadde. Disse høyrisikogruppene er for 

eksempel de unge, ruspåvirkede sjåfører, eldre, 
motorsyklister og enkelte innvandringsgrupper.

Kontroll
Samferdselsdepartementet legger opp til i løpet 
av 2009 å utvide kunnskapen hvordan trafikk-
sikkerheten kan videreutvikles, blant annet 
hvordan oppdagelsesrisikoen - altså sannsynlig-
heten for å bli tatt i politikontroll – påvirker 
fart, ruspåvirkning og manglende bilbeltebruk. 
Politiet vil prioritere kontroll av trafikanter 
med en kjøreatferd som virker skremmende 
eller truende på andre trafikanter, og som går 
på bekostning av trafikksikkerhet og framkom-
melighet. Det skal legges vekt på å luke ut 
aggressiv atferd, høyfart, rus og manglende 
bruk av verneutstyr.

Alkohol og rus
Hver fjerde person som omkommer i trafikken 
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Presentasjonen av NTP skapte stor oppmerksomhet i pressen.

Utvikling i bruk av ulike transportmidler for persontransport. 
Historisk utvikling fram til 2006, prognose etter 2006. Normert til 100 i 2006.

Ulykkesutvikling 1987-2007. Antall drepte og hardt skadde.



dør i en ulykke der en alkohol
-påvirket fører er innblandet. 
Samtidig er det en økende andel 
førere som kjører under påvirkning 
av andre rusmidler enn alkohol. På 

bakgrunn av dette vil regjeringen i plan-
perioden prioritere utarbeidelse av effektive 
tiltak og virkemidler for å redusere utbredelse 
av rus i trafikken.
Tiltak som vil bli vurdert innført er:
– Etablere lovhjemmel for kontroll av bilførere 
ved bruk av «narkometer» eller lignende uten 
krav til forutgående mistanke.
– Fastsettelse av nulltoleransegrenser for 
kjøring under påvirking av enkelte andre rus-
midler enn alkohol.
– Endre straffeutmålingsreglene for påvirket 
kjøring, samt bedring av politiets fullmakter til
å gjøre bruk av administrative reaksjoner for å 
hindre ruspåvirket kjøring.

Alkolås
Samferdselsdepartementet har videre nedsatt 
en arbeidsgruppe som vurderer alkolås som et 
alternativ til inndragning av førerkort for gjen-
tatt promilledømte. Resultatene fra arbeidet 
legges fram i løpet av våren 2009. Regjeringen 
vurderer å legge alkolås inn som et tiltak i 
promilleprogrammet.
 Alkolås inngår for øvrig i de tiltakene 
regjeringen vil vurdere nærmere som bidrag til 
utbredelsen av teknologiske innretninger som 
fremmer trafikksikkerhet i biler. Slik teknologi 
kalles Intelligente transportsystemer og 
-tjenester (ITS), og skal hjelpe trafikantene til 
sikker atferd, hindre farlig atferd og begrense 
skadene i en kollisjon. ABS og stabiliser-
ingssystemer er kjente eksempler på slike 
systemer. Den nye NTP sier at nye sikkerhets-
tiltak kan være krav om automatisk fartstil-
pasning (ISA), setebeltepåminnere og elekt-
ronisk stabilitetskontroll (ESC) i tjenestebiler, 
samt krav om alkolås i for eksempel skole-
transport, sier den nye NTP.
 Narkometer trekkes også frem. Det legges 
opp til etablering av lovhjemmel for kontroll 
av bilførere ved hjelp av apparater som kan 

påvise narkotika- og 
medikamentmisbruk ved 
bilkjøring. 

Store trafikkvyer
De store bevilgningene 
det legges opp til i 
NTP 2010-2019 skal 
brukes på en måte som 
”utvikler gode lokal-
samfunn og fremmer 
næringsutvikling og 
verdiskaping i alle deler 
av landet. Regjeringen 
vil styrke kollektiv-
transporten i de folke-
tette områda og øker 
vei-bevilgningene mest 
i resten av landet”.
- Når vi no aukar løyv-
ingane kraftig blir det 
enda viktigare å bruke 
ressursane i sektoren 
mest mogeleg effektivt. 
Difor aukar vi vedlike-
haldet, vi legg vekt på 
rasjonell gjennomføring 
av igangsette prosjekt, 
det skal utviklast betre 
og meir differensierte 
kontraktstrategiar, og 
nokre utvalde prosjekt vil 
bli plassert på eigen post i budsjettet. Det blir 
elles arbeidd med å utvikla ei heilt ny form 
for kontraktar der utbetringar, vedlikehald og 
drift av lengre strekningar skal leggjast inn i ei 
kontrakt, sa samferdselsministeren.
- Vi skal setje i gang nærare 40 nye store veg-
prosjekt allereie i første fireårsperiode. Saman 
med ein stor auke i mindre utbetringstiltak 
vil dette gje ein heilt annan standard på store 
delar av riksvegnettet. Det blir ei kraftig opp-
rusting av E6 frå nord til sør, av E16 frå aust 
til vest og av Kyststamvegen frå Stavanger til 
Trondheim. Vi foreslår 10 milliardar kroner til 
rassikring i perioden. 

Jernbane og luftfart
- Det blir nye dobbeltspor på det sentrale Aust
landsområdet og viktige utbyggingar omkring 
Bergen og Trondheim. Det vil gje rom for langt 
fleire tog, kortare reisetid og meir påliteleg tog-
drift. Ei storstilt utbygging av kryssingsspor langs 
heile jernbanenettet vil redusere reisetida og do-
ble kapasiteten til å frakte gods med jernbanen. 
- Dei regionale lufthamnene og det regionale 
flytilbodet er viktig for å oppretthalde sys-
selsetting og busetnad i alle delar av landet. 
Dagens lufthamnstruktur skal oppretthaldast, 
dersom det ikkje er eit ønskje lokalt om å leggje 
ned ei lufthamn, sa samferdselsminister Liv 
Signe Navarsete.
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Navarsete la frem NTP som er regjeringens plan.
Fremskrittspartiets Per Sandberg er formann i Stortingets Transport- og kommunika-
sjonskomiteen og har klare, alternative synspunkter.

NTP tar for seg hele den omfattende transportsektoren de neste ti årene.



NTP skal behandles i Stortinget 11. juni. I 
saksgangen mot debatten i nasjonalforsam-
lingen, holdt Transport- og kommunikasjons-
komiteen en høring. I tiden som var satt av til 
veitrafikken, var MA sammen med NAF og OFV 
gitt den gode anledningen til å la represen-
tantene i komiteen høre organisasjonenes 
synspunkter omkring planen for norsk transport 
de neste 10 årene.

Høringsuttalelse
Ved siden av å gi en muntlig redegjørelse og å 
svare på spørsmål, ga MA komiteens medlem-
mer en kortfattet, skriftlig uttalelse med over-
skriften ”Rus og trafikk i Nasjonal Transport-
plan 2010 – 2019”:

MA har gjennomgått forslaget til Nasjonal 
Transportplan 2010 – 2019, spesielt kap. 7.2, 
Transportsikkerhet. MA slutter seg i hovedsak 
til innstillingens målsettinger og tiltak som 
skisseres, men har noen merknader til området 
Rus og Trafikk.

Statistikkene viser at alkohol er involvert i 
hver tredje dødsfallulykke i trafikken. Antallet 
rusbilførere er økende år for år med sterkest 
økning for andre rusmidler enn alkohol. Økende 
antall ruspåvirkede motorførere utsetter daglig 
et stort antall mennesker i trafikken for høyere 

risiko for uforskyldt å bli involvert i ulykker 
som truer liv, helse og personlig sikkerhet for 
hver enkelt. 

FNs Menneskerettighetserklæring Artikkel 3 
sier: ”Enhver har rett til liv, frihet, og personlig 
sikkerhet.”
MA mener: Det er en menneskerett å kunne 
ferdes i trafikken med frihet fra risikoen å møte 
trafikanter påvirket av alkohol, rusmidler eller 
medikamenter. 
  Menneskenes rett til frihet fra rus i 
trafikken, må derfor settes opp mot adgangen 

til alkohol, adgangen til å kunne starte og 
kjøre motorkjøretøy i ruspåvirket tilstand, og 
ikke minst adgangen til uhindret av teknologi å 
utsette seg selv og andre for høyrisiko.

MA mener derfor at:
• Innføring av alkolås må intensiveres.
• Alkolås innføres for buss og taxi som   
 benyttes til kjøring av skolebarn etter hvert  
 som gamle avtaler/konsesjoner fornyes og  
 nye avtaler/konsesjoner inngås.
• Alkolås innføres suksessivt for all offentlig  
 og privat personbefordring mot betaling,  
 eller som er underlagt offentlige løyve- og/ 
 eller konsesjonskrav.
• Alkolås innføres suksessivt for all gods-
 transport innenfor Norges grenser.
• Alkolås innføres som typegodkjenningsvilkår  
 for alle nye kjøretøyer i Norge senest fra  
 2020, med andre ord innen den perioden det  
 er snakk om NTP gjelder for.

TRAFIKK
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MA i Stortinget 
MA var en av organisasjonene som ble invitert til en åpne høring 
i Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. Temaet var 
Nasjonal transportplan, som nylig ble lagt fram av Samferdsels-
departementet.



Dermed kan man også få gjort forskjellig type 
oppdrag med oppretting, lakkering, skift-
ing av bilglass eller understellsbehandling 
hos AutoMesters nye kjede. De to kjedene 
er i utgangspunktet uavhengige, og mens 
AutoMester har eksistert i 13 år ble den nye 
bilskadekjeden etablert fra 1. januar i år.

Spesialtilbud
Her kan du få gjort jobben enten det er en 
skade som er dekket av forsikring eller en 
reparasjon du vil ha gjort selv. I utgangs-
punktet er MAs medlemsavtale, som ble 
presentert i forrige nummer av Motorføreren, 
knyttet til bilverkstedene i AutoMester-
kjeden og ikke til bilskadebiten. Årsaken 

er blant annet at bilskader som oftest er 
av spesiell karakter og samtidig involverer 
relativt sett større andel arbeid i den totale 
kalkylen.
- Men si ifra på AutoMesters bilskadeverk-
steder at du er MA-medlem og be om en god 
spesialpris, understreker Roy Ellingsen, som 
leder begge de to omfattende AutoMester-
kjedene. Han opplyser at så mye som 90 % 
av jobbene på en eller annen måte er knyttet 
til forsikringssaker.

Kompetanse
AutoMester satser på at medarbeiderne 
har best mulig kompetanse. Medarbeiderne 
må stadig gjennomgå kurs for å holde seg 

oppdaterte på de mange og varierte op-
pgavene de får. AutoMester er også en del 
av Hellanor, som forhandler nesten alt innen 
bilutstyr. 
- For Bilskadeverkstedene betyr dette at man 
har tilgang til blant annet originale karosseri-
deler, forteller Petter Gunnholt, som er 
bilskadeansvarlig hos AutoMester.
 Han kan opplyse at det pr i dag allerede 
er over 20 skadeverksteder med i kjeden. Og 
det vokser stadig. I sitt samlete tilbud legger 
AutoMester vekt på at kundene skal få en 
service av beste merke. 

Mer informasjon om AutoMester er å finne på 
nettsidene www.automester.no.

ORGANISASJON
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MA har fra i år innledet et samarbeid om medlemsfordeler med verk-
stedskjeden AutoMester. Dermed kan MAs medlemmer få gode tilbud 
på reparasjoner av sine biler ved 160 verksteder spredt over hele landet. 
Nå har AutoMester også introdusert en kjede bilskadeverksteder.

Av H-E Hansen

Med skadeverksteder i tillegg

Bilskadeverkstedene gjør karosserijobber… …som lakkarbeid… …og skifter eller fikser glass.
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#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2009
Medlemskap med autohjelp kr 690,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 515,-
Medlemskap uten autohjelp kr 525,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 350,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-         Se for øvrig Håndboken for 2009

50 % 

AVSLAG

FOR RESTEN

AV ÅRET!



Gjennom medlemskapet ditt kan du nå inngå 
en fast avtale som sikrer deg rimelig advokat-
hjelp når store eller små spørsmål eller prob-
lemer oppstår, for eksempel med bilen, huset 
eller arven, for å nevne noe.

Retthjelp
Rettshjelpsselskapet HELP Forsikring er 
det første forsikringsselskapet i Norge som 
spesialiserer seg på advokatforsikring. De har 
egne ansatte advokater med spesial-komp-
etanse på dette området. Målet er å gjøre ad-
vokat tilgjengelig for alle – til en pris du har 
råd til. Med dagens prisnivå vil fort én time 
hos advokat på privatmarkedet koste ca 1500 
kroner. Dette tilsvarer omtrent det samme 
som et helt års tilgang til advokat gjennom 
Advokatforsikring. I tillegg tilbys du som MA-
medlem forsikringen til en gunstig ordning 
med 17 % rabatt i forhold til ordinær pris, og 
betaler dermed kun 149 kroner pr måned. Med 
Advokatforsikring skal du kunne spare tid og 
penger enten det gjelder forebyggende hjelp 
eller for å løse konflikter.

Rimelig sikring
Mange av oss kvier seg for å ta kontakt med en 

advokat, fordi man føler at ”taksameteret” løper.
Advokatforsikring gir deg tilgang til hele 10 
timer fri advokatbistand i året, og umiddelbar 
bistand hvis noe skulle oppstå. Du får også 
tilgang til nærmere 100 nyttige dokumenter 
og skjemaer. Om konflikten ikke kan unngås, 
ordner HELP alt – helt opp til Høyesterett, 
inkludert saksomkostninger opp til 2 milli-
oner kroner.
 Med Advokatforsikring skal du altså 
være sikret rask og profesjonell hjelp straks 
behovet oppstår, uten å måtte betale store 
advokatutgifter. Du trenger kun telefon eller 
e-post for å få den hjelpen du trenger, uten 
at det koster noe ekstra. Du vil for eksempel 
kunne få råd og tips om dine rettigheter, 
hjelp til å sette opp en kontrakt, eller 
advokatbistand i en konflikt.

Alle forhold
HELP Forsikring tilbyr hjelp med juridiske 
forhold som selvsagt har med bilen å gjøre, 
men i tillegg gjelder bistand til blant annet:

• Arv og testamente
• Ekteskap/samboere
• Barn/barnefordeling/samvær

• Kjøp av varer og tjenester
• Naboforhold og husleieforhold
• Arbeidsforhold
• Skifte og sameie
• Forsikring og trygdeforhold
• Forholdet til det offentlige
• Plan og bygningsrett

Avtalen om Advokatforsikring inngås direkte 
med HELP Forsikring, og har derfor ikke 
noe direkte å gjøre med MA. Men som MA-
medlem gis det altså en fordel i den faste 
forsikringssummen.

Mer informasjon
For mer informasjon om Advokatforsikring og 
eventuelt bestilling tar du kontakt med HELP 
kundeservice på telefon 07 123 eller ved å 
sende en e-post til post@help.no. Opp-
lysninger om medlemsavtalen finner du også 
på MAs nettsider www.ma-norge.no ved å 
klikke på logoen til HELP.

Så mange som hver tredje husstand har faktisk benyttet advokat de 
siste tre årene, og undersøkelser viser at halvparten av oss har behov 
for advokathjelp. Når situasjonen oppstår, kan det fort bli dyrt! Dette 
er grunnen til at veldig mange lar være å følge opp juridiske spørsmål 
eller problemer. Nå har MA inngått en avtale med rettshjelps-
selskapet HELP Forsikring om Advokatforsikring som ny medlems-
fordel for MA-medlemmer.

Av H-E Hansen

Advokatforsikring
MA-medlemsfordel:

Problemer med bilholdet kan kanskje kreve advokatbistand, men også på andre områder kan det nok også oppstå behov.
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Alkolåskrav fra Namdalsavdelingen

VIL KOMMUNENE I NAMDALEN  
KREVE ALKOLÅS I SKOLEBUSSENE 
I NESTE VALGPERIODE?

Ca 6500 grunnskoleelever i Nord-Trøndelag har i dag tilbud om skoleskyss. 
Fylkeskommunen er ansvarlig for organiseringa av  denne skoleskyssen. 
Kommunene og fylkeskommunen skal samarbeide om skyssopplegget.

Foreldre og politikere er opptatt av sikkerheten for barna under den daglige 
transporten mellom hjem og skole. Dette har ført til at det nå monteres 
sikkerhetsseler i alle skolebusser i fylket.

Rus var en medvirkende faktor i ca 25 % av dødsulykkene i veitrafikken i 2005
På en vanlig dag foretas det mellom 10.000 og 20.000 kjøreturer av ruspåvirkede førere i Norge. 
(kilde, trafikkforsker Alf Glad)
3 av 10 trafikkofre er skadet på grunn av alkohol i trafikken. Behovet for tiltak for å redusere tallet 
på ulykker i trafikken  der alkoholbruk er medvirkende årsak er åpenbar.

Alkolås er en startsperre som reagerer på alkohol i sjåførens pust 
Forsøksprosjekt gjennomført av Vägverket i Sverige som omfattet busser, drosjer og lastebiler  
viste at tiltaket var effektivt og passasjerene var meget tilfredse med alkolåsen og følte en 
vesentlig større sikkerhet  med den.
 Vägverket i Sverige og syv andre offentlige instanser har hatt alkolås i sine biler siden 2004,  
og svenske kommuner har fulgt opp med å stille krav til sine transportører. Over 70 000 alkolåser 
er i bruk i Sverige. Halvparten av  de svenske skolebussene har alkolås .

Mange transportselskaper ser på alkolåsen som et kvalitetssikringsinstrument som er med på å 
forbedre selskapets goodwill.
Foreldre som sender barn med skolebussene vil oppleve en økt trygghet for sine barn.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker alkolås i alle skolebusser og rutebusser. 

Årsmøtet i Namdal MA ber kommunene i Namdalen kreve alkolås i alle skolebusser 
så snart som mulig og senest fra 2012.

Olav Johan Mork
Namdal avdeling av MA rusfri trafikk og livsstil

Foran fra venstre: Kasserer Anne Randi Mork, leder Olav Johan Mork, sekretær Ola N. Myrvold.
Bak fra venstre: Nestleder: Jostein Mork, varamedlem Leif Arne Hammer, styremedlem Ingrid Sivertsen 
og varamedlem Sivert Sivertsen. Styremedlem Runar Alte og ungdomsleder Ketil Willard var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.

Årsmøtet i Namdalen avdeling vil vite hva de kommu-
nale myndighetene akter å foreta seg med alkolås og 
skolebusser.

Årsmøtet i Namdal avdeling av MA ber 
kommunene i Namdalen kreve alkolås 
i alle skolebusser så snart som mulig 
og senest fra 2012. 

I et brev med spørsmålet ”vil kommunene i 
Namdalen kreve alkolås i skolebussene i neste 
valgperiode”, har det gått henvendelser til 
Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, 
Overhalla, Grong og Lierne.

Dette er atter et lokalt initiativ i arbeidet for 
å legge press på myndighetene for å få innført 
alkolås blant annet på skolebussene.

Brevet til kommunene lyder:
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MA-kryssord 2-2009

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 5–2008:

Gudmund Bratteng, Storsteinnes
Randulf Elsås Stürtzel, Oslo
Reidun Hageberg, Tertnes

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. juli 2009
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Kontroll av tungtransporten
Årsmøtet i Stjørdal MA har satt fokus 
på farene med tungtransporten. 
Forslagsstiller om en uttalelse 
var Kåre Børseth, som er en kjent 
radiostemme i Trøndelag gjennom 
programmet Trafikk og musikk med 
MA, som han har ukentlig sammen 
med Steinar Vigen. 
I radioprogrammet har Børseth 
gjennom flere år vært spesielt opp-
tatt av farene med tungtransporten 
på norske veier. Nå kreves det: 
Skjerp kontrollen på veiene! 

Uttalelsen sier: Stjørdal MA ønsker en skjerp-
ing av kontrollene på våre veier. Vi tenker da 

spesielt på promille / fart / beltebruk / mobil-
bruk / lys / dekk / kjøre- og hviletid.
Statens Vegvesen må ta tak i informasjonen 
som retter seg mot utenlandsk tungtransport 
og deres speditører. Det må gis opplysninger 
om forhold og regler som gjelder vintertrafikk 
på norske veier. Det må legges særlig vekt på å 
få fram informasjon til målgruppen i Russland, 
Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, 
Tsjekkia og Romania.
 Kampanjen må gå på massiv informasjon 
om hvordan det er å kjøre på norske vinterveier, 
lover og forskrifter, anbefalte veivalg om 
vinteren, krav til kjøretøy og dokumenter, kjet-
tingplasser, stengte veier og kolonnekjøring.
På våre grenseoverganger må tollerne i sam-
arbeid med politiet, få utvidet myndighet 
for kontroll av kjøretøyene. Hvis kjøretøyene 
ikke holder mål etter norsk lov, må disse få 

kjøreforbud inntil alt er i orden.
 MA ønsker også at politiet holder et 
våkent øye på om sjåfører kan være rus-
påvirket. Dette er et økende problem i trans-
portnæringen; særlig gjelder dette utenlandske 
sjåfører.
 MAs ønske for framtida må være at alle 
kjøretøyer som ferdes etter norske veier, får 
montert alkolås. Vi ser dette som den beste 
løsningen for å høyne trafikksikkerheten for 
øyeblikket. 



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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 5–2008:

Gudmund Bratteng, Storsteinnes
Randulf Elsås Stürtzel, Oslo
Reidun Hageberg, Tertnes

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:
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Sarpsborg avdeling
Årsmøtet i Sarpsborg avdeling ble avholdt i Fremtiden 
IOGT sine lokaler i Sarpsborg med 28 medlemmer til 
stede. 

Møtedeltakerne fikk referat i fra fjorårets høydepunkt, som var sommer-
turen til Bøsetra i Aremark. Det faglige innslaget var ved Jan Egil 
Ellingsen fra Sparebank 1 Sarpsborg, som orienterte om forsikringer 
og medlemsfordeler til MA, og Knut Lande underholdt med sang og 
musikk. Og en viktig programpost var utdeling av MAs hedersmerker 
for langt og trofast medlemskap. Styret for 2009 ble Øyvind Farmann, 
Vegard Skoglund, Ole Jørgen Myrvold, Svenn Iversen, Einar Lande, 
Erik Skaar, Olene Tednes og Ann Karin Årvik. 
 Ved siden av å bidra i MA-aksjoner som Aksjon Møteplass og 
kampanjen med alkolåsbilen, ser avdelingen frem til en båtutflukt og 
deltakelse i ”Bilens dag” i Sarpsborg i slutten av august. 

Av Svenn Iversen

Hedret for MA-innsats: Bak fra venstre Alf Adolfsen, Roy Andreassen, 
Reidun Kvadsheim, Ann Karin Aarvik, Anna-Gyda Farmann og Knut 
Bøe. Første rad fra venstre Asle Skoglund, Øivind Farmann (leder) 
og Frode Johansen, som har vært med i MA i 60 år.
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Godt i gang
MA-lotteriet:

MA-lotteriet 2008/2009 er i full 
sving. Hovedgevinstene er som 
vanlig biler. I tillegg er det mulig 
å vinne mye annet blant tusenvis 
av gevinster, for eksempel en reise 
til en verdi av 30 000 kroner. 

Overskuddet fra lotteriet gir et godt bidrag til 
MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er fort-

satt 30 kroner. Det er også mulig å abonnere 
månedlig på det antall lodd du selv ønsker. 
Faste lodd-abonnenter samler ”poeng”, og 
opparbeider seg etter hvert muligheten for 
å velge gaver, uavhengig av gevinstene de 
vinner.

Lodd kan bestilles fra 
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost: 
line.hansen@ma-norge.no






