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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
På bilutstilling
30 år skulle det ta før MAs direktør besøkte en av Europas store, årlige bilutstillinger – Genève-utstillingen. En
stor opplevelse med mange inntrykk på de to presse
dagene.
En bil kan være vakker både utvendig og interiør
messig. Her råder smak og behag. Motor, funksjo
nalitet, kjøreegenskaper og sikkerhet er mer komplisert
å vurdere. Hva vi ser etter vil variere, men ennå har vi
ikke blitt mer voksne enn at vi fikk se våre drømmebiler
i Genève. Men det blir drøm, ikke noe som kan gå i
oppfyllelse. Vi overveldes av blanke biler i imponerende
oppstillinger, lys og farger. Og fortsatt de vakre damene
rundt noen av bilene. Det viste seg imidlertid fort at de
ikke står der bare som blikkfang. Noen hadde også god
kunnskap om produktet de viste fram, altså bilen. Ja,
ikke bare kunnskap, men sikkert også en interesse på
likestilt nivå med mange av oss menn.
Alle de store bilprodusentene var der, og alle hadde biler
som ivaretok miljømessige krav. Rene elektriske eller
hybrider. Snart kommer de for fullt, til forhåpentligvis
gode priser for oss forbrukere. Inntil Staten oppdager
at bilavgiftene går ned. Provenyet må ikke endre seg.
En bilutstilling er ikke bare et sted for å beskue de
nye bilene fra de mange bilprodusentene, men også et
sted hvor du får utviklet relasjonene til bransjens folk.
Faktisk blir det ett av de få stedene man kan møte alle
de norske bilimportørene på ett sted. Her får du sitte
ned, få hvilt ut etter all vandring og alle inntrykk, og få
siste nytt fra informasjonssjefene. I norsk bilbransje er
det nå like mange kvinner som menn i slike stillinger!
Jeg stilte spørsmål ved at utstillerne bruker enorme
ressurser på en slik utstilling. Vil det lønne seg og hvor
viktig er det å være med? Entydig svar fra bransjens folk
var at dette er viktig og riktig å bruke ressurser på, både
for bilbransjen selv og for media. Samt ikke minst for
publikum. De slapp til etter at vi ”ekspertene” hadde fått
vårt. Jeg kan for eksempel bekrefte at trenden er at biler
nå skal være hvite…
Terje Tørring
Direktør

leder
Fartsgrense
i rundkjøring
For en tid siden ringte en bekjent:
- Jeg er på Ullevål.
- Ja vel, tenkte jeg. Men det kan ikke være landskamp på Ullevål Stadion en
torsdag formiddag. Kanskje Ullevål Hageby?
- Jeg ligger på Ullevål Sykehus.
Hun lå der med hjernerystelse, brudd i bekkenbenet og var ellers temmelig forslått.
Dagen i forveien hadde hun kollidert i en rundkjøring. Nå kunne hun knapt nok
huske at hun var i ferd med å kjøre inn i rundkjøringen. Der ble hun truffet av en
annen bil. Hun erindrer at hun våknet på en plen med ambulansemannskapene
rundt seg. Bilen som traff henne hadde kommet fra hennes venstre side. Uskadet
mente sjåføren at han var først inne i rundkjøringen og hadde retten på sin side.
Hele hensikten med en rundkjøring er å få ned farten og få avviklet trafikken raskere
og bedre enn i et veikryss med eller uten lysregulering. I en rundkjøring skal det
ikke kjøres fortere enn at eventuelle kollisjoner ikke blir alvorlige. En ripe og en
bulk kanskje, men ikke noe mer. Min bekjentes bil var totalvrak. Hun selv ble kvestet. Bilen hun kolliderte med må ha kjørt veldig fort og vant sikkert i kappkjøring
om å være først i rundkjøringen.
For det ser ut til at det finnes mange som tror de vinner frem i rundkjøringer ved
å ha stor fart inn. De holder høy fart og bruker reneste racerteknikken for å skjære
igjennom. Kanskje for å skremme andre til å vente? Eller spare et tidels sekund;
I racerbilspråket snakker man om å ”ta med seg farten gjennom svingene”. Hvor
mange ganger har du ikke bare så vidt fått med deg akterdelen av bilen foran en
som raser inn og gjennom en rundkjøring med sin fulle rett? Jeg foreslår at alle
rundkjøringer gjøres om til soner med fartsgrense på 30 km/t. Om mulig med en
regel så gjennomført at det kanskje ikke behøves å skiltes spesielt engang. Ellers
så er det plass til å skrive 30 midt i det runde, blå skiltet med piler…
Det finnes for øvrig ikke noen egne regler for hvordan du skal kjøre i rundkjøringer,
bare trafikkreglenes generelle angivelser om filvalg og blinklys. Vi kommer inn på
dette i en artikkel her i Motorføreren. Ellers gjelder ganske vanlig hensyn og folke
skikk. Det kan imidlertid virke som om hensyn og folkeskikk er ganske u-vanlig i
trafikken og ofte kommer til uttrykk i nettopp rundkjøringene. Samt mye aggresjon.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
PS: Min bekjente ble gitt skylden, men er i fin form igjen.
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Blikket bakover gir perspektiv
MAs landsmøte nærmer seg. Dette er en anledning til å se tilbake
på hva vi har gjennomført i den seneste tiden. MAs arbeid for en
rusfri og tryggere trafikk har også i 2009 utviklet seg nye steg
videre. Som leder vil jeg invitere Motorførerens lesere med på en
kort gjennomgang av året 2009. Ikke fordi det å se bakover er et
”must” i seg selv, men fordi vi i et slikt speil kan få øye på hva vi
skal satse på videre.
På et par sider vil jeg her omtale noe av det
viktigste, og jeg håper at denne gjennomgangen av MA-arbeidet er til inspirasjon for
deg som leser dette. Kanskje kan du tenke
deg å engasjere deg i trafikksikkerhetsarbeid
gjennom en av MAs avdelinger. Kanskje kan du
ta et initiativ til å danne en ny MA-avdeling
på ditt sted? Det ville vært et flott budskap å
kunngjøre på MA sitt landsmøte i Haugesund
11.-12. juni i år. Tar du utfordringen?

Visjonen

MA har en stor og flott visjon: Rusfri trafikk
og livsstil. At trafikken skal være rusfri er
det ifølge undersøkelser full enighet om. At
virkeligheten er annerledes vet vi. Derfor
har MA et stort og viktig samfunnsoppdrag:
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Gjennom kunnskap og holdningspåvirkning å
kjempe for en rusfri og tryggere trafikk som
vil spare mange liv. Det betyr at MA også må
engasjere seg i hvilken ruspolitikk samfunnet
bestemmer. Mindre tilgang på rusmidler i samfunnet gir også mindre rus i trafikken. Som
MA-medlemmer har vi en felles plattform i en
rusfri livsstil. Den rusfrie livsstilen forplikter
oss til innsats for vår neste. Den skal også utfordre oss til samarbeid med alle gode krefter
som ser rus i trafikken som et samfunns
problem. Nasjonalt og internasjonalt.

Flaggsak

I løpet av året ble det utviklet en veileder for
lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Den er ment som
et verktøy for avdelingene og gir en rekke tips

om lokalt engasjement. MA er en medlemsbasert organisasjon og har en lang og rik historie
i lokale aktiviteter. Veilederen gir oss et grunnlag for å vitalisere dette arbeidet. Bruk den!
Alkolåssaken – selve flaggsaken til MA de
siste årene tok også nye steg: Alkolåsbilen
besøkte ca. 60 kommuner i 12 fylker. En stor
takk til avdelinger og enkeltpersoner som
gjorde denne kampanjen mulig. Troms og
Oppland fylkeskommuner har som de første
fylkene vedtatt å kreve alkolås i busser som
brukes til skoletransport. Et par andre fylker
har så langt vedtatt å vurdere saken. Det
kommer stadig nye rapporter om teknologiske
fremskritt som både vil gjøre det billigere
og enklere å installere alkolås i biler flest.
Tilbakemeldinger viser at folk flest aksepterer
alkolås på linje med bilbelte som et ulykkesforebyggende tiltak. Det er motiverende å se at
det arbeidet som MA startet i 2003 begynner å
gi frukter! Og det inspirer til fortsatt innsats!
Det er spesielt gledelig å se at en av MAs
kampsaker gjennom mange år – innføring av
grense for andre rusmidler enn alkohol i trafikken
nå er foreslått, og at politiet gis anledning til
vilkårlig testing på slike stoffer – har fått et
gjennomslag i 2009. MA må kjempe videre
for at grensen for narkotiske stoffer skal være
null!

ORGANISASJON

v frem i tid
Ungdomsprosjekter

Av Svein Iversen, forbundsleder MA

KastMasken har i 12 år vært et prosjekt rettet
inn mot 9. klassetrinn i ungdomsskolen. Det
ble i 2008/2009, som følge av en ekstern
evaluering, omarbeidet til et 3-årig program
rettet mot alle årskull på ungdomstrinnet.
Overraskelsen var derfor stor da MA ble
innvilget et sterkt redusert tilskudd, som i
praksis ville ført til nedlegging av programmet
i 2009. Solid arbeid med klagen førte fram.
De som arbeider med KastMasken kan derfor
konsentrere seg om å få til mer helhetlige
og langsiktige avtaler med kommunene. Det
gjøres en imponerende jobb av alle som
arbeider i og med programmet. Skal de lykkes
må også avdelingene se sin oppgave med
å være døråpner i sine kommuner og være
med på å øke den frivillige innsatsen som er
knyttet til programmet.
Death Trip, et forholdsvis nytt MA-prosjekt
rettet inn mot ungdom i videregående skoler,
arrangerte finalen på Filmens Hus i Oslo i mai.
Innslagene holdt et imponerende høyt nivå.
Utvikling av slike prosjekter er krevende, ikke
minst må det brukes mye tid på å få med flere
skoler og gjøre det landsdekkende. Prosjektet
har fortsatt et stort potensial dersom vi lykkes
med å sikre økonomien i prosjektet.
MA-Ungdom avviklet en minikongress i

2009, med valg av et interimsstyre som skal
forberede den ordinære kongressen i 2010.
Det er et krevende arbeid å få MA-Ungdom
på fote igjen, et arbeid som også vil kreve
innsats fra MA sin side. Vi har alt å vinne på
å lykkes. Facebook-aksjonen til MA-Ungdom
høsten 2009 under budskapet ”Jeg har ingen
venner å miste” fikk på nyåret registrert over
220 000 medlemmer. En formidabel suksess
og veldig god profilering av MA-Ungdom.
Det gjenstår å se om det gir utslag i antall
medlemmer.

Stor innsats

Flere Sparebank 1-kontorer verver i dag mange
nye MA-medlemmer, og spesielt må det store
foregangsarbeidet som er gjort i Kristiansand
nevnes. I så måte ser vi at samarbeidsavtalen
med Sparebank 1- der vi som MA-medlemmer
får 10 % rabatt på toppen av alle andre
rabatter - gir positive resultater. Avtalen gir
også et viktig økonomisk tilskudd til MAarbeidet sentralt. Mange steder er det et stort
medlemspotensial dersom avdelingen og
banken samarbeidet bedre om forsikring
og verving. Sannsynligvis er det her nøkkelen
til både bedre medlemstilgang og bedre
medlemstilbud ligger.
MAs prosjektkonto, som ble opprettet på

initiativ fra Hordaland avdeling i 2006, fikk de
to første årene innbetalt ca. 800 000 kroner, noe
som har betydd mye for utvikling av prosjekt
arbeidet. I 2009 kom det inn ca. kr. 113 000 til
kontoen. Det er all grunn til å rette en stor takk
til de 16 avdelinger som har bidratt! Utvikling
og oppdatering av prosjektene og nye prosjekter
krever en betydelig egeninnsats.
Ordningenmedregionkontaktererkommet
godt i gang, men vi mangler fortsatt villige
sjeler i et par regioner. Vi forventer effekt av
ordningen som et koordinerende bindeledd
mellom forbundskontoret og avdelingene.
Organisering av MA-arbeidet lokalt og
regionalt blir en viktig sak på landsmøtet i
Haugesund.

Velkjent

MA har nå i 2 år profilert seg under navnet
”MA – rusfri trafikk og livsstil”. Formelt er
navnet fortsatt Motorførernes Avholdsforbund.
En profilundersøkelse gjort av TNS Gallup viser
at nesten 60 % av befolkningen kjenner til
forkortelsen MA. Hva om landsmøtet i 2010
våger å ta et modig og fremtidsrettet valg:
La MA være hele navnet. Knyttes navnet til
visjonen ”rusfri trafikk og livsstil” får vi med
oss både samfunnsoppdraget og identiteten.
Våger vi det lille spranget videre?
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 0
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Landsmøtet for døren

Av H-E Hansen

MAs landsmøte står for døren. Forberedelsene er i mål. Saker og
dokumenter lagt til rette. Snart skal delegater og gjester møtes
i Haugesund.
Landsmøtene finner sted hvert annet år. I 2008
var Molde møteplassen. I år skal Haugesund
i dagene 11. – 12. juni være ramme om de
viktige møtene, som også er en meget hyggelig
samling for å markere nye kapitler i MAs viktige
arbeid.

Stort arrangement

Haugaland avdeling av MA er vertskap når
landsmøtedeltakerne sikkert kommer allerede
torsdag 10. juni for å være klare til landsmøteforhandlingene som begynner fredag morgen.
I de par tidligere numrene av Motorføreren har
vi hatt bredere omtaler av landsmøtearrangementene.
Landsmøtet finner sted på Rica Maritim
Hotell. Det førsteklasses hotellet ligger midt i
byen ved det kjente og idyllisk Smedasundet.
Når det byr seg en mulighet kan MA-folket
like utenfor dørene ta seg en spasertur langs
bryggene eller opp i byens handlegater.

Haugalandet

Ved siden av det Haugesund sentrum har å by
på av attraksjoner, skal landsmøtedeltakerne
også få oppleve Haugalandet. Landsmøtedelegater, ledsagere og gjester skal få være med
på arrangementer til noen av områdets unike
severdigheter. Det er tradisjon for opplevelsesrike og hyggelige landsmøteutflukter. I år går
turen på fredag ettermiddagen til Avaldsnes på
Karmøy, 13 kilometer utenfor byen.
Gjennom 3000 år har stedet spilt en
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rolle i Norgeshistorien. For eksempel var det
her H
 arald Hårfagre etablerte Norges første
kongesete etter slaget ved Hafrsfjord i 870. Og
skipsleden Nordvegen ga Norge navn. På Nord
vegen Historiesenter blir det omvisning i en
moderne utstilling som tar oss inn i vikingtiden.
Her finnes også en vikinggård og den ruvende
Olavskirken som ble reist av Håkon Håkonsson
rundt 1250. Hit går også omvisningen for MA.
Her får vi også vår egen konsert i kirken. Og
selvsagt omfatter den store landsmøteutflukten
en god middag i restauranten på historiesenteret.

Fortsatt mulighet

Landsmøtedokumenter, innbydelser og
påmeldingsskjemaer har blitt sendt ut til alle
MAs avdelinger. Selv om påmeldingsfristen er
bak oss, vil de som er interessert fortsatt ha
muligheter til å bli med på landsmøtet. Mer
informasjon finnes på blanketten til høyre.
Mer informasjon vil være å finne på MAs
internettsider: www.ma-norge.no.

Påmelding til MAs landsmøte på Rica Maritim Hotel, Haugesund, 11. - 12. juni 2010
For________________________________________________________ og _________________________________________________________		
Adresse________________________________________________________________________________________________________________ 		
Telefon_______________________ Mobiltelefon_______________________ E-postadresse____________________________________________		
Opplysning om delegatstatus: skal representere _________________________________________avdeling på forhandlingene

Standardpakke torsdag-søndag ....................................................................................

kr 3100,- kr 3790,-

______

Hotell tre netter - frokost, kaffeservering og lunsj fredag og lørdag - frokost søndag -		

pr. pers. i

i enkeltrom

– landsmøtefest lørdag kveld			

dobbeltrom					

Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag og landsmøtefest lørdag kveld............................... kr 2425,- kr 2925,-

______

Som standardpakke, men med utsjekking av hotellrommet lørdag formiddag		

pr. pers. i

i enkeltrom

				

dobbeltrom

Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag, men uten landsmøtefest ..................................... kr 2250,- kr 2750,-

______

Som standardpakke, men uten landsmøtefest, og med utsjekking av hotellrommet 		

pr. pers. i

i enkeltrom

lørdag formiddag			

dobbeltrom

Standardpakke fredag-søndag ........................................................................................

kr 2380,- kr 2760,-

Hotell to netter, kaffeservering og lunsj fredag og lørdag, landsmøtefest lørdag, 		

pr. pers. i

frokost lørdag og søndag			

dobbeltrom

______
i enkeltrom

				
Turarrangement ikke inkludert i pakkeløsningene. Påmelding til turer i eget felt lenger ned.
Dag-gjester:
Lunsj-og kaffeservering (fredag og lørdag) - kr 425,- pr. pers. pr. dag 		

_____pers. fredag _____pers. lørdag ______		

Landsmøtefest lørdag kveld (for ikke-boende på hotellet)….…………………………………

_____pers. á kr 450,-

______		

Landsmøtetur fredag 11. juni til Norvegen Historiesenter, Avaldsnes		

_____pers. á kr 390,-

______

Opplysninger til landsmøtekomiteen/hotellet
q Ønsker rom for ikke-røykere  q Ønsker rom for røykere
Vennligst opplys nedenfor om spesielle behov - f.eks. rullestolbruker, matallergi m.m.

Deltakeravgift til landsmøteforhandlingene, kr 250,- (gjelder bare delegater) ................................................................
					

______		
SUM

______

Påmeldingsskjemaet sendes til:
Motorførernes Avholdsforbund, MAs landsmøte 2010, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo. Påmeldingsfrist: 15. april. 2010
Telefonnumre for spørsmål/henvendelser vedr. landsmøtet:
Signe: 22 95 69 64 – E-post: signe.haug@ma-norge.no
Brita - 22 95 69 51 - E-post: brita.eriksen@ma-norge.no
Etter hvert som påmeldingene kommer inn, vil det bli sendt ut faktura som bekreftelse.
Dette skjemaet vil også bli lagt ut på MAs hjemmesider, www.ma-norge.no
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 0
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MA velkjent i befolkningen

Over halvparten av nordmenn kjenner MA! En ny undersøkelse viser
at organisasjonen er godt profilert og at det er en positiv utvikling.
Svært mange bedrifter gjør slike undersøkelser
for å måle kjennskap, omdømme, profil og
kundetilfredshet. Hensikten er da å måle
utvikling over tid, for å se hvordan virksom
heten oppfattes og hvordan man lykkes i
forhold til behov og forventninger. Kort sagt,
hvordan man sees på ”utenfra”. Det har MA
også ønsket å få kartlagt.

Utgangspunktet

Som del av MAs strategiplan ”skjerpet fokus”
fra 2006, ble det den gangen gjort en under
søkelse om hvor godt folk kjenner til MA
og hva de assosierte med organisasjonen.
Undersøkelsen inneholdt også et spørsmål for
å kartlegge omfanget av ”nesten avholdsfolk”.
Undersøkelsen ble gjort av TNS Gallup. 		
Kunnskapene om MA ble i 2006 undersøkt
i en såkalt ”nullpunktsundersøkelse”, siden
dette var den første av denne typen for MA.
Den etablerte på en måte nivået; nullpunktet.
Intensjonen var at kjennskapsmåling skal
gjentas med jevne mellomrom, I vinter ble det
Holdninger til MA
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gjennomført en ny undersøkelse. Den har man
kalt ”ettpunktsundersøkelsen”.

Et panel

Undersøkelsen ble gjennomført gjennom det
såkalte ”Gallup Panelet”, som er et lite stykke
Norge bestående av 506 personer i alderen 15
til 70 år. Disse har fått en del spørsmål om hvor
MA står i befolkningen når det gjelder kjennskap
og assosiasjoner til et utvalg av ord man ønsker
– og ikke ønsker - å bli assosiert med.
- Kjennskapen til MA - kun forkortelsen - er
nå 56 % mot 51 % i undersøkelsen fra 2007.
I 2006 var hele navnet MA – Motorførernes
Avholdsforbund kjent av 68 % av befolkningen.
Fortsatt er kjennskapen svakest blant de yngste
og noe høyere kjennskap blant menn enn
kvinner, sier Haakon Korsgaard i TNS Gallup om
hovedfunnene.
Det er stilt spørsmål i forhold til andre
organisasjoner som arbeider med rusproblematikk. Dette viser at MA i praksis eier ordene
”avhold” og ”rusfri livsstil” alene. Det er en

Haakon Korsgaard i TNS Gallup
har gjort interressante funn.

dreining av assosiasjoner til MA fra ”avhold”
til større andel av ”rusfri livsstil”. Posisjonene
totalt i forhold til dimensjonene ”mennesket i
trafikken”, ”teknisk trafikksikkerhet” og
”avhold/rusfri livsstil” har ikke endret seg
siden forrige undersøkelse.

Medlemspotensial

Andelen av befolkningen som sier de godt
kunne være medlem av en organisasjon som
MA har økt fra 9 % til 13 %, men slått sammen
med alternativet ”…kunne støtte prosjektene
deres” er det ingen total endring.
- Viljen til å støtte MA som følge av justeringen
fra forpliktelse til avhold til krav om rusfri
livsstil er uforandret i forhold til svarene
i 2006-undersøkelsen, sier Korsgaard.
På spørsmål om man regner seg som
avholdskvinne eller –mann svarer 7 % av
befolkningen bekreftende. Det er tilnærmet
uforandret siden 2006. Andelen som sier de som
prinsipp ikke drikker alkohol er også nærmest
uforandret.

Holdninger til MA – alder og kjønn
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Danmark:

Flertall for alkolås
Danskene sier et massivt ja takk til innføring av alkolås. I en ny
undersøkelse Berlingske Tidende har gjennomført, mener så mange
som 73 % av danskene at alkolås bør være obligatorisk på nye biler.

Danskene er i stort omfang parate til å bremse
promillebilister ved hjelp av alkolås for å
forhindre at bilen starter, hvis føreren har
en promille over den danske grensen på 0,5.
Dette står å lese på Berlinske Tidendes nett
sted berlingske.dk.

Partienes standpunkter

Ifølge en nye meningsmåling er 73 % av befolkningen enig eller overveiende enig i at en
alkolås skal være obligatorisk i alle nye biler.
25 % er imot.
Støtten til alkolås er ifølge undersøkelsen
enda større når det gjelder yrkestrafikk. Så
mange som 89 % av danskene gir sin støtte til
at taxi-, buss- og lastbilsjåfører skal tvinges

til å blåse i alkolås for å få bilen i gang.
Flertallet støtter dermed den linjen til de
to partiene Socialdemokratiet og Socialistisk
Folkeparti, som krever alkolås i alle nye biler.
Den danske regjeringen har på sin side lagt
frem et lovforslag om at alle dømte promille
kjørere skal kjøre med alkolås, hvis de ønsker
å få tilbake sertifikatet etter perioden de er
fradømt retten til å kjøre bil. Blant velgere,
som stemmer på regjeringspartiene Venstre og
de Konservative, samt Dansk Folkeparti, går et
klart flertal på 69 % inn for alkolås i nye biler.
Formannen i den danske regjeringens trafikk
sikkerhetskommisjon, Karsten Nonbo (Venstre)
holder imidlertid fast på synet om at det på
det nåværende tidspunkt er for vidtrekkende å
tvinge alle til å bruke alkolås:
- Vi vil i første omgang gå etter dømte
fyllekjørere, som allerede har vist vond vilje.
Men hvis alkolåse en dag blir standardutstyr
i nye biler, er det en helt annen sak. For da
vil det ikke dreie seg om å tvinge lovlydige
borgere til at investere i ekstraudstyr, som vi
ikke med sikkerhet kan garantere vil virke.

Stor bevegelse

Hos Rådet for Sikker Trafik uttaler Jesper
Sølund til Berlingske.dk at han ikke er overrasket over den massive støtten til et lovkrav
om alkolås i nye biler.

- Hver gang vi gjør målinger som denne, må
vi konstatere at befolkningen generelt er
mye mer fokusert på regler enn politikerne
i virkeligheten er. Og vi vet jo, at 99 % av
befolkningen tar avstand fra fyllekjøring og
heller ikke praktiserer det selv. Så det er
heller ikke noe ulogisk i at så mange synes
at alkolåse er en god idé.
Sølund legger til at det ville være et godt
signal, hvis taxi- og bussjåfører tar i bruk
alkolås, siden man vet hvor risikabel kjøring i
ruspåvirket tilstand er.
Socialistisk Folkepartis trafikkordfører, Pia
Olsen Dyhr, mener at det er utilstrekkelig å
bare rette alkolås mot dem som er dømt for
fyllekjøring.
- Mange dansker vet ikke hvor lite alkohol som
skal til før de ikke har kan kjøre bil. Noen tror
de kan drikke fem øl. Men promillen avhenger
jo av vekt og forbrenningstider. Så en alkolås
vil også være et hjelpemiddel, som har samme
funksjon som en varling av at du ikke har satt
på deg sikkerhetsbeltet.
SocialdemokratenestrafikkordførerMagnus
Heunicke sier på sin side til berlingske.dk:
- Målingen viser at der nå er en stor bevegelse i befolkningen, som ikke vil finne seg i
de nesten 100 årlige dødsfall som følge av
fyllekjøring.
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TEMA

Stjerne
i glasset
Bang! Det smeller i frontruten. Den ubehagelige lyden av en stein
mot glasset. Du kikker rundt for å se om det har blitt en skade.
Altfor ofte har det blitt en liten stjerne i glasset.
Det hjelper ikke om du er på en asfaltvei;
småstein som har satt seg i dekkmønsteret på
andre biler løsner plutselig hvor det skal være.
De blir kastet ut med stor kraft. Som gevær
kuler slår de til med sin ødeleggende kraft.
Strøgrus fra vinteren gjør at vår og forsommer
er en tid med ekstra mange skader.

Må repareres

Synet er den viktigste sansen for en bilfører.
Derfor er det helt avgjørende hvor godt du ser
ut gjennom frontruten. Selvsagt må den være
ren til enhver tid. Og den må være uten skader.
Når du får steinsprut som gir skader, er det
bare å få gjort noe med det så fort som mulig.
Hakket og stjerneformen i glasset er
kanskje ikke så alvorlig ved første øyekast, men

det er ingen god løsning å prøve å – bokstavelig
talt – overse den. Det er rett og slett farlig
fordi det kan hindre sikten. Og skaden kan fort
utvikle seg fra et lite punkt til en sprekk som
gjør at hele frontruten må skiftes.
- En skade med størrelse på 1 cm i synsfeltet
ditt vil skjule et barn på 40 meters hold, advarer
Roy Ellingsen, salgssjef i Bilglassgruppen, som
er storleverandør av bilruter.

Alles beste

Skader som skyldes steinsprut kan ofte repareres, slik at du slipper å skifte ruten. Ta en tur
til en bilglasspesialist og få dem til å finne ut
hva som kan og bør gjøres.
- Det er fort gjort å få reparasjonen gjort. Det
tar en halvtimes tid mens du venter. Og det

Opplæringsleder Glenn Furulund i Riis Bilglass og salgssjef Roy Ellingsen i Bilglassgruppen.
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Av H-E Hansen

koster ingenting, sier Ellingsen.
- Med kaskoforsikring er det normalt ingen
egenandelpåreparasjoner.Forsikringsselskapene
er det som en fordel at det ikke går så langt
med skaden at hele frontruten må skiftes. En
ny rute koster fra 5000 kroner og oppover.
Egenandelen din vil vanligvis være på 2000
kroner, men kan variere med forsikringsselskap
og avtaler.
Men uansett gir en reparasjon gevinst for
alle! Og reparasjonen gir ikke bonustap, på
samme måte som med skifte av ruten.

Sikkerhet

Du unngår også andre viderverdigheter ved å
gripe raskt inn når du har fått en glasskade. I
tillegg til at skaden kan utvikle seg videre, bli

Liten skade kan gi store konsekvenser.

TEMA

Furulund viser hvordan soner i frontruten
og størrelse på skaden tilsammen vil si om
determulig.Detfinnesstrengereglerfordette.
større og dyrere, er reparasjon viktig for sikker
hetens skyld.
Frontruten er en del av avstivningen og
styrken i bilen, samtidig med at den eventuelt
må tåle trykket fra kollisjonsputene. Og i EUkontrollen eller kontroll ute på veien, kan du få
mangellapp.

Plasseringen

Men selv om skaden er ganske liten er det ikke
sikkert at den kan repareres. Det er ikke selve
reparasjonen som setter begrensningene, men
en kombinasjon av hvor stor skaden er og hvor
på ruten den sitter.
- Frontruten er delt inn i soner i forhold til
hvor viktig det er i synsfeltet til sjåføren.
Sammen med visse regler for hvor store skader

det er lov å reparere i forskjellige soner, kan vi
avgjøre om ruten kan repareres eller om den
må skiftes, forteller Glen Furulund, opplærings
leder hos Riis Bilglass i Oslo.
Han viser oss prosessen med å reparere:
Først rengjøres skaden. Deretter settes et
spesielt instrument over skaden. Dette suger ut
luften av hullet. Når det er vakuum fylles hullet
med en plastmasse. Denne herdes med UV-lys.
Så slipes og poleres stedet.
Når en steinsprutskade er fagmessig reparert, er det nærmest umulig å kunne se at det
har vært noen skade.
- Og ikke vær redd for noen papirmølle, sier
Furulund. Verkstedene har ferdige dokumenter
og ordner med korrespondansen med forsikringsselskapet.

Reparasjonen er fort unnagjort og sparer penger og ubehag.

- Her går det unna med reparasjoner i ett sett.

Samarbeid

AutoMester,denlandsdekkendeverkstedkjeden
som MA har medlemsavtale med, har for øvrig
et nært samarbeid med.Riis Bilglass og Bilglassgruppen.
- Du kan henvende deg til oss om både reparasjon og å skifte ruter, så får vi jobben gjort i
samarbeid med disse, sier Petter Gunnholt,
kjedeleder i AutoMester.
Gunnholt forteller at noen få av verkstedene
også har eget verktøy for å gjøre jobben,
men at du som kunde uansett ikke vil merke
om det er AutoMester eller Riis bilglass som
faktisk har gjort jobben. For deg blir resultatet
det samme.

Petter Gunholt i Automester lover hjelp.
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 0
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BMW 5-seride Sedan:

Vekker oppsikt

Av H-E Hansen

En tysk bilturist kommer bort og vil ta en nysgjerrig titt på bilen vi prøvekjører. Han har også en BMW
5-serie, men vår utgave har han aldri sett før i hjemlandet. Han er overrasket over å få se den for første
gang her i det norske vinterfjellet. Ikke så rart, for Motorføreren var blant de første som fikk kjøre BMWs
nye, iøynefallende 5’er sedan!
Dette er sjette generasjon av 5-serien siden
den kom for første gang i 1972. Det er en
bil som har fått den misunnelsesverdige
kombinasjonen av godt utseende, kraft og
dynamikk, samt at den har intelligens og
teknologi av ypperste klasse. Altså en av dem
som har det både i hodet og beina…

Avrundet og diskret

Og det er ikke bare oppsikt den vekker. Det
er ikke bare noe for øynene her, men også
for kjørelidenskapen. Den vekker umiddelbart
kjøreglede når vi setter oss bak rattet i det
komfortable setet. Bilen lystrer sjåførens ordre
med kontant presisjon. Det går som på skinner
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med vel avmålt balanse og krefter i overflod,
presis styring og BMWs alltid tilstedeværende
sportslighet.
Det er neppe nødvendig å skrive mye om
utseendet. Bildene bør tale for seg selv om
utviklingen av det ytre designet på den nye
BMWen. Fra de tidligere markante formene, er nå
formspråket mer dempet og rundt. Og det ser ut
til å passe bilen. Den ser rett og slett ut som om
den skulle befinne seg i en egen klasse.
Dette er en bil i segmentet for store sedaner
fra et merke som regnes i ”premium”-klassen.
Da kan man forvente noe spesielt. Med den nye
5’eren innfrir BMW med en bil som ved første
møte virker å være blant de helt spesielle.

Enda større

Bilen har en lang akselavstand, som er økt
med åtte centimeter fra forgjengeren, mens
totallengden er økt med fire cm. Det gir gode
og stabile kjøreegenskaper, og sammen med
kort overheng foran og bak bidrar det til det
elegante utseendet. Linjene fra panseret over
taket til bagasjerommet gir et inntrykk som av
coupémodell. Vekten ligger fra 1625 til 1720 kg
avhengig av motorvalget.

Bredt register

Den nye BMW 5-serie sedan kommer til Norge
i fire bensin- og tre dieselversjoner. Disse har
fra 204 hestekrefter til 407 hk. Og prisene

BILNYTT

går fra nøkterne 483.400 kroner til 1.362.800
kroner.
BMW 523i bensin med 204 hestekrefter og
270 Newtonmeter dreiemoment har et utslipp
på 0,76 liter/mil og CO2 utslipp på 177 gram/
km, har en startpris på veiledende 590.000
kroner.
BMW 528i b med 258 hk, 310 Nm 0,78
l/mil forbruk og CO2-utslipp på 182 gr/km
begynner på 731 100 kroner.
BMW 535i bensin med 306 hk, 400 Nm,
0,85 l/mil, og 199 gram CO2 pr km har et
utgangspunkt på 903 100 kroner.
BMW 550i bensin er selve toppmodellen.
Den har 407 hestekrefter, voldsomme 600
Nm og et forbruk på 1,04 liter pr mil som
gir et CO2-utslipp på 243 gram/km. Denne
herligheten koster 1 357 800 kroner. Av dette
utgjør avgiftene 815 050 kroner opplyser
BMW.
På dieselsiden er det tre varianter. BMW
520d, som kommer til sommeren, vil nok bli
bilen det selges mest av takket være en pris

som starter på 483 400 kroner. Denne har 163
hk, 380 Nm og forbruker 0,50 l/mil med et
CO2-utslipp på 132 gram/km.
BMW 525d har 204 hk, 450 Nm, bruker
0,62 l/mil med CO2-utslipp på 162 gr/km
har en pris fra 613 900 kroner. Det opplyses
at BMW 520d som standard blir utstyrt med
et start/stopp-system som bidrar til et lavt
forbruk.
Den største dieselutgaven er BMW 530d
med 245 hk, 540 Nm, forbruk på 0,63 l/mil
med 166 gram CO2-utslipp pr km har en startpris på 734.200 kroner.
Toppfarten varierer fra 238 til 250 km/t
avhengig av motoren. Som kjent har tyske
biler en sperre på 250. Akselerasjonen fra
0 til 100 km/t ligger på 8,8 på den minste
dieselvarianten. Den største 550i gjør samme
øvelsen på 5 sekunder! Og alle har evne til
oppbremsing som kan måle seg med farten…
BMWs EfficientDynamics-teknologi for økt
drivstoffeffektivitet kommer i forskjellig
tilpasning til de forskjellig modellversjonene.

Dette omfatter slikt som regenerering av elek
trisitet fra bremsene og girskiftindikator som
skal hjelpe deg til optimal giring.

I massevis

Og for din lidenskap for komfort og utstyr,
finnes her det aller meste du kan tenke deg.
I BMWs prisliste for 5-seriens nye sedan er
grunnprisene å finne på den første halve
siden. Deretter følger to sider med standard
utstyr, linje for linje. Deretter vises ekstra
utstyret over fire sider! Her finnes alt hva du
måtte ønske deg. Og ekstrautstyr for komfort
og funksjon som du knapt nok skulle tro fantes.
Vi fikk for eksempel en utstyrspakke som
inneholder et nattkamera som varsler deg om
folk og fe langt foran i veien der lysene ennå
ikke har nådd frem.
Det er utstyrsmulighetene som bidrar til
å gjøre 5-serien enda mer spesiell til din bruk.
Men det koster. Men når ønskelisten summeres, blir det fort et beløp som tilsvarer en
småbil.
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Mazda CX-7:

Vellykket diesel

Av H-E Hansen

Mazdas sportslige flerbruksbil Mazda CX-7 har vært i markedet siden
2007 med en kraftig bensinmotor. Nå kommer den med en turbo
dieselmotor på 173 hk. Samtidig oppdateres modellen når det gjelder
eksteriør, interiør, chassis og utstyr.
Ofte kalles en slik utviklet versjon av en
modell for en ansiktsløftning. Det kan virke
litt villedende, for det er ikke alltid at det er
endringene i utseendet som er det viktigste.
På Mazda CX-7 er det riktignok gjort visse ytre
endringer, men det er mer som er gjort under
skallet. Motoren er selvsagt det viktigste, og
for oss nordmenn gir en ny dieselmotor en
avgifts- og prisgevinst på hundretusener.

Viktig motor

Mazda har kalt sin CX-7 for en sportslig
crossover-modell. En crossover-bil er en
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modell som kan kombinere egenskapene til
en personbil og en flerbruksbil med terrengegenskaper. CX-7 kom for første gang i salg i
USA i 2006 og kom til Europa høsten 2007.
I desember 2008 hadde 165 000 eksemplarer
blitt produsert ved Mazdas fabrikk i Hiroshimaområdet.
Hittil har sportsligheten ligget i den
sterke direkteinnsprøytede, turbo bensinmotoren på 260 hk. Prisen her til lands lå
nærmere 800 000. Mange markeder, Norge
inkludert, har altså savnet en sterk diesel
motor i Mazda CX-7. Og nå har den kommet.

Det er Mazdas egenutviklede 2,2-liters turbo
dieselmotor som blir benyttet. Samme motor
finnes allerede i Mazda6 og i den nye Mazda3.
Takket være denne motoren ligger prisen nå på
rundt 500 000!
I Mazda CX-7 får dieselmotoren en maksimal effekt på 173 hk ved 3500 omdr./min og
det maksimale dreiemomentet hele 400 Nm
allerede ved 2000 omdr./min. Akselerasjonen
fra 0 til 100 km/t går unna på 11,3 sekunder
og toppfarten er 200 km/t. Drivstofforbruket
er på 075 liter/mil (tilsvarer 199 gram CO2
pr. km) og motoren tilfredsstiller de siste
utslippskravene i Euro 5-reglementet.

Ny turbo

Motoren har en ny turbo med variabel geo
metri (VGT) med ny konstruksjon. Dette gjør
den meget effektiv og den øker det maksimale
dreiemomentet både ved lavere og høyere
hastigheter.
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Mazdas nye turbodieselmotor har også et helt
nytt commonrail innsprøytingssystem med ti
innsprøytingshull mot tidligere seks pr dyse.
De er dessuten mindre, bare 0,119 mm store
mot tidligere 0,130 mm, og konstruksjonen
skal gi motoren forbedret forbrenning. Gjennom å utvikle ulike komponenter, har Mazdas
ingeniører lykkes i å øke drivstoffets maksimale innsprøytingstrykk til 2000 bar, et av de
høyeste som forekommer i dagens turbodieselmotorer.

Partikkelfilter

Motoren har også Mazdas nyutviklede diesel
partikkelfilter, som på en mer effektiv måte
fjerner skadelige partikler fra avgassene. Det
er bygd med et keramikkbasert material med
en molekylstruktur som øker partikkelforbrenningenogdermedredusererbearbeidingstiden
i prosessen. Mazda er først ute med å utvikle
en slik type partikkelfilter som innebærer en
meget bedre filterrengjøring av Mazdas 2.2
liters turbodieselmotor og redusert drivstofforbruk.
Motoren har også et nytt system som i
stor grad reduserer NOx-utslippene. Gjennom å benytte et tilsetningsstoff – additiv
- forvandles NOx-partiklene til ufarlig nitrogen
og vann. Det er første gang Mazda benytter
denne teknikken.

Det ytre

Størrelsemessig plasserer CX-7 seg midt i
dette segmentet. Lengden er 468 cm, bredden
187 cm og høyden 165 cm. Bagasjerommet
er i utgangspunktet på hele 455 liter før du
begynner å legge ned seter for å skape et
større lasterom.
Det er altså i motorrommet at de store
forandringene ligger. Men Mazda CX-7 har
fått noen kosmetiske justeringer. Fronten er
ny med en betydelig større grill, som gir den
nye turbodiesel motoren bedre kjøling. En
krommet list rammer inn den nye grillen og
er en ny detalj. Tåkelysene foran har også fått
nytt utseende. Lengre ned på siden sitter
nye kraftige kromlister som understreker det
robuste utseende. Den bakre støtfangeren har
fått nytt design og takspoileren har blitt kraftigere. De 18-tommer store lettmetallfelgene har
ny design og nå kan Mazda CX-7 også leveres
med 19-tommers felger.

Robust

Interiørmaterialene er oppdatert og gir en
større grad av kvalitetsfølelse. Det er en ny
midtkonsoll og armstøtte for bedre komfort,
samtidig med at det er gjort noen andre,
mindre endringer.
Rattet er redesignet og har fått både
lengde- og høydejustering. Og sammen med
seter som kan fås med elektrisk innstilling

og minne, får du en komfortabel sittestilling.
Høyt og med godt utsyn. Bilen har fått et nytt
multiinformasjonsdisplay over midtkonsollen.
Et radarbasert varslingssystem for kjøretøyer
i dødvinkelen på høyre eller venstre side kan
også leveres fra en rikholdig liste av utstyr, som
spenner fra avansert lydanlegg til skinninteriør.
Alle modeller er utstyrt med et ryggekamera. Og
som en ekstra sikkerhetsfinesse tilbys for eksempel et system for dekktrykkovervåkning (TPMS).
Når det gjelder chassiset så er dette
forsterket og vridningsstivheten er økt med
5 %, noe som gir forbedret kjørekomfort.
Kjøreegenskapene er gode og tillitsvekkende
både på landevei og motorvei. For litt røffere
forhold kan firehjulsdriften hjelpe deg. 4WDsystemet, som Mazda kaller Active Torque Split,
er uendret. Ved normal kjøring er CX-7, som
mange av sine konkurrenter, forhjulsdrevet.
Når bilens elektroniske system føler at det er
behov for mer veigrep og kraft bak, kan inntil
halvparten av kraften flyttes automatisk over
til bakhjulene. Dermed er bilen skapt for den
ekstra fremkommeligheten som gjør at du
klarer brasene sommer som vinter. Girkassen er
manuell og har seks trinn.
Veiledende utsalgspriser for Mazda CX-7
2.2 DE med utstyrsnivået Advance begynner på
508 300 kr. I utgaven Sport starter prisene på
532 300 kr. For et tillegg på 5000 kroner får du
metallic lakk.
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Citroën C3:

Himmelstrebende utsikter

Av H-E Hansen

Citroën C3 er en småbil med romslig indre. Og utsikten kan gå helt til
himmels gjennom en imponerende frontrute.
Citroën C3 ble introdusert i 2002. I løpet av
sitt korte liv har den kompakte bilen blitt
solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Den
har også kommet i den morsomme C3 Pluriellutgaven og den større C3 Picasso-modellen.
Nå er det imidlertid selve grunnutgaven som
kommer i en ny utgave. Det fulle navnet er
Citroën C3 Visiodrive.

Liten og romslig

Den nye C3 er blant de mest kompakte i sitt
segment. Den har blitt litt større uten å ha
lagt på seg vekt, og C3 er fortsatt innenfor
4-metersgrensen. Bilen er 3,94 meter lang,
1,73 meter bred og 1,52 meter høy. Den har
en svingdiameter på 10,2 meter.
Selv om den nye C3 er kompakt utvendig,
er volumet utnyttet for å gi maksimal plass i
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kupeen. Her kan en kjernefamilie gjøre utflukt
hvis man ikke skal ha med alt man eier.
Citroën sikter også mot at C3 kan velges som
firmabil.
Bagasjeromsvolumet er på 300 liter. Lastehøyden er senket med 22,7 cm for å gjøre det
lettere å få inn saker og ting, som kan gjøres
fast i fire festekroker og et uttakbart nett.
Baksetene er inndelt 40/60 og ryggen kan
enkelt foldes ned, også fra bagasjerommet.
Den nye C3 har en rekke oppbevaringsrom i
dørene, i midtkonsollen, på dashbordet osv.
Dette kan kompletteres med midtarmlener
med to rom, samt en uttrekkbar skuff under
passasjersetet foran.

Til himmels

Citroën har tidligere vist at de gjør sitt

ytterste for å gi oss sjåfører godt utsyn, lys
og luftighet. På C3 gir dette seg uttrykk i at
frontruten strekker seg som i en 1 meter og
35 cm lang bue fra panseret og til over hodet
på dem i forsetene. Her har du utsikt til himmels. Ruten spenner over 80 grader og gjør at
du nærmest er omgitt av glass. Og ikke frykt
at det blir for mye av det gode i solsteiken:
En 25 cm lang progressiv toning i øvre del av
frontruten gir en myk overgang fra solskjerming til vanlig frontrute. To lett håndterlige
solskjermer foran gjør at personene foran
enkelt kan velge full eller delvis skjerming.
Tynne A-stolper bidrar også til følelsen av vidt
utsyn. Frontruten er ekstrautstyr.
Den nye C3 har beholdt særpreget til sin
forgjenger; de runde, flytende formen og den
spenstige kompaktheten. Nå er imidlertid
designet gjort mer markante samtidig som
linjene skal være enda mer aerodynamiske.
Fronten med de nye Citroën-vinklene, har et
stort luftinntak og boomerangformete lykter.
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Sikkerhetsstandard

Når du setter deg inn vil du befinne deg vel
i setene foran et velformet ratt. Setene foran
har en litt opphøyd posisjon, som i tillegg til
komforten og utsynet gir rom under setene
for føttene til passasjerene bak. Instrumenteringen er funksjonell i et horisontale
formet dashbord med to analoge og én
digital LED-måler er Citroëns kombinasjon av
det man kaller ”retro chic” og ”high tech”.
Materialvalg, overflater og former virker inn
bydende.
Ellers kan noen praktiske løsninger
nevnes som eksempel: Passasjersetet foran
kan skyves 8 cm lenger frem enn førersetet
og fremdeles ha godt med plass. Dette gir
ekstra god benplass for passasjeren bak.
Ryggen på forsetene er smale og bidrar med
ytterligere 3 cm større plass bak.
Listen over utstyr er lang. Her får du alt
fra et nytt Hifi-system av ypperlig klasse og
det tilbys USB-uttak og håndfri Bluetooth,

til det nye navigasjonssystemet MyWay med
alle tjenester og dekning i hele Europa.
På sikkerhetssiden har det blitt ESP som
standard på alle C3-modellene i Norge. Seks
kollisjonsputer blir også standard for samtlige
modeller i Norge (fører, passasjer foran,
side- og gardin) i tillegg til cruisekontroll og
hastighetsbegrenser. De to baksetene mot
vinduene har i tillegg Isofix-fester.

Motorer

Modellen blir i Norge lansert med én VTibensinmotor med 95 hestekrefter og to
HDi-dieselmotorer med 70 hk og 90 hk. Alle
er koblet til en manuell 5-trinns girkasse
bortsett i fra HDi 110 hk som har en manuell
6-trinns girkasse og VTi 120 der man kan
velge mellom manuell 5-trinns girkasse og
4-trinns automatisk girkasse.
Ved blandet kjøring er utslippene til HDimotorene uten unntak under 118 g/km – og
helt ned i 99 g/km for 90 hk. Den ”reneste”

bensinmotoren slipper ut 134 g CO2 /km.
C3 er utstyrt med en girskiftindikator som
standard. Den skal hjelpe deg til å kjøre så
økonomisk som mulig, og neste år lanseres
to drivlinjer som har nytt start/stoppsystem.
Bilen går stille og man kan merke at det
er lagt inn ytterligere arbeid med å redusere
motor-, vind- og veistøy. Ved vårt første
møte med C3 byr den på stødig balanse sammen med sin lette kvikkhet. Man lar seg fort
sjarmere av en Citroën.
Innstegssmodellen HDi 70 hk med
utstyrsnivå Attraction vil få startpris på
177 900 kroner. Her inngår altså ikke den
himmelstrebende frontruten. Den finnes som
ekstrautstyr til 4500 kroner på det høyere
nivået Dynamique som med 70-hesteren koster
185 900 og 90 hk starter på 199 900. Med mer
utstyr og den store frontruten som standard
har det øverste utstyrsnivået Exclusive en
startpris på 221 900.
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Skoda Superb:

Stasjonsvognen er her

Av H-E Hansen

Det er ganske ubeskjedent å bruke et rosende adjektiv som navn på en
bilmodell. Når Škoda kaller sin største bil for Superb, har de imidlertid
sine ord i behold når det gjelder flaggskipet sitt. Først fikk vi møte
den fine sedanen, og nå er stasjonsvognen her.
Hittil har vi møtt sedanutgaven. Det er en
bil med limousinkvaliteter. Stor og med fine
kjøreegenskaper. Men all den tid nordmenn i
større grad vil ha stasjonsvogner, er det nok
mange som har ventet på denne versjonen. De
har neppe ventet forgjeves.

Romslig

Utvendig virker Superb stor med sine langtrukne og elegante linjer, mens man innvendig
også får en følelse av gedigen romslighet.
Allerede i sedanen la vi merke til at plassforholdene i baksetene er et godt mål for
størrelsen. I Superb kan man virkelig boltre
seg. Og bakenfor åpner stasjonsvognen sitt
store volum av lasteplass.
Škoda Superb plasserer seg størrelsesmessig i det øvre sjiktet i segmentet for mellom-
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store og store biler. Modellen har vokst fra sin
forrige modell og er i overkant av 4,8 meter
lang. Bagasjerommet er i utgangspunktet på
633 liter, som økes til hele 1.865 liter når baksetet er slått ned. Samtidig er det praktisk at
for eksempel er lasteterskelen i bagasjerommet
bare er 60 centimeter over gateplan og en
forlengelse av bagasjeromsgulvet kan trekkes
ut for å beskytte lakken ved inn- og utlasting.
Bagasjerommet har også ulike praktiske festeanordninger for bagasje og last.

Valgmuligheter

Når den nye Škoda Superb stasjonsvogn
lanseres kommer den med fem motoralternativer – to dieselmotorer og tre bensinalternativer.
Dieselmotorene har begge et sylindervolum
på 2.0 liter. Den ene har pumpedyseteknologi

og yter 140 hk, mens den andre versjonen har
commonrail og yter 170 hk. Begge diesel
motorene har dieselpartikkelfilter.
Tilbudet av bensinmotorer starter med en
1.4 TSI direkte innsprøytingsmotor. Til tross
for det relativt lave sylindervolumet gir denne
lille kraftpluggen fra seg 125 hk. Alternativene
er en 1.8 TSI på 160 hk eller toppmotoren 3.6
FSI V6 med 260 hk og et dreiemoment på 350
Nm. De fleste motorversjonene kan leveres
med enten sekstrinns manuell girkasse eller en
automatisk DSG-girkasse.
Også permanent firehjulstrekk er
tilgjengelig på flere av versjonene. Til høsten
kommer ”økoutgaven” Superb GreenLine
stasjonsvogn med en 1,6-liters commonrail
dieselmotor på 105 hk som forventes å bli en
bestselger.

Ekstra varme

Med vinterklimaet vi har her til lands er det
verd å merke seg at Škoda kan tilby tilleggsvarme. Mange har nok erfaring med at spesielt
dieselbilene kan ha problemer med å utvikle
nok varme til kupeen. Škoda tilbyr i Norge en
ekstra, separat varme- og ventilasjonsenhet
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som varmer opp bilens kupé gjennom bilens
varmeapparat. På biler med dieselpartikkel
filter varmes også selve motoren opp gjennom
kjølevannet. I tillegg kan den benyttes som
en ventilasjonsenhet på sommerstid. Systemet har en separat knapp i kontrollpanelet
for klimaanlegget. Du kan programmere en
tidsinnstiller eller aktivere varmeapparatet
med en fjernkontroll når du nærmer deg bilen
etter en kald skitur og er nærmere enn en
kilometers fri sikt. Så er det nesten ikke
grenser for hvor het du kan bli med den 5
kilowatts effekten anlegget gir.
Et elektrisk varmeelement på 1 kilowatt er
for øvrig montert som standard i alle dieselbiler som ikke har tilleggsvarmer/pausevarmer.

Rikholdig

Superb er også som stasjon en fornøyelse
å kjøre, med egenskaper inngir trygghet
med innbydende storbilegenskaper; god og
stillegående flyt. Og hva sikkerheten angår har
Škoda Superb fått fem stjerner av fem mulige i
kollisjonstesten fra Euro NCAP.
Škoda Superb leveres i tre utstyrsnivåer
– Comfort, Ambition og Elegance. I tillegg

kan man supplere med avansert ekstrautstyr,
inkludert regnsensor, dekktrykkontroll,
parkeringsassistent, bakkestartkontroll og bixenon hovedlys. Den rikholdige utstyrslisten
inkluderer også nøkkelløs betjening av bilen.
Det er ekstra belysning av området rundt
bakluken når den er åpen, og om ønskelig kan
man og bestille elektrisk åpning og lukking av
denne. Et todelt panoramasoltak kan sørge for
utsikt, lys og luft under kjøring er blant annet
også tilgjengelig som ekstrautstyr. Superb har
også fått intelligent frontlys som følger rattet
og forhjulenes bevegelser og tilpasser seg i
tillegg kjøringen. På denne måten skal lyset
alltid være optimalt, enten man kjører langsomt i bytrafikken eller raskt på motorveien.
Systemet har også en regnfunksjon, der reflek
sjoner fra regndråper blir mindre sjenerende
både for føreren og møtende kjøretøy.
Den rimeligste versjonen av Škoda Superb
stasjonsvogn koster fra 306.500 kroner. Den
har en 1,4-liter TSI-motor på 125 hk. Med 4X4
permanent firehjulstrekk starter prisen på
422 700 kroner, mens den rimeligste versjonen
med DSG-automatgir starter på 374 700
kroner.
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Ford Focus ECOnetic:

Økonomisk nøysomhet

Av H-E Hansen

Bilprodusentene strekker seg etter stadig nye, lave mål på CO2-fronten. Ford har introdusert et større
program av øko-modeller under betegnelsen ECOnetic. Nå kommer den nye 2010-modellen Ford Focus
ECOnetic som blir den mest drivstoffeffektive Focus hittil.
ECOnetic er i ferd med å bli et vel etablert
øko-begrep i Ford-sammenheng, med redusert
drivstofforbruk og dermed lavere utslipp av
CO2. Egne ECOnetic-utgaver av Ford Fiesta,
Focus, Mondeo og Transit har allerede vært
alternativer for kunder som prioriterer drivstoffeffektivitet og lavt utslipp av karbon
dioksid drivstoffeffektivitet.
Filosofien som preger alle Fords ECOneticmodeller er å sikre at lavest mulig CO2utslipp uten bruk av eksotiske og kostbare
teknologier. Det lavere forbruket oppnås
således ved blant annet å redusert luftmotstand gjennom forbedret aerodynamikk, bruke
dekk med lavere rullemotstand og ha høyere
girutveksling.

Dieselmotor

Focus ECOnetic finnes både med 90 og 109
hk 1,6-liters dieselmotorer. Motoren i Focus
ECOnetic er en 1,6-liters TDCi-dieselmotor
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med partikkelfilter som standard. I vår versjon
med Start-Stopp-system sitter den sterkeste.
Målsettingen for gjennomsnittlig CO2-utslipp
for Ford Focus utstyrt med Auto-Start-Stopp
er lave 99 gram pr km, med et kombinert
drivstofforbruk på 0,38 liter pr mil.
Motoren har ellers blitt videreutviklet,
blant annet med hensyn til innsug og
innsprøytning med hensyn på effektiviteten.
Og det er viktig å nevne at utvekslingene i
den 5-trinns manuelle girkassen er endret
med høyere utveksling for 3., 4. og 5. gir. Det
senker motorhastighet og forbrenning, samt
reduserer motorstøyen.
Som 5-dørs ”standard” Focus ECOnetic og
stasjonsvognversjon vil Focus uten AutoStart-Stopp få et noe høyere utslipp ved å
oppnå 104 g/km.

Ford Auto-Start-Stopp

Den nye 5-dørs Focus ECOnetic er den første

europeiske Ford-modellen som kan leveres
med start-stopp-systemet som stopper motoren automatisk når bilen går på tomgang
– ved for eksempel et trafikklys – og starter
motoren når sjåføren ønsker å kjøre videre.
På den måten spares drivstoff når bilen står
stille. Systemet kan redusere drivstofforbruket
og CO2-utslipp med opptil 5 % ved blandet
kjøring. Ved bykjøring og i tett trafikk med
hyppig stans kan besparelsene øke til 10 %.
Når motoren stanser, vil den elektro
niske kontrollenheten umiddelbart forberede
motorstyringen på en øyeblikkelig start. Et
integrert system av følere benyttes for å
oppdage når sjåføren gjør noe som tyder på
at vedkommende ønsker å kjøre videre, som
å trå inn clutch- eller bremsepedalen. Så
snart sjåføren er klar til å kjøre videre, starter
motoren på ca. 0,3 sekunder.
For å tåle det økte antallet motorstarter, er
startermotoren oppgradert med en kraftigere
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elektrisk motor og en sterkere mekanisme for
piniongkobling med redusert støynivå.
Det er også valgt en batteriteknologi som
skal sikre at bilens hovedbatteri tåler de hyppige oppladingene/utladingene som følger
stopp-start-driften.
Fords ambisjon har vært å utforme StartStopp-systemet med tanke på brukerkomfort.
Start og stopp skal skje mykt, stillegående
og sømløst slik at det ikke kreves noen
endring i kjørestilen din. Ved første prøve av
det, virket det som om man har kommet nær
et slikt mål.

Smart gjenvinning

Den nye Focus ECOnetic sikrer at batteriet
lades på den mest effektive måten. Det
”regenerative” ladesystemet øker effekten på
dynamoen når det bremses eller det brukes
motorbrems. Dette gjenvinner bevegelses
energien til elektrisk kraft uten bruk av
drivstoff.
Denne ”frie” elektriske strømmen brukes
til å lade batteriet, slik at den kan brukes av
det elektriske systemet på et senere tidspunkt, for eksempel når motoren er slått av i
en stopp-fase. Men. start-stopp-systemet vet

hvor mye batterieffekt som er tilgjengelig, slik
at det kan fortsette å la motoren gå dersom
det ikke skulle være tilstrekkelig strøm igjen
på batteriet.

Mindre friksjon

Det er et element i Ford ECOnetic-tilnær
mingen å overvåke potensielle friksjonskilder
og finne løsninger for at alt skal virke mer
effektivt. Lavspent FEAD (Front End Accessory
Drive)-teknologien er ett av de nyeste eksemplene på dette. Det går ut på redusere strammingen av drivremmen foran uten å skape de
virkningene som vanligvis følger med en slakk
drivrem, som økt slitasje på selve remmen
eller på dynamolagrene og økt støynivå.
Fordelen er at med lavere stramming på
beltet vil friksjonen i hele systemet reduseres
og redusert friksjon fører til redusert driv
stofforbruk. Litt besparing her og der bidrar til
det endelige resultatet.

Morsomt

Nye Focus ECOnetic er også det første
kjøretøyet med Ford Eco Mode-systemet som
standard. Dette er et helt nytt informasjonssystem som kan lære sjåføren til å oppnå

forbedret drivstofføkonomi – noe som gir
positiv virkning både på bileierens lommebok
og miljøet.
Systemet overvåker parametere som er
relevant for optimal drivstofforbruk og som
kan påvirkes av endret kjøreadferd. Giring,
jevn og myk kjøring og kjøring med den mest
effektive hastigheten blir blant annet regi
strert. I tillegg vurderer systemet andelen av
korte turer med kald motor.
Resultater basert på disse parametrene
kan sees i kjørecomputeren - slik at man via
disse tilbakemeldingene får tips til hvordan
man kan redusere sitt drivstofforbruk og
dermed sitt CO2-utslipp. Ja, ikke bare tips,
du får rosende ord for ECOnomisk kjørestil.
Så det er morsomt å kjøre økonomisk
med denne bilen. Du er med i en intern
”konkurranse” med deg selv – og andre
sjåfører som bruker bilen. Og ikke vær redd
for det økonomiseres på en måte som tar bort
den vanlige kjøregleden. Her innfrir bilen på
velkjent måte.
Den veiledende prisen for Ford Focus
ECOnetic starter på 222 400 kroner, mens
versjonen med Start-Stopp koster 241 250
kroner.
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Bruk medlemsfordelene!
Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og
tilbud. Bruk dem! Selv om MA-medlemmene hvert eneste år får den nyttige
håndboken som inneholder det man kan ønske seg av nyttig informasjon om
medlemskapet, vil vi minne om mulighetene som finnes for å redusere kostnader og å få hjelp når du måtte trenge det.
Vi vil også gi en kortfattet sammenfatning
av hva MA arbeider for og prosjektene som
gjennomføres.
Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp
i samarbeid med Viking Redningstjeneste
som fullt betalende medlemmer er dekket

FORDELENE SOM TILBYS

Vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt
peke på avtalene vi har med:
SpareBank 1 Forsikring
– Flere gunstige fordeler ved å samle alle
Skadeforsikringene i SpareBank 1 Forsikring.
– En av forsikringene må være bil, - hjemeller husforsikring.
– Som MA-medlem får du i tillegg 10 prosent
rabatt på alle skadeforsikringer.
MAs Autohjelp i samarbeid med Viking
Redningstjeneste
Vil ikke bilen starte? Stans midt på landeveien?
Havnet i grøften? Brukket bilnøkkelen? osv.
osv.
– MAs Autohjelp hjelper deg!
– Fullt betalende medlemmer er dekket av
ordningen.
Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning
og juridisk hjelp.
– Rabatt på hoteller og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og turinformasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– Dekning av startlisens for MA-Ungdomkjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.
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av. Videre kan du få teknisk veiledning og
juridisk hjelp om det trengs.
Gjennom nylig inngåtte avtaler med
AutoMester kan du få gode verkstedstjenester, og Brilleland gir rabatt både på
kjørebriller og andre briller. Det kan oppnås
rabatt på hoteller og campingplasser, og
du får gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og
leiebil. For å nevne noe!

HVEM ER VI?

MA
– har i over 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement
og viktige resultater ved blant annet å være en
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat
med lokalavdelinger spredd over hele landet.
MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske
og praktiske fordeler.
MA er en samfunnsengasjert organisasjon
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og
tettsteder.
Hva er vi opptatt av?
MA har fokus på “Mennesket i trafikken”
med sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og
informasjonsarbeid, blant annet:
– MA deler nullvisjonen om ingen drepte og
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og
medikamenter.
– MA skal være bilorganisasjonen for den
miljøbevisste.
– MA er en pådriver for å få innført alkolås i alle nye biler.
– MA er opptatt av barna i trafikken.

Fullstendig informasjon
Fullstendig informasjon om medlemsfordelene finnes i MAs håndbok for 2010.
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute
og kjører. Ta også med medlemskortet for å
dokumentere medlemskapet ditt.
Informasjon finnes også på MAs nettsider
www.ma-norge.no.

AKTUELLE PROSJEKTER

Death Trip
– et prosjekt som har som formål å påvirke
ungdommers holdninger til alkohol og bilkjøring
ved at ungdom selv engasjerer seg og lager egne
holdningskampanjer.Nettsider:www.deathtrip.no
Alkolås
– MA har startet et prosjektarbeid som skal føre
fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås
i alle nye biler innen få år.
Nettsider: www.ma-norge.no
KastMasken
– et landsomfattende teater- og undervisningsopplegg som har ungdom i ungdomsskolen og
deres foreldre som hovedmålgruppe.
Nettsider: www.kastmasken.no
Mennesket i trafikken
– Kurs om trafikksikkerhet. Eldre i trafikken.
Atferd i trafikken.
Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
Nettsider: www.ma-norge.no
Refleks for alle
– vi har refleksartikler for salg.
Nettsider: www.refleksforalle.no
Trafikkløp
– Trafikkløp er MAs bidrag til norsk bilsport med
lange tradisjoner. Det første billøpet i MA-regi ble
kjørt i 1936. Fra 1984 har Trafikkløpene vært arrangertisamarbeidmedNorgesBilsportsforbund,
og løpsserien har derved fått offisiell NM-status.
Nettsider: www.trafikklop.net
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Opel Corsa:

Større kraft og mindre forbruk

Av H-E Hansen

Når en bilmodell gjennomgår en fornyelse i sin livssyklus kalles det ofte en ”facelift”; en
ansiktsløftning. Opel har nå presentert sin Corsa med en slik oppgradering. Men det er svært
lite som er gjort med utseendet. Det er under huden at fornyelsen har skjedd.
Opel sier det selv; ytre sett er det bare noen
enkelte detaljer og kromlister som er endret
av designerne. Denne gangen er det ingeni
ørene som har fått de største ressursene til å
forbedre det tekniske på modellen.
Målet har vært bedre kjøreegenskaper og
lavere forbruk. Selv om slikt ikke er direkte
synlig, kan det merkes.

Kompakt

Opel Corsa er en kompakt bil: 400 cm lang,
194 cm bred, 149 cm høy og en egenvekt på
rundt 1100 kg. Den kommer i to karosseri
versjoner; en tredørsutgave i coupéstil og en
mer familievennlig femdørsvariant. Prisene
starter på rundt 185 000 kroner.
Innvendig tilbyr Corsa på romslig plass
og med et absolutt innbydende interiør som
inviterer til så vel praktisk hverdagsformål
som de lengre, komfortable ferdene.
Utstyrsmessig finnes det man måtte ønske.
For eksempel finnes adaptive frontlykter,
oppvarmet ratt, bakkestartassistanse og

panoramasoltak, samt det smarte, integrerte
sykkelstativet FlexFix. Dette kan slås ut under
bakluken. Utstyrsnivåene kalles Essentia,
Enjoy og Cosmo.

Kjøreegenskaper

Opel opplyser at alle vesentlige komponenter
i hjuloppehenget og styringen har blitt opp
gradert. Resultatet skal merkes ved forbedret
kjørekomfort.
Ikke minst har styrefølelsen fått en klar
forbedring. Servostyringen har blitt mer presis
og stabil. Og kvikkheten Corsa alltid har hatt
å by på er der fortsatt.

To goder

Mer krefter med lavere forbruk. Det kan høres
ut som uforenelige kvaliteter, men dagens
motorteknologi gjør dette mulig. Den nye
Opel Corsa er en bil som har oppnådd resul
tater på denne måten.
Det tilbys et bredt utvalg av bensinog dieselmotorer med opptil 13 % mindre

forbruk, samtidig med at effekten og dreie
momentet er økt.

Valgmuligheter

I Norge kommer Opel foreløpig til å tilby Corsa
i to utgaver med sin 1,2-litersmotor som yter
63 kW/85 hk; en med tettsteget og en med
bredsteget girkasse. Denne motoren har fått
økt effekten sin fra 80 til 85 hestekrefter.
Samtidig er dreiemomentet økt fra 110 til 115
Nm. Forbruket er derimot redusert fra 0,53
til 0,51 liter/mil. CO2-utslippet er dermed
redusert fra 124 til 119 gram/km.
I tillegg vil vi her til lands få tilbud om
en 1,4-liters bensinmotor på 74 kW/100 hk
og dieselmotoren 1,3 CDTI som yter
70 kW/95 hk.
Det tilbys manuelt eller automatisert
Easytronic gir. Ved siden av de tekniske løsningene for besparelse, er Corsa utstyrt med
en girskiftindikator. Denne skal varsle deg om
når du skal gire for å utnytte kreftene mest
mulig drivstofføkonomisk.
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Genève-bilutstillingen:

Vårens vakreste bileven

Den internasjonale bilutstillingen i Genève er det årvisse vårslippet
av bilnyheter i vår verdensdel. Utstillingen her kan føre historien
helt tilbake til 1905, og årets utgave var den 80. i rekken. Selv om
bilindustrien har vært i hardt vær de siste par årene, var det lite
som i det ytre bar bud om dårlige tider.
Utstillingshallene var som vanlig fullspekket
med biler. Mens andre av de store internasjo
nale bilutstillingene har enorme arealer til
rådighet, slik som Frankfurt der vi opplevde
å se ledige lokaler i fjor, er Genèves haller
relativt små. Den såkalte Auto-salongen i
Sveits er så langt fra av de største av de
internasjonale bilutstillinger, men den samler
likevel hundretusener av publikummere og
stor medieinteresse, som setter pris på den
intime atmosfæren og de mange nyhetene.

Alt nytt

Bilmerkene så ut til å være fulltallige etter
den harde medfarten i finanskrisen. Til og med
SAAB var på pletten etter å ha blitt reddet av

gongongen da konkursen hamret på portene i
Trollhättan kort tid i forveien.
”Alle” var her med ”alt”. Verdenslanseringer
og Europa-premierer sto som vanlig i kø.
Prangende avdukninger av nye bilmodeller på
imponerende utstillingsområder skulle overgå
hverandre i kamp om oppmerksomheten.
Det dreier seg om alt fra vanlige hverdagsbiler til de mest iøynefallende sportsbilene,
samt konseptbiler og særegenheter vi aldri vil
få se på veien. Fra rent håndarbeid av hyper
kostbare statussymboler for entusiastene,
til masseprodukter til en lavere pris og med
bruksverdi til de forskjelligste gjøremål.
Fra de villeste drømmer til hverdagslig virkelighet.

Av H-E Hansen

Trender

Etter at klima og CO2 de siste årene har
fått et stadig mer påtrengende fokus, kan
man kanskje ane en tendens til at det nå er
blitt mer alminneliggjort. Ikke så å forstå
at bilprodusentene og resten av bransjen
ikke stevner frem mot mer bærekraftige og
effektive biler som også kan kjøres på annet
enn fossile drivstoffer, men nå har det blitt
en mer vanlig del av aktiviteten. Derfor er
det ikke samme grad av pauker og basuner
når et enkelt tilfelle av fjerne fremtidsvyer
vises frem. Nå finnes det stadig flere hybrider
og elektriske biler. Samtidig må man nok
innse at det er en fjern fremtidsdrøm at vi
alle skal kjøre lydløst rundt i elbiler uten
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ntyr

utslipp. Vi er inne i en overgangstid som kan
vare lenge. Det blir ingen revolusjon, men en
gradvis utvikling.
Fortsatt representerer bil både en nød
vendighet i hverdagen og en frihet i livet.
Det er drømmen om de lange turene, fart,
design eller status. Og den 80. autosalongen
i Genève ga alle det de søkte.

Lite alkolås

Når det gjelder sikkerhet, er dette blitt en
selvfølgelig del av enhver bil. Myndighetenes
krav og bilkjøpernes behov har bidratt til
dette den siste mannsalderen. Det gjelder
både den passive, innebygde sikkerheten og
den aktive sikkerheten i form av systemer

som griper inn for å hjelpe deg til å holde
bilen på veien eller redusere konsekvensene
av en ulykke. Noen bilprodusenter har kommet
langt med systemer som både skal hjelpe deg
til å være oppmerksom, bremse i en krise
situasjon og varsle farer hvis du skulle være
uoppmerksom.
Alkolåser er det imidlertid lite å se på
bilprodusentenes prangende utstillinger.
Med et par hederlige unntak, lever fortsatt
alkolås en beskjeden tilværelse i avdelingen
for ekstrautstyr. Selv om det er å anse som
et middel for sikkerhet som karakteriseres
som like viktig som sikkerhetsbeltet.
Og vi så ikke en eneste bil uten sikkerhetsbelter.

BILNYTT

Toyota:

Fremtidens Toyota

Toyota har lenge hatt en ledende rolle når det
gjelder hybrider. Ved siden av en Prius-hybrid med
muligheter for lading, fikk vi i Genève se hybridutgaven av
Auris som snart er på veien. Samt en ny sportsbil!
For sammen med alle gode elløsninger og hydrogenbiler var det også en
sportsbil som tiltrakk seg oppmerksomheten: Konseptbilen FT-86.
Toyota har en lang historie knyttet til spennende sportsbiler. Celica husker
de fleste. I de siste årene har det vært litt stille på denne fronten, men
i Genève kunne Toyota glede med å presentere FT-86 (FT – Fremtidens
Toyota). Føreren og kjøreglede skal stå i fokus i en bil med aerodynamisk
design og en cockpitinspirert førerplass. Konseptbilen er gjort så lett og
kompakt som mulig for å gi maksimal ytelse, dynamikk og kjøreglede.
Under panseret er den utstyrt med en tradisjonell bensinmotor som
gir bakhjulsdrift. Og det antydes at FT-86 kan ta steget fra fremtidsvyer til
masseproduksjon allerede i 2011.

Hyundai:

Hybrid med flyt

Hyundai presenterte i Genève også en konseptbil ved siden av
sine andre modeller, som også omfattet den nye i-35.
På en konseptbil er det design og spesielle funksjoner som er i fokus.
For i-flow er det de flytende, skulpturelle formene man legger merke
til. Disse skal ikke bare tjene som en glede for øynene, men gir også
lav luftmotstand for å redusere drivstofforbruket. Og forbruket skal
videre reduseres ved at dette er en hybrid med dieselelektrisk drift.
Forbruket oppgis til å være lave 0,31 liter pr. mil, som tilsvarer
bare 85 gram CO2 pr. km. Men fra å være konsept er den store bilen
myntet på å bli en realitet ikke altfor langt inn i fremtid.
Hyundai byr for øvrig på ”Blue Drive”-versjoner av sine modeller.
Dette er spesielt drivstoffgjerrige utgaver. Besparelsene oppnås med
tiltak som start/stopp-system, dekk med lav rullemotstand, forbedret
aerodynamikk. Dette gjør at en rekke av modellene har brutt under
100-gramsgrensen for CO2-utslipp.

Opel Meriva:

Åpner dørene vidt

Opel Meriva er en flerbruksbil med smarte løsninger for blant
annet seter og lastemuligheter. Nå kommer den i en helt ny
modell, som bokstavelig talt åpner dørene for lettere adkomst.
Ergonomisk fleksibilitet kaller Opel det; FlexSpace.
Det virker så såre enkelt, og opp gjennom historien er det også andre biler som
har hatt det: Bakdører som er hengslet i bakkant og åpnes ”feil” vei. Det er ikke
ukjent på noen limousiner. Da er det nettopp for å lette inn- og utstigning.
Slik er det også med Meriva. Istedenfor å måtte smyge seg inn og
ut bakover i den spisse vinkelen som alle dører skaper, åpnes døren vidt
fremover. Man kan stige ut og frem av de høyt plasserte setene og gjerne
bruke stolpen som hjelp om nødvendig. Nå behøver ikke besteforeldre kvie
seg for gymnastiske øvelser når det bys på en kjøretur. Og foreldre trenger
ikke stå krokvendt i dørsprekken for å feste de minste i barnesetene.
Resten av alt det andre som kan sies om Opels nye Meriva – motorer,
størrelser, vekt og finesser – kan vi sette fokus på ved neste korsvei med
denne kompakte flerbruksbilen.

28

MOTORFØR ER EN | 2 | 2010

BILNYTT

Volvo S60:

Sportslig intelligent

Det er et års tid siden verden fikk se den iøynefallende konsept
utgaven av Volvos nye S60. Da den endelige versjonen ble presentert
i Genève i år, var det god grunn til å la seg rive med i svensk
entusiasme.
Den svenske produsenten vil sette sterke følelser i sving. Det ytre, dristige designet
har også fått et indre som skal yte full rettferdighet. Volvo mener at resultatet har
blitt den mest dynamiske modell lansert av Volvo noensinne.
- Ren lidenskap har ligget til grunn for å presse vår chassiskompetanse til ytter
grensene. Vi har beveget oss inn på områder vi aldri tidligere har vært, sier Stefan
Sällqvist, ansvarlig for utviklingen av S60-chassiset.
På det europeiske markedet er det nyutviklede, dynamiske chassiset standard. Tre alternative chassisinnstillinger - Comfort, Sport og Advanced –
betyr at sjåføren ved et trykk på en knapp kan endre bilens karakter. Og firehjulsdrevne varianter av den nye Volvo S60 vil komme.
Av hele hærskaren av elektroniske systemer og gode spesifikasjoner har S60 Volvo en verdensnyhet: Et system som skal “se” fotgjengere for deg og
automatisk hjelpe til å bremse helt ned. Dette ”Pedestrian Detection” kan registrere om en fotgjenger går ut foran bilen. Først gis det et varsel med lyd
og lyssignal. Hvis sjåføren ikke reagerer i tide settes det på full bremsekraft. Systemet kan gjøre at en påkjørsel skjer i hastigheter inntil 35 km/t! Det
ligner det City Safety-systemet Volvo har for å unngå å kollidere i bilen foran. Som S60 selvsagt også har.

Audi A1:

Ny og kompakt Audi-modell

Audi kommer nå med en modell som skal inn i markedet for småbiler. Dermed gis den også betegnelsen A1 nederst på merkets store
register av modeller.
Den nye kompakte og sjarmerende bilen er på tross av størrelsen i umiskjennelig
slektskap til sine større slektinger i Audi-familien. Designet gjenkjennes både i
fronten, linjene og detaljene. Og det loves også at den skal ha søsknenes sportslige krefter og brukervennlighet.
Audi A1 er 3,95 meter lang og har en høyde på så vidt over 1,4 meter. Den kompakte utførelsen er ikke til hinder for at Audi A1, på samme måte som sine større
søsken, har mye avansert teknologi og en rikholdig utstyrsliste, loves det. Også Audi
A1 kan utstyres med S-tronic-girkassen og både sikkerhetsutstyret og informasjonsog underholdningssystemet er på høyde med øvrige Audi-modeller.
Når bilen lanseres i Norge blir det først med de to motoralternativene 1.6 TDI og 1.4 TFSI. TDI-motoren yter 105 hk, mens TFSI-motoren gir fra seg
122 hk og et dreiemoment på 200 Nm. TDI-motoren har et dreiemoment på hele 250 Nm. Drivstofforbruk, og dermed også utslipp, er holdt lavt. TDImotoren har et forbruk helt nede under 0,4 liter per mil mens bensinalternativene ligger så vidt over halvliteren på mila.

Citoën C-Zero:

Helt elektrisk

Nå kommer Citroën med en helt elektrisk bil. I et modellregister
der alle tall fra de størst C-modellene til den minste C1 er opptatt,
er det naturlig å kalle den C-Zero. C-null for ingen utslipp.
Null drivstofforbruk, ingen CO2-utslipp og ingen støy. Slik er den nye utvidelsen
av modellregisteret Citroëns modellprogram. Og C-Zero blir å finne i kompakt
klassen.
Den nye bybilen er utviklet for å ta seg problemfritt rundt om i urbane strøk:
liten og kompakt, og det loves rask opplading og en rekkevidde som er mer enn
tilstrekkelig for daglige småreiser.
Nå er så absolutt ikke elbiler noe nytt for Citroën. Det franske merket var tidlig
ute med å produsere elbiler i form av blant annet elektrifiserte Saxoer tidligere.
Slike har vært å se på norske veier. I det nåværende modellprogrammet finnes
Berlingo i el-versjon.
Nå vil man være med videre i et markedssegment som vil øke i de kommende
årene. C-Zero er utviklet i samarbeid med Mitsubishi Motors Corporation.
Lanseringen av C-Zero er planlagt i siste kvartal av 2010.
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Sagatur på
I forrige nummer av Motorføreren gikk Islands-turen vår til Reykjavik og severdigheter rundt hovedstaden.
Nå skal vi til den vestlige delen av landet og videre gjennom det sentrale innlandet. Langs ruten er det nok
til å fylle en ferie med: Storslåtte landskaper, opplevelser og levende historie. Velkommen til sagaland.
Island er jo selve sagalandet. Men selv om det
er 1000 år siden sagaens begivenheter fant
sted, holdes arven ved like. Ikke bare gjennom
sagaen, museer og attraksjoner, men like mye
gjennom landskapet.

Historie og mystikk

Her spiller landskapet en stor rolle. Sletter, daler,
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fjord, fjell og breer. Store, åpne og skogløse
landskaper. Lange avstander, for vi er tross alt
på jordens åttende største øy, der bebyggelsen
er spredte bondegårder og mindre byer.
Og alltid – alltid – er det knyttet en
sagahendelse til stedet. Uansett hvor du er.
Derfor gir en sagatur denne unike opplevelsen
av en reise tilbake i tiden. Og det gir en ekstra

uvurderlig opplevelse å reise sammen med en
sagakyndig guide, som ikke bare kan fortelle på
hovedstoppene på sagaløypa, men knytte dem
sammen med beretninger under veis. Stadig
vekk tar vår kunnskapsrike sagaguide ordet og
knytter historier til stedet.
- Hvis dere ser der bort, i den dalen… Det var
der at Egil Skallagrimson…

REISE

å sagaøy

Del 2
Av H-E Hansen

Samtidig rommer det islandske landskapet
annen spenning og dramatikk. Øya er skapt av
den vulkanske aktiviteten her i Midt-Atlanteren.
Landskapet bærer preg av å være under stadig
forandring. Ved siden av de vulkanutbruddene
som forekommer fra tid til annen, er de varme
kildene og geysirene en stadig påminnelse om
at det er kort vei ned til jordens indre.

Vestover

Organisasjonen for Saga Turisme er en sammenslutning som hittil består av 28 grupper og
initiativtakere som har viet sitt arbeid til kulturog sagaturisme på Island: Museer, utstillinger,

historiske steder, byggverk,
festivaler og spesielle sagasteder
rundt i hele landet.
- Islandsk middelalder og saga
litteratur står i fokus. Sagt i rene
ord: De mange sagaene, kanskje
mest kjent gjennom Snorre Sturlasons omfattende verker. Perioden er
fra de første fredløse nordmennene
kom hit og gjorde sine ”landnåm”
rundt år 900 til reformasjonen
i 1550, forteller Rögnvaldur
Guðmundsson, leder av Iceland
Saga Trail Association, som

»»

Eirikstadir
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»»

Borganes

sammen med Herman Bjarnason tar oss videre inn i sagaenes verden.
Etter et par timers kjøring langs kysten mot nordvest kommer vi til
Borganes, der Landnåmssenteret finnes i to av byens eldste hus. Her bys
det på utstillinger som omhandler tiden da Island fikk sin første befolkning,
og da området her spilte en sentral rolle i utviklingen. Den vidgjetne Egil
Skallagrímssons liv er bare litt av hva en imponerende multimedieutstilling
og scenerier med treminiatyrer fremstiller. Er det noe islendingene kan, så er
det å fortelle gode historier! Her kan du leve deg inn i både fakta og fiksjon.
Mer informasjon om denne og de andre attraksjonene finnes på www.sagatrail.is,
men Landnåmssenteret har egne nettsider på www.landnam.is.

Reykholt

Herfra er ikke veien lang inn i dalen til Reykholt, der dikteren Snorre
Sturlason bodde. Dette var også et viktig kirkesete. I tillegg finnes varme
kilder som har gitt stedet navn. Hit flyttet Snorre i 1206, og her skrev han
sine kongesagaer i Heimskringla og det poestiske Edda. Og her fikk han sin
bane 23. september 1241 da han ble myrdet.
Vi får en levende beskrivelse av de dramatiske begivenhetene av presten
Geir Waage. Han tar oss på sagaferd i området rundt kirken: Stedet der Snorre
ble drept ved hans varme bad og steinen som markerer hvor han er begravd.
Alt ligger like ved den gamle trekirken og den nyere kirken, samt Snorrestua,
som er et spennende museum og senter for internasjonal historieforskning.
Alt innen få meter fra hotellet. Mer info finnes på www.snorrastofa.is.

Reykholt

Eirik og Leiv

Grettisbol

Her i traktene er det ikke veldig langt mellom sagastedene som får våre
norske hjerter til å danse. Noen mil lenger nord, inn i Haukadalen kommer vi
til Eiriksstadir.
Ifølge sagaen om Eirik den Raude var det her Eirik bodde. Etter å ha
blitt fredløs etter mannedrap i Norge seilte Eirik hit og slo seg ned her rundt
985, og det var her sønnen Leiv skal ha blitt født. Og det var ut herfra
Leiv Eiriksson rundt år 1000 dro ut og ble den første vi vet om som seilte til
Vinland i Amerika.
Hustuftene til det gamle Eiriksstadir er fortsatt godt synlige i gressbakken inne i dalen. Like i nærheten er det bygd et nytt langhus av torv, slik
man mener at de må ha sett ut. Og her får vi ikke bare se hvordan vikingene
bodde, men også oppleve det gjenskapte indre: Briskene langs veggene, ild
stedet og røyken som fyller rommet før den stiger opp gjennom hullet i taket,
der en sparsommelig strime lys kommer inn i det halvmørke rommet. Mens
vertskapet i vikingdrakter byr på lammekjøttsuppe og drikke kan man nyte en
opplevelse av ekthet, selv for en moderne turist. Mer informasjon på www.leif.is

EIRIKSSTADIR

REYKHOLT

BORGARNES
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Sterk mann

170 km fra Reykjavik langs hovedveien mot Akureyri har vi krysset over til
nordkysten. Her kommer vi til Laugarbakki. Her ble Grettir Ásmundarson den
sterke fra Bjarg i Miðfjörður født, og sagaen om ham er en av de mest kjente.
Grettir ble født her. Han var en av sagaens store krigere. Han skal ha vært
utrolig sterk. Sagaen forteller om en mann som skal har fraktet en okse på
skuldrene, drept både berserker og bjørner, samt overvunnet skremmende
underjordiske. Grettir var fredløs i 19 år før han ble drept.
Her i Laugarbakki er opplevelsessenter Grettisbol skapt med Grettir
som tema. Her kan hele familien få prøvd sin styrke og sine evner i gamle
leker og sportsgrener. Og sagaen og historiekunnskapene får du gjennom en
multimediepresentasjon og utstilling, der det også tilbys håndarbeid av ull.
Er du her i august kan du kanskje også oppleve den årlige Grettir-festivalen,
der høydepunktet er kåringen av sterke kvinner og menn… Mer informasjon
finnes på www.grettistak.is.

Sagaen om Vatnsdal

Vatnsdalssagaen er en annen saga som er levendegjort gjennom sagaturen.
Vi befinner oss nå nord i landet, 240 km fra Reykjavík og 150 km fra Akureyri.
Fra et stort, flatt nes der kirken og turistsenteret på Tingeyrar er å finne,
strekker den frodiggrønne dalen seg 50 km inn i landet. Sagaen om familien
på gården Hof i Vatnsdal begynner med Ingimundur den Gamle som kom
fra Norge og slo seg ned her i år 900 og fortsetter frem til midten av 11.
århundre.
Sagaen omfatter hele dalen og det er lagd en egen guide og kart som
skal føre deg gjennom dalen og historien. Det er mulig å kjøre bil etter
kartet, og severdighetene er merket med skilt og informasjon.
Vi spiser og overnatter på den kjente gården Hof midt i Vatnsdal, der sagaen
har sitt midtpunkt. Gården er full drift med dyrehold, men har også bygd en
hotelldel. Heller ikke her er historien langt unna. Da det nylig skulle gjøres
grunnarbeider til et bygg ble en gravplass avdekket. Arkeologer overtok
arbeidet med å grave videre. Vi blir tatt med rett utenfor husveggen for å se
på funnene. Historie og nåtid, sagn og virkelighet veves atter en gang sammen til et fascinerende og variert bilde av vårt naboland. Mer informasjon om
Vatsndal finnes på www.vatnsdalur.is.

Vatnsdalur

Torvbygninger

Lenger nord i Skagafjordur bygger severdighetene våre blant annet på sagaen
om Sturlinge-ætten. Det er en blodig beretning om fargerike personer og dere
plass i historien under borgerkrigene på 1200-tallet. Vi besøker blant annet
museet.

»»

VATNSDALUR

GRETTISBOL

Skagafjordur
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Varme kilder i innlandet

Folkemuseet på Glaumbaer i Skagafjordur viser blant annet en rekke av
tradisjonelle torvhus fra 1800-tallet. Torv har gjennom hele Islands historie
vært et godt og tilgjengelig material å bygge av i et land så å si uten skog.
Torv gir en spesiell lun og hyggelig atmosfære, nesten som om veggene skulle
være av tovet ull som vern mot uværet.
Og det må også nevnes at stedets hyggelige serveringssted byr på et
islandsk kakebord, som kan friste den mest standhaftige! Også den vakre
kirka av torv på Vidimyri som ligger 10 km sör for Glaumbaer Museum er et
besøk verd. Mer informasjon finnes på www.sturlungaslod.is og
www.visitskagafjordur.is

Innlandsveien

Til nå har vi fulgt hovedveien som går rundt hele Island. Dessverre tillater
ikke tiden at vi følger den hele veien rundt landet, der mange andre spennende opplevelser hadde ventet oss på sagaturen. Fra Vatnsdal skal vi
imidlertid skjære rett over innlandet tilbake mot Reykjavik. Nå forlater vi den
fine asfaltveien. Den robuste firehjulstrekker vår kommer nå til sin rett. Først
klatrer veien noen hundre høydemeter opp. Så kommer vi til selve ”hovedveien” over innlandet. Stort sett er det en absolutt god grusvei. Forholdene
varierer imidlertid, og på noen steder er det knapt så en vanlig personbil
kommer frem.
Dette er slette med store og slake bakker; noen steder med lav vegeta
sjon, men ofte også steinørken. Vi krysser en og annen elv og et par innsjøer.
I horisonten tårner fjell og isbreer seg opp.

Varme kilder

Midt inne på sletten kommer vi til Hveravellir, et sted med varme kilder. Etter
en tur langs en sti av tre over de dampende oppkommene av kokende kilder
kaster vi oss i det svovelluktende vannet. Strømmen av vann nedover åssiden
er på nippet til å være for varm, der vi nyter utsikten mot isbreen Hofsjökull.
Noen mil videre begynner vi nedstigningen mot den sørvestlige delen
av Island igjen, til de mer tett befolkete områdene nær Reykjavik. Akkurat
idet vi kjører fra grusveien over på asfalt igjen, kommer vi til Gullfoss; en
imponerende foss av vann fra innlandet, som her styrter over en bred kant i
reneste Niagara-stilen.
Noen få kilometer videre ned kommer vi til Geysir. Dette stedet med sine
varme oppkommer av sprutende, kokende vann har gitt geysirene navn. Selve
den store Geysir ble først nevnt i 1294. Den har vært mer eller mindre aktiv opp
gjennom årene. Nå er det geysiren Strokkur som er mest aktiv med sine utbrudd
hvert femte minutt der en 20-30 meter høy vann- og dampsky kastes opp.
Ellers preges området av frodig vegetasjon, tettere bebyggelse, innsjøer
og historiske attraksjoner. Sentralt her står Skálholt. Dette er et av Islands

Skålholt
THINGVELLIR
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viktigste historiske steder. Her ble Islands første biskop ordinert allerede i
1056, og biskopsetet ble et sentrum for utdannelse og kultur i 700 år. Også
her fortellere sagaene om dramatikk, som ikke engang lot kirkens menn
unnslippe ufred og drap.
Dagens katedral ble bygd i 1963 på de gamle tomtene med utsikt over
innsjøen og med den kjente vulkanen Hekla i horisonten. Her finnes både
gammel og moderne kunst. I krypten finnes en utstilling fra nasjonalmuseet
med blant annet sarkofagen til biskop Páll Jónsson (biskop 1195-1211),
som ble funnet i 1954. I tilknytning til katedralen finnes en folkehøyskole,
overnatting og restaurant.
Ute på kirkebakken får vi en demonstrasjon av den islandske nasjonalsporten Glima-bryting: To mann i tradisjonstro bunader griper tak i hverandre,
tar noen nesten danselignende trinn sammen for så plutselig å prøve å hive
motstanderen i bakken. Mer informasjon om Skálholt finnes på www.skalholt.is.

Nasjonalpark

Vi er nå inne i et område med stor geologisk aktivitet. Dramatiske lavaformasjoner vitner om at jordens indre har veltet ut i glødende masser her. Og
flere steder enn Geysir sender sine dampskyer til himmels. På vei mot Reykjavik
gjør vi et stopp ved Thingvellir. Geologisk sett er dette en markant revne
i landskapet som viser hvordan Island ligger på midten av Atlanteren der
kløften og dalen utvider seg merkbart år for år. Dette er rett og slett her den
geologiske eurasiske tektoniske platen fjerner seg fra den nordamerikanske.
Nasjonalt sett er Thingvellir det gamle tingstedet som ligger i den vakre
og spektakulære kløften. Her ble Alltinget holdt hvert eneste år fra 930 til
1798. Mange store begivenheter i islandsk saga og historie er knyttet til
dette stedet. Her ble kristendommen vedtatt som religion i år 1000, og her
ble den moderne republikken proklamert i 1944! Ikke rart dette i 1930 ble
Islands første nasjonalpark, og at stedet i 2004 kom på UNESCOS eksklusive
liste over verdens kultur- og naturarv. I tillegg til den fantastiske vandring
rundt på Thingvellir bys det også på et besøkssenter.

Thingvellir

Lett å reise

Det er lett å reise i Island. På den ene siden er det et land med kun rundt
300 000 innbyggere og en hovedstad og omegn med drøyt 160 000 innbyggere. Det er oversiktlig og velorganisert. Og om gammalnorsk-kunnskapene
skulle skrante litt for deg, så kommer du langt med at din norsk svares av
svært mange med norsk eller dansk. Ellers får man ty til engelsk…
Dessverre tillot ikke tiden at vi kunne kjøre rundt hele Island denne
gangen. Den fine veien rundt nord-, øst og syddelen av landet må vente til
neste gang. Her finnes også steder på sagaruten.

Geysir

Mer informasjon om sagaturismen finnes på nettsidene www.sagatrail.is.

SKAGAFJORDUR

SKÁLHOLT
Gullfoss
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CARAVAN

MA Campingklubb:

Hyggelige campingtr

Av Leiv Jan Lea / Are Sagland

MA Campingklubb er for MA-medlemmer som liker å campere.
Her møtes man til fellesskap med likesinnede. Det er en aktiv
klubb som arrangerer mange hyggelige treff hvert eneste år.
Nå er 2010-sesongen i gang!
MA Campingklubb har 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 kjøredoningene 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…

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 Pinse-

Setter du pris på edruelig og godt sosialt samvær, er MA-camping tingen.
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treffet. Den formelle delen av møtet går fort
unna før den påfølgende, hyggelige årsmid
dagen.
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 enkel. Det
blir satt opp en enkelt tidsplan, som du er fri
til å følge. Tidsplanen for et treff kan inne
holde:
• Hyggelige konkurranser
• Grilling og gode måltider ved langbord
• Utlodning, der medlemmene tar med seg en
liten gevinst hver til loddsalget. Det kan være
alt fra gjøkur til oppvaskkost.)
• Det pleier også ofte å være et lokalt kul-

CARAVAN

reff

turelt tilsnitt: En spasertur til nærmeste fyr,
fjelltopp, museum eller noe annet interessant.

Pinsetreff og årsmøte

Pinsetreffet i år blir på Tingsaker Camping
ved Lillesand 21. – 24. mai. Plassen ligger
ved sjøen like utenfor Lillesand, 1 km øst for
sentrum. Man tar av fra E18 på avkjørsel 84.
Mer informasjon finnes på internettsidene
www.tingsakercamping.no.
Man kan velge å bo i hytte, men det er få å
velge mellom. Første mann til mølla… Store
hytter koster 850 kroner pr døgn, dessverre
gis ingen rabatt på hyttene i pinsen. Pris for
bobil og campingvogn er 180 kroner inkludert
strøm. Bestilling for bobiler og campingvogner
kan skje ved å ringe Leiv Jan Lea 958 78 303 /
954 25 445 eller Bjarne Eikeland 951 63 704 /
37 27 62 16.

Sensommertreff

To campingtreff kan anbefales for dem som
vil ha en utvidet sesong.
Hyllandsfoss Camping & Drottning Støylane
i Åmot i Vinje blir møtested i dagene 13. –
15. august. Her finnes mange hytter og MA
Campingklubb har reservert 2 store og 2 små.
For hyttene må vi ha en tilbakemelding til
Leiv Jan Lea 958 78 303 / 954 25 445 eller
direkte til campingplassen, innen 15. juni.
Vi setter også pris på at andre som ønsker
å delta melder i fra om dette i god tid. Store
hytter med plass til 7 personer koster 900
kroner pr døgn og små hytter uten toalett 350
kroner. Bobilprisen er 100 kroner uten strøm
og 130 med strøm. Har adresse Raulandsvegen
120, 3890 Vinje. Tlf. 35 07 13 28 / 35 07 12 49.

Fjellet på høsten

Høsttreffet legges opp til å være på Fjellsyn Camping på Dalholen i Folldal 20. - 22.
august. Her er man midt i fjellheimen mellom
Dovrefjell og Østerdalen. Fjellsyn Camping ligger ved riksveg 29, 17 km øst for Hjerkinn og
55 km fra Alvdal i Østerdalen.
Fjellsyn Camping er en meget koselig plass
med 65 caravanplasser og 10 nyrestaurerte
hytter med alle fasiliteter som tv, dusj og toa
lett, med 2 – 6 sengeplasser i hver. En hytte
er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.
Av aktiviteter kan vi foreslå flere mulig
heter: Tur gjennom Einundalen, Norges lengste seterdal (55 km lang) med en fantastisk
natur med gode muligheter for jakt og fiske,
fantastiske fjell å gå turer i. Det vil være
mulig å få bespisning på en av setrene inne
i dalen. Siden mange nå kjører bobil, vil vi
foreslå at turen går med buss og guide. Det
er 4 tilrettelagte plasser for camping inne i
dalen, for de som evt. kunne tenke seg å gå
i fjellet eller bare sitte og nyte naturen på
egenhånd.
En annen tur kan gå til Folldal Gruver, med
omvisning på gruvemuset og tur inn i gruva
med tog med guide. Dette er også en flott
opplevelse. Det er mer opplysninger å hente
på internett: folldalportalen.no
Styret i MA Campingklubb vil lodde interessen for dette treffet før de endelige planene
legges. Tilbakemelding om deltakelse i dette
trivelige treffet kan gis til Jorunn Marie og
Bjørn Brandsnes, Gammelveien 10, 2450 Rena.
E-postadressen er brands2@online.no.
Og aktivitetene er mange.
M OTO R F Ø R E R E N | 2 | 2 0 1 0
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Formel 1:

Norsk bok om Grand Prix
2010-sesongen er i gang for motorsportens mesterklasse Formel 1. Og
for første gang har det kommet ut en
bok om Grand Prix på norsk: Et rikt
illustrert praktverk som burde være
god lesning for så vel de ivrigste
entusiastene som dem som vil lese
om en av verdens mest dramatiske
sportsgrener.

Formel 1 er en av
verdens største idrettsbegivenheter, og selv om
vi aldri har hatt noen F1-fører fra Norge, synes
vi det var på tide å skrive en historiebok på
norsk, forteller forfatterne Atle Gulbrandsen og
Morten Malmø. De to har skrevet boken Grand
Prix – Historien om Formel 1.

Norsk vinkling

Dette er den første norske boken om motorsportens førstedivisjon. Verdensmesterskapet i
Formel 1 startet i 1954, og boken omhandler
først og fremst det som har skjedd i disse seksti
årene.
Boken gir leseren hele historien om Formel
1 fra 1950 til i dag – om førerne, teamene,

Et stort verk fra Malmø og Guldbrandsen.
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bilene,
ulykkene
og miljøet
rundt.
Først og
fremst
handler
boken
om de
store racerkjørerne: Alberto Ascari,
Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jack Brabham,
Jackie Stewart, Damon Hill, Niki Lauda, Alain
Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen og Michael
Schumacher – og om de nye stjerner: Lewis
Hamilton, Jenson Button og Fernando Alonso.
- Vi har også et kapittel om bilsportens begynnelse, for allerede på slutten av 1800-tallet ble
det kjørt billøp som var forløperen til dagens
Formel 1, sier Atle Gulbrandsen.

Norsk vinkling

- Dessuten har vi en norsk vinkling gjennom
hele boka, og vi har et eget kapittel om den
norske Formel 1-historien. Selv om Norge
aldri har hatt noen F1-fører eller noe F1-løp,
så finnes det mange spennende historier som

knytter Norge til Formel 1, forteller
Gulbrandsen.
Forordet er blant annet ved Harald
Huysman, nordmannen som først hadde en
karriere i toppmotorsport nesten helt til
Formel 1. Senere oppdaget han Jenson
Button, ble manageren hans og bragte ham
inn i Formel 1. Button ble som kjent verdensmester i 2009!

Forfatterne

Atle Gulbrandsen er journalist og racerfører,
og debuterte som verdens yngste F1-kommentator, bare 17 år gammel i 1997. Siden den
gang har han kommentert de fleste Formel
1-løpene på norsk TV og ellers jobbet med
motorsport i en rekke forskjellige medier. Sist
høst ble han også kjent som biltester i TVprogrammet Broom på TV2. Morten Malmø er
journalist og en F1-entusiast, og skrev i 2005
barneboken Full Gass! – Michael Schumacher
og Formel 1. Malmø er også forlegger for
boken gjennom forlaget Historie & Kultur, som
legger Grand Prix – Historien om Formel 1
ut til salgs hos alle bokhandlere og i nett
bokhandlere, som for eksempel haugenbok.no

Boken gir mye historie og informasjon om Formel 1, og er rikt illustrert.
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Formel 1:

Sesongåpning med spenning
Formel 1-sesongen 2010 er
vel i gang. I begynnelsen
av mars startet et mesterskap som er lengre og mer
omfattende enn noen gang
tidligere. 24 racerførere
skal kjempe i 19 løp i alle
verdenshjørner for å avgjøre
VM. Det hele avsluttes senhøstes.
Antallet team som er med i år er økt fra 10
til 13. I år er 12 med, hvilket gir et felt på 24
biler. Flere biler på banen burde gi mer spenning, mer variasjon og dramatikk. Variasjonen
i år består i at det er flere nye team og flere
nye førere. Nå har det dukket opp navn vi aldri
har hørt om før på begge plan. På førersiden
kan det se ut som et generasjonsskifte. Likevel
er det så mange som fire tidligere verdens
mestere på startstreken. Til sammen har de
tatt så mange som 11 mesterskap: Fjorårsmester Jenson Button (1), Lewis Hamilton (1),
Fernando Alonso (2) og Michael Schumacher.
Ja da, etter et par års pause er gamlemesteren
tilbake! Han har overtatt plassen til Button
i Brawn-teamet, som nå er blitt Mercedes GP,
der sjefen Ross Brawn er hans tidligere suksesspartner fra glanstiden i Ferrari.
Button på sin side har gått til McLaren,
der det allerede har vist seg indre rivalisering
med Hamilton. Alonso kjører Ferrari sammen
med Felipe Massa. Og inn blant de kjente
teamene finner man navn som Virgin og HRT,
og Colin Chapmans legendarisk Lotus-navn
er igjen på startlistene etter å ha vært borte
siden 1994.

Nye regler

Bensinfylling er nå ikke lenger lov.

Button, Alonso, Schumacher og Hamilton.

Det internasjonale bilsportforbundet FIA ser
alltid etter muligheter for å gjøre Formel 1
mer spennende. De siste årene har reglene blir
endret både for å holde interessen oppe og
kostnadene nede.
De umønstrete slick-dekkene ble gjen
innført i fjor, men bredden på forhjulene
er redusert. Men fortsatt er det lov å foreta
dekkskift under løpet.
Minimumsvekten på bilene er økt fra 605
kg til 620 kg. I år er det ikke lenger lov å fylle
bensin under veis. Bilene må altså starte med
fulle tanker for hele løpet. Dermed blir de
ekstra tunge i starten og stadig lettere på vei
mot mål. Dette gir utfordringer med hvordan
bilene skal stilles inn, vektfordelingen og
hvordan førerne kan påvirke dette med hvor
hardt de kjører og forbruker bensin.
For å skape mer konkurranse nedover i
feltet, er det nå innført et nytt VM-poeng
system. Nå får de 10 første poeng og
poengskalaen gir mindre forskjell mellom de
fremste. Nå får vinneren 25 poeng, 2 plass 18
poeng, og tredjeplass 15 poeng, mens skalaen
synker til 10. plass som gir 1 poeng.

Tett samling

De tre første løpene var slik Formel 1 ofte
har vist seg; fra et par uhyre spennende løp
med beinhard konkurranse og situasjoner som
kan gå inn i historiebøkene til ett løp med
kjedsommelighet.
Stillingen etter disse tre løpene viser at Massa
leder VM med 39 poeng. Det er imidlertid så
tett at både Alonso, Vettel, Button, Rosberg,
Hamilton og Kubica ligger mindre enn 10
poeng bak. Dette burde bære bud om en spennende sesong. Og Schumacher, ja han lå på
dette tidspunktet på en 10. plass i sammendraget med sine beskjedne 9 poeng. Så får vi
se om han ”kjører seg inn” og kommer i god,
gammel form igjen.

Terminliste 2010:
Resten av sesongs totalt 19 løp:
9. mai:
Barcelona, Spania
16. mai:
Monte Carlo, Monaco
30. mai:
Istanbul, Tyrkia
13. juni:
Montreal, Canada
27. juni:
Valencia, Spania
11. juli:
Silverstone, England
25. juli:
Hockenheim, Tyskland
1. august:
Hungaroring, Ungarn
29. august:
Spa-Francorchamps, Belgia
12. september: Monza, Italia
26. september: Singapore
10. oktober:
Suzuka, Japan
24. oktober:
Yeongam, Syd-Korea
7. november: Interlagos, Brasil
14. november: Yas Island, Abu Dhabi
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TEMA

Kjøring i rundkjøringer

Av H-E Hansen

I de siste tiårene har rundkjøringene kommet i raskt tempo på norske veier. Rundkjøringer er en
fantastisk oppfinnelse. De skal gi bedre og sikrere fremkommelighet i forhold til veikryss. Men det
hersker ofte stor usikkerhet om hvordan vi skal forholde oss for å kjøre riktig gjennom dem. I MAs
årvisse Aksjon Møteplass lørdag 29. mai, blir det satt spesielt fokus på nettopp dette.
Det finnes faktisk ikke noen spesielle trafikk
regler for kjøring i rundkjøring. De regler som
gjelder ellers i trafikken, må derfor tilpasses
kjøring i rundkjøring.

Hovedsaker

Generelt kan det sies at du må huske på
hvordan du plasserer deg i rundkjøring, ha
lav fart, passe på vikeplikten og gi tegn med
blinklys. Atferd som er brudd på trafikkreglene,
og der du kan risikere å bli bøtelagt er: For stor
fart inn mot rundkjøringen og/eller å unnlate
å vike slik at kryssende trafikk i rundkjøringen
blir tvunget til plutselig å endre retning eller
hastighet for sitt kjøretøy. Samt at du unnlater
å gi tegn når du skifter felt i rundkjøringen
eller forlater rundkjøringen, dersom bruk av
blinklyset hadde vært til veiledning for de
andre trafikantene.

Hensyn

Det er viktig å understreke betydningen
av veitrafikkloven § 3, også ved kjøring i
rundkjøringer. Det kreves at man skal ferdes
hensynsfullt og være aktpågivende og varsom
så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade
og slik at annen trafikk ikke unødig blir
hindret eller forstyrret. Dette ansvaret har alle
trafikanter.
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Fart og plassering

Fart inn mot rundkjøringen, plassering i
kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at
øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du
har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg.
Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys
er spesielt viktig i rundkjøringer med flere
kjørefelt.

poengtere at alle er pålagt å redusere farten
inn mot en rundkjøring.
Begrepet vikeplikt innebærer at den med
fortrinnsrett skal kunne fortsette kjøringen
i sin normale trafikkrytme. Den som har
vikeplikt må tilpasse seg denne rytme og ikke
tvinge den andre til å foreta manøver han
ellers ikke måtte ha foretatt.

Vikeplikten

Feltplassering

Skiltet vikeplikt i rundkjøringer, jf. trafikk
reglene § 7 og skiltforskriftene § 6. “Vike
pliktsskiltet angir at fører har vikeplikt for
kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei.” I praksis betyr det at du har vike
plikt for kryssende trafikk fra venstre. I tillegg
må du, når du kjører inn mot en rundkjøring,
passe på at du ikke kjører inn i bilen foran.
Det har blitt mange slike småkollisjoner.
Det er viktig å poengtere at trafikk i rundkjøringen ikke må hindres eller forstyrres, og
at den som har vikeplikten tydelig viser dette
ved i god tid sette ned farten eller stanse.
Hvem som er først inne i rundkjøringen og
som dermed har forkjørsretten, gir seg normalt i forhold til hvem som krysser vikelinjen
først.
På grunn av skiltingen har alle vikeplikt
inn mot en rundkjøring. Det er derfor viktig å

Generelt gir din plassering av bilen i veibanen
nyttig informasjon om hvor du skal. For
feltplassering ved kjøring i rundkjøring gjelder
i utgangspunktet reglene som i et vanlig
veikryss.
På kjørebane med to eller flere kjørefelt
skal du i god tid kjøre inn i feltet lengst til
høyre dersom du enkelt sagt skal til høyre,
altså ut av rundkjøringen til høyre for midten
av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger
man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis det høyre. Skal man lenger enn midten
av rundkjøringen, bør du i god tid kjøre inn i
feltet lengst til venstre.
Selve utkjøringen av en rundkjøring skjer
i realiteten, uansett hvor en foretar utkjøringen,
ved at en foretar en høyresving ut av rundkjøringen.
Ved feltskifte har den som skal skifte

TEMA

Hovedregler

1

- PLASSERING
- LAV FART
- VIKEPLIKT
- TEGN
- Velg plassering i god tid før rund
kjøringen (se tegningene 1 og 2)
- Lav fart inn mot rundkjøringen gir større
sikkerhet og bedre fremkommelighet

2

- Når du skal inn i rundkjøringen,
har du vikeplikt for trafikken som er
i rundkjøringen

kjørefelt vikeplikt. Det er ikke snakk om å
anvende flettereglene i selve rundkjøringen.
I rundkjøringer med flere felt er det kun feltskiftebestemmelsene som skal anvendes. Det
at det eventuelt er én vei ut av rundkjøring
med bare ett felt medfører derfor ingen fletting i rundkjøringen.
Det kan likevel sies at det ikke alltid vil
være brudd på veitrafikkovgivningens bestemmelser dersom man velger høyre felt og kjører
lenger enn rett frem i rundkjøringen. Det vil
ofte f.eks kunne være ulikhet mellom skilting
rett frem og hvordan veien i realiteten går ut i
forhold til innkjøringen. Dessuten vil det f.eks
måtte tillates at syklister bruker ytre kjørefelt
i rundkjøringen.

- Dersom det er plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt, selv
om feltene ikke er oppmerket
- Husk vikeplikt ved skifte av felt i rundkjøringen

3

- Gi tegn for å vise hvor du skal inn og ut
av rundkjøringen (se tegningene 1 og 2)
I noen tilfeller kan i tillegg tegn til venstre før rundkjøringen gi god informasjon
(se tegning 3)

Bruk av blinklys

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene § 14
nr. 2: Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning,
skal det til veiledning for annen trafikant gis
tegn.
I rundkjøring skal man derfor som utgangspunkt ha følgende i tankene: Tegn skal
gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå
misforståelser. Dersom du skal til høyre ved
første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid
før du kjører inn i rundkjøringen. Når du skal
ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når
du er på høyde med siste utkjøring før du selv
skal ut. Dersom du skal ut til venstre for der
du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være
til informasjon for andre trafikanter at du gir
tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt,
skal det gis tegn før feltskifte.

Konfliktpunkter
Mulige konfliktpunkter
mellom trafikk-strømmene som passerer et
kryss (røde punkter på
illustrasjonene) reduseres ifølge en amerikansk modell fra 32 i
et vanlig tofelts veikryss (til venstre), til
8 i en enkel rund
kjøring. Mulige treff
punkter mellom bil og
forgjengere synker fra
24 til 8.

RUNDKJØRING

VEIKRYSS

2-kjørebanes rundkjøring

2-kjørebanes vei

8 kjøretøy mot kjøretøy
8 kjøretøy mot fotgjenger

32 kjøretøy mot kjøretøy
24 kjøretøy mot fotgjenger
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Bilvrak som
læremiddel

Høsten 2009 fikk SpareBank 1 Skadeforsikring en henvendelse fra Oslo
Universitetssykehus Ambulanseavdelingen. Ambulansetjenesten hadde
ved flere ulykker observert nye typer personskader på personer i nye
og trygge biler, og det var derfor planlagt en omfattende opplæring av
ambulanse- og redningspersonell. Til denne opplæringsrunden var det
behov for å låne noen skadebiler av nyere modell.
Riktignok har Norge en relativt gammel bilpark, men det viser seg altså at det behøves
mer kunnskap om hvordan kollisjoner med
nyere biler – i utgangspunktet antatt sikrere –
kan gi andre skader enn tidligere.

Læring

SpareBank 1 Skadeforsikring skaffer til veie
kollisjonsskadete biler av nyere årgang. Disse
står til ambulansetjenestens disposisjon.
Motorføreren fikk se hvordan bilen kan
brukes under et akuttmedisinsk seminar på
Lillestrøm i våres. Her ble det holdt en egen
faglig samling med trafikkulykker som tema.
Med en bil fra Sparebank 1 Skadeforsikring
som eksempel, skulle man gå inn i aktuelle

Fred Nilsen i SpareBank 1 Skadeforsikring
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temaer: Hvordan kan innsatspersonell på
ulykkesstedetvurdereskademekanikkenveden
kollisjon der en ny bil er involvert og hva skal
de se etter. Videre skulle man se på hvordan
ambulansepersonellkanvurderedeforulykkete
i en slik kollisjon med henblikk på den videre
håndteringen.

Skjulte skader

Kupeen på nyere biler er sterkere, og forskjellen mellom små og store biler er mindre enn
tidligere. Det er imidlertid ganske vanlig at
folk får skader som indre blødninger, som ikke
synes eller den forulykkete merker i første
omgang. Situasjonen kan imidlertid raskt bli
livstruende.

Seminaret samlet stor ekspertise fra mange hold.

Den aktuelle bilen var en Honda Civic fra 2006
som har frontkollidert med en kampestein i 60
km/t. Bilføreren kom relativ greit fra smellen
og det gjorde tilsynelatende forsetepassasjeren
også. Begge var ute av bilen da ambulansen
ankom.
Et trenet ambulansepersonell ville imidler
tid i løpet av få sekunder kunne gjøre en
”detektivjobb” på bilen. Siden den ene døren
ikke lar seg slå igjen, er det umiddelbart klart
at kupeen har blitt skadet. Det tilsier at dette
har vært en kollisjon i stor fart og med mye
krefter. Den knuste frontruten på passasjersiden
sammen med et stramt sikkerhetsbelte her
vitnet om at det ikke hadde vært i bruk. Altså
ville det være stor sannsynlighet for at passa
sjeren kunne ha indre skader som ikke syntes.
- For oss er det svært verdifullt om vi også kan
lære noe av de ulykkene vi får rapportert til
oss, sier Fred Nilsen, fagsjef Skadeforebygging
i SpareBank 1 Skadeforsikring.
- Vi har derfor inngått denne avtalen om å
låne prosjektet vrakbiler av nyere modell
som kan brukes i denne opplæringen. Pro
sjektet får også låne hengere til de bilene
de skal ha med seg rundt til forskjellige
arrangementer.

BILNYTT

Shell Fuel Save:

Ny sparebensin

Hele bilbransjen søker etter måter å spare drivstoff på. Det virker
kanskje ulogisk at et oljeselskap, som lever av å selge drivstoff,
lager et produkt der det faktisk selger mindre, men nå kommer
Shell med et nytt tilbud.
Nå kan norske bilister kjøpe Shells nye
bensin, Shell FuelSave Blyfri 95, som ved
hjelp av et nyutviklet additiv oppgis å øke
drivstoffets energieffektivitet. Bilistene skal
dermed spare drivstoff. Litt rundt formulerer
Shell det som at du sparer ”inntil én liter
bensin pr tank”. Nærmere bestemt dreier det
seg om 2 %.
Et par prosent virker kanskje ikke som så
mye, men tatt i betraktning at det i 2009 ble
solgt 4030 millioner liter drivstoff i Norge,
hvorav 1709 millioner liter
var bensin, snakker man om store, samlete
besparelser.

Samme pris

- Den nye bensinen er den mest drivstoff
effektive bensin Shell til nå har utviklet. Den
reduserer energitapet i motoren ved å smøre
der motoroljen er mindre effektiv, sier leder for
Shells bilistmarked i Norge, Fartein Kjørsvik.
- Norge er et viktig satsingsområde for Shell
og et av de første landene i verden hvor det
nyedrivstoffet introduseres.
Den nye bensinen erstatter Blyfri 95 på alle
Shell-stasjoner i Norge og selges til
samme pris.

Virkningen

Shell FuelSave innholder et additiv (tilsetningsstoff ), som hjelper motoren med
å utnyttebensinen mer effektivt. Additivet
reduserer energitapet i motoren ved å smøre
der motoroljen er mindre effektiv, spesielt på
toppen av sylindrene. Shell FuelSave er også
utviklet spesielt for å holde ventilene rene,
hindre avleiringer. Resultatet er en mer effektiv motor, bedre energiutnyttelse av bensinen
og flere kilometer på veien.
Kjørsvik understreker imidlertid at det er
mye å hente for bilistene i forhold til effektivt
kjøring, og viser til at Shell har utarbeidet
konkrete tips for hvordan man kan spare
drivstoff.
- I tillegg til å bruke et energieffektivt driv
stoff som Shell FuelSave avhenger forbruket av
en rekke faktorer som drivstoffkvalitet, bilens
type og tilstand og hvordan den blir kjørt.

En test

Vi fikk være med på en uhøytidelig konkurranse om hvem som kjører mest økonomisk
med det nye drivstoffet: Mellom rallymester
Petter Solberg, som bruker Shell i sin Citoën i
rally-VM, og nestleder i Bellona Marius Holm.

Ved lanseringen av den nye bensinen hadde
Birger Baisgård, direktør for Shells bilistmarked
i Norden, invitert til debatt med Bellonas nest
leder Marius Holm og forsker Rolf Hagman, forsker
ved Transportøkonomisk Institutt, spesialist på
bærekraftig transport som spesialitet.

- I utgangspunktet sikter vi mot at fossile
drivstoffer ikke skal brukes, sier Marius
- På veien frem dit er det positivt med ethvert
sparetiltak som for å redusere forbruket.
Men Petter Solberg kjører vel alltid med klampen i gulvet uten tanke på forbruk?
- Nei. I en rallybil er vekten helt avgjørende,
sier han mens han konsentrerer seg maksimalt
om å kjøre økonomisk med Motorførerens
utsendte som kartleser.
- Vi kjører ofte rallybilen med henblikk på å
spare på de mange og lange transportetappene.
For vi vil ikke ha mer vekt av bensin i tanken
enn nødvendig.
Og hvem som vant den uhøytidelige
konkurransen på en mils vei i norske gater.
Det skal vi holde hemmelig. For Petters skyld.
Han er alltid en konkurransemann på sin
hals… Nå venter vi bare at han igjen skal
komme øverst på seierspallen i den store
verden.
Tilsetningsstoffer i Fuel Save renser og smører slik
at motoren går mer effektivt.

Petter Solberg kjørte ekstra rolig for å spare bensin.
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MA med på Trafikksikkerhetsdag i Våler
Våler kommune har intensjoner om
å bli den ledende trafikk og motor
kommunen i Norden!
En egen trafikksikkerhetsdag ved
Norsk Trafikksenter på Vålerbanen er
ett av tiltakene for å nå dette målet.
Av Odd-Harald Bjørnøy
Den første trafikksikkerhetsdagen i Våler ble
holdt 9. april. 700 barn og unge var med på
arrangementet, og MA deltok som utstiller.

Variert

Det var totalt 15 utstillere og et variert
program som inneholdt både fingert trafikkulykke, foredrag av forsker ved SINTEF Dagfinn
Moe, konserter, trehjulsykkelløp, mulighet til
å ta ”sykkelknappen” og trafikksikkerhets

Gunn Marit Nilsen (i midten) sammen med MAs
Aud Ingrid Pedersen og Ole Arild Bovolden.
demonstrasjoner av forskjellig slag.
Hedmarks fylkesvaraordfører Gunn Randi
Fjæstad ankom i politiets helikopter. Hun ga
uttrykk for at fylkeskommunen ønsker å følge
opp denne satsinga på trafikksikkerhet i Våler
kommune.

Drivende kraft

Leder for Våler kommunes trafikksikkerhets
utvalg og varaordfører Gunn Marit Nilsen er

MA-kryssord 2-2010

den drivende kraften i å få til dette arrangementet. Hun ønsket å realisere en slik årviss
dag, der man får sett, opplevd og belyst
trafikksikkerhet fra mange vinkler.
Gunn Marit Nilsen ser frem til et godt
samarbeid med MA i det videre arbeidet med
Trafikksikkerhet i kommunen og Hedmark
fylkeskommune. Fra MA deltok Aud Ingrid
Pedersen, Ole Arild Bovolden og Odd-Harald
Bjørnøy.

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 5–2009:
Kjellaug A. Fyllingsnes,
St. Hanshaugen 2, 5200 Os.
Jan Veiby,
Valeurgaten 3 b,3181 Horten
Jostein Landrø,
Vassliveien 21,7391 Rennebu

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:
Adresse:
Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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Større behov for MA?
Fredag 12. mars ble det avholdt
årsmøte i Lillesand og Birkenes
avdeling av MA. Det ble en hyggelig
og lærerik kveld for de rundt 30
fremmøtte.
Tekst og foto Arne Berntsen
Med informasjon om hva slags saker lokal
avdelingen hadde jobbet med gjennom det
foregående året.
Torleif Kvifte åpnet årsmøtet, ved å ønske
alle velkommen. Den fremragende organisten
Sigmund Knutson spilte og pastor Sigbjørn
Jacobsen bidro med lystige historier for den
lydhøre forsamlingen. Temaet hans var ” En
Gud som bryr seg ”, noe som har relevans
også i trafikken; hvis alle tar hensyn og bryr
seg om hverandre skulle nok trafikken også
gli lettere og bli sikrere.
Årsmøtet for øvrig gikk unna tradisjonen
tro. Med Torleif Kvifte som dirigent ble
sakene på sakslisten klubbet enstemmig
gjennom. Punkt for punkt. Det nye styret blir
dermed seende slik ut: Leder Torleif Kvifte,
nestleder Åge Mathiassen, medlemmer Arne
Berntsen, Nils O. Birkeland, Johan Helling,
varamedlemmer Harald Kvavik og Sigmund
Knutson.

Helge Birkedal ble takket for innsatsen i styret og sitt ellers store arbeid for MA.
livssyn mot rus. Av brukerne kan nevnes
Lillesand Swing og Dansegruppe, motorsykkel
klubben Holy Riders og Ung-prosjektet, som
holder til i verkstedet med ”mekkegruppe”.
Men det hadde vært ønskelig med mer aktivitet
av yngre krefter som ser potensialet
MA-senteret har og som har et engasjement for arbeid med et rusfritt alternativ for
ungdom.

Noen av de viktigste sakene som lokallaget
har jobbet med i løpet av året er diverse
trafikale problemer og skilting i lokalmiljøet.
Man jobber også overfor kommunen og
Statens Vegvesen med en reguleringsplan som
berører MAs eiendom sterkt: Lokallaget ønsker
å få regulert Sandvadåsen til permanent trialløype.
Bjarne Eikeland kom også med noen
muntre historier fra sitt liv som sjåførlærer.

Samtidig gikk han inn på viktigheten av arbeidet MA står for med hensyn til rusfri trafikk.
Her sa han at nå er det viktigere enn noen
sinne å sette fokus på hva det innbærer å
være ruspåvirket og det å ferdes i trafikken.
De siste tallene Lillesand og Birkenes
avdeling har fått fra politiet og andre
myndigheter viser at 50 % av utforkjørsler og
andre ulykker skyldes ruspåvirket tilstand for
fører av kjøretøy i dag. Tenk hva dette har å si
for de som sitter igjen av pårørende og skadde
etter en slik unødvendig hendelse. Det vil
altså nå være stadig mer behov for MA til å få
satt fokus på dette økende problemet.
Og i dag er det ikke bare alkohol, men
mange andre rusmidler som er i bruk ofte i
farlig blanding med alkohol. De fleste – om
ikke 100 % av befolkningen – vil være enige
med MA og si JA til vårt slagord om frihet fra
å møte en fyllekjører på veien.
Lokallaget er tilfreds med at MA-senteret
her blir flittig brukt av mennesker med et

Torleif Kvifte, leder for Lillesand og Birkenes
avdeling av MA, var møteleder.

Godt med folk og god stemning på årsmøtet i Lillesand og Birkenes.

Viktige saker

Hedret

Det ble gitt heder og ære til Helge Birkedal
for det fabelaktige arbeidet han har gjort
for lokallaget i en årrekke. Han har virkelig
stått på for MA og gjort en hederlig innsats.
Birkedal har alltid stilt opp når man har spurt
om noe eller trengt hjelp til noe.
I år ble det delt ut et hedersmerke av
andre grad til Nikolai Åmland fra Birkeland for
langt og tro medlemskap i MA gjennom 30 år.
Han hadde dessverre ikke anledning til å være
til stede med oss på årsmøtet.
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MA- t:
e
lotteri

Grip vinnermulighetene!

MA-lotteriet er i full sving.
For lotteriåret 2009/2010 er
hovedgevinstene i Landslotteriet
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 stort bidrag
til MAs viktige arbeid og mange prosjekter.
Prisen på skrapeloddene er fortsatt 30 kroner.

Bilsjansen og reiser

Hvert lodd inneholder mange vinnersjanser.
Faktisk er det fem skrapespill som hver for
seg gir sjanser til gevinst.
Hovedpremiene er to Opel-biler! Ut over
dette er det en rekke andre fine premier
i form av reiser med verdi inntil 30 000
kroner og for eksempel servicer, turutstyr,
minnebrikker og MP3-spillere.

Gode formål

MA-lotteriets formål er å skaffe penger
til MAs prosjektarbeid rettet mot trafikksikkerhet og rusmiddelforebyggende arbeid.
Overskuddet av lotteriet blir fordelt på de
ulike kampanjer og prosjekter som drives
både sentralt, regionalt og lokalt. Dette
gjelder for eksempel Kast Masken-prosjektet
som henvender seg til ungdomsskoleelever,
prosjektet for å lansere alkolås og MAs fokus

på narkotika- og pillemisbruk i trafikken, som
er pådriver i dette forebyggende arbeidet. MA
trenger penger til sitt viktige arbeid. Ditt loddkjøp bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!
Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost:
line.hansen@ma-norge.no

Skattefrie gaver
MA er godkjent som en organisasjon
som kan motta gaver, der giveren
har rett til skattefradrag for gaven.
Dermed gis en fordel til dem som
ønsker å bidra med støtte til MA.
Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. Den øvre grense for fradrag er 12 000
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis ikke

skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs
prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid.
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie
gaver kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 95 69 57 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no.

