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LEDER /
DIR. HJØRNE

Sjøen er en fantastisk flott ferieopplevelse. Når måke-
skrikene blander seg med vindsus og dunkingen fra 
snekkemotorer, er ferielykken fullkommen. Men det 
var tidligere. De langsomtgående snekkene er byttet 
ut med fartsmonstre med hundrevis av hestekrefter 
under akterdekket, spekket med radarer, navigasjons-
utstyr og duppeditter av alle slag. Men ingen ting av 
dette er til noe hjelp hvis ikke personen til rors er 
kapabel til å føre båten.
 Hvert år er sjølivet en rik ressurs for ferie og 
rekreasjon for titusenvis av nordmenn. Tallet er 
økende. Stadig flere dyrker båtlivet, nye og større 
båter inntar båthavnene og sjøveiene. I deler av 
Oslofjorden, fremstår sjøleia etter hvert nesten som 
en landfast motorvei. Kravet til reaksjonsevne, vurde-
ringsevne og håndteringsevne av båter på sjøen er i 
ferd med å innhente tilsvarende krav til bilførere på 
landjorden. 
 Ulykkesfrekvensen er sterkt økende. Forleden fikk 
vi historien om hvordan en splitter ny luksusbåt til 12 
millioner kroner og allverdens navigasjonsutstyr ble 
kjørt til vrak på et skjær utenfor Arendal. Ikke fordi 
de ombord var påvirket av alkohol eller rusmidler, men 
fordi de stolte for mye på teknologien. 
 Hvert år omkommer mange mennesker på sjøen 
både i form av ulykker med båt og drukning. I mange 
tilfelle på grunn av alkoholpåvirkning. Derfor er det 
nå innført faste promillegrenser for båtførere. For 
båter over 15 meters lengde er grensen 0,2. For båter 
inntil 15 meter er promillegrensen 0,5. MA mener at 
promillegrensene bør være like for sjøfarere som for 
bilførere, det vil si 0,2. 
 MA ønsker å sikre alle som ferdes på sjøen frihet 
fra risikoen for å møte rusede båtførere. Derfor mener 
MA at promillegrensene bør være like både for sjøfa-
rere som for bilførere, det vil si 0,2. Strengere promil-
legrense og skjerpet kontroll, vil bidra til å gjøre 
sjølivet tryggere for oss alle.

MA ønsker alle sjøtrafikanter en god og promillefri 
sommer.

Bjarne Eikefjord
Avd.leder prosjektavdelingen

Ikke før har vi lagt vinterens og påskens Fjellvettregler bak oss, så er vi 
inne i sommeren med båtlivets Sjøvettregler. Begge sett regler er vik-
tige for å ferdes trygt under de forskjellige betingelsene. Undertegnete 
skulle ønske vi hadde en tilsvarende enkel norm for hvordan vi generelt 
skal opptre i veitrafikken, med andre ord.

Nylig ble en kampanje for trafikksikkerhet lansert. Mottoet er: Tenk før 
du kjører. I seg selv et utsagn som er såre enkelt, men uhyre viktig. 

”Tenk”! Så sant, for å kjøre bil er en aktivitet som krever bevissthet og 
tilstedeværelse i topplokket. Og ”Før”! Akkurat, for etterpå er det dess-
verre ofte så altfor sent. Hvis noe skjer på veien er det ikke alltid du 
kan sitte som Severin Suveren og si ”Flaks” eller ”Uflaks” når uvettet 
har fått råde.

Å kjøre bil er ofte en nødvendighet. Om sommeren er det mye for lys-
tens skyld. Men selv om man trekker i kortbukser og sandaler og lar 
humla suse, virker det likevel ikke som om det gjenspeiler seg i samme 
grad på kjøreadferden vår. Det skal gå fort. Ferger skal rekkes. 
Sommervarmen kan få amperheten til å koke. Men la heller bilturen 
også være en opplevelse i seg selv, ikke bare en heseblesende og hals-
brekkende transportetappe for å komme fortest mulig frem.

Så tenk før du kjører. Og under veis. Hver gang. Gjør ditt for å komme 
på ferie og hjem igjen på en ordentlig måte. Nyt sommeren og biltu-
rene!

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Promillefri og trygg 
sommer på sjøen.

Veivettregler! 

lederMA- 
hjørnet
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TEMA: BILFERIE

Enten vi skal på sommerens langtur til hytta 
et stykke unna, eller i enda større grad hvis 
ruten går til en annen del av landet, Norden 
eller virkelig langt nedover på Kontinentet, 
bør vi ikke overlate feriegleden til tilfeldighe-
tene. Hvis bilen skulle stanse i hjemtraktene 
er det som regel en grei sak å få ordnet opp. 
Men det kan være veldig frustrerende at bilen 
bryter sammen på en fremmed vei, kanskje i 
et fremmed land og som regel på et verst 
mulig tidspunkt.

Fleksibilitet og frihet
Billige flyreiser gjør nok at mange etter hvert 

tilbakelegger de lengste distansene i luften. 
Men bilturer er fortsatt en populær ferieform. 
Bilferie gir fleksibilitet og frihet, som du ikke 
finner maken til med fly, tog eller buss. 
Tempoet blir ditt eget. Et stopp eller en 
avstikker, et utsiktspunkt eller en fotomulig-
het kan oppleves på et øyeblikks innskytelse. 
Og når du reiser over landjorden er det ikke 
bare en forflytning fra ett sted til et annet, 
men en opplevelse i seg selv. Veien blir på 
mange måter målet.
 Planleggingen og forberedelsene kan også 
bli en del av den totale opplevelsen: Valg av 
reiserute, hvilke severdigheter du vi besøke, 
overnattingsmuligheter og eventuell billett-
bestilling.

Teknisk sjekk
Moderne biler har styresystemer som skal si 
ifra om at feil er i emningen.  Sjansen for tek-
niske problemer er mindre om bilen har hatt 
service før avreisen. Da oppdages og utbedres 
kanskje forhold som kan gi problemer under 
ferieturen. Før en lengre tur er det likevel 
klokt å gjennomføre en teknisk sjekk av i alle 
fall det mest elementære.
 Før start er det klokt å forvisse seg om 
slitedelene og forbruksvarene ikke er utbrukt. 
Helst bør motoren få ny olje før langturen, 
men sjekk i det minste at det er riktig olje-
nivå. Det er utrolig mange som får motorha-
vari i for eksempel Tyskland.
 Se etter at dekkene ikke er nedslitte, at 

Klar for bilferie

Vi er vant til å ferdes langt med bilen. Vi setter oss inn og legger ut på 
turer på hundrevis av kilometer uten å blunke. Bilene er komfortable. 
Veiene stadig bedre. Fordi det går så fort, virker avstanden kortere, selv 
om ferieadressen ligger helt ned mot Middelhavet. Men fortsatt er det 
lurt å være så godt forberedt som mulig!

Av: Knut Arild Lotterud og H-E Hansen
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du har riktig lufttrykk, at lyset er i orden, at 
det er kjølevæske på radiatoren, at bremsesys-
temet er i orden osv. 
 Det kan bli dårlig vær! Vi drømmer selv-
sagt om sol og blå himmel, men også i ferien 
kan det dessverre bli regn og uvær. Vær forbe-
redt, sjekk vindusviskere, og skift dem om 
nødvendig ut. Husk å fylle spylervæskebehol-
deren.
 Lyset er viktig, også om sommeren. Det er 
viktig å bli sett, og det er viktig å kunne gi 
signaler til medtrafikantene. Alle lamper og 
pærer som er montert på bilen skal fungere. 
Bruk av kjørelys er påbudt, og fungerende 
blink- og bremselys kan være avgjørende i en 
kritisk situasjon. Sjekk at alt virker som det 
skal.
 Gode dekk med nok mønster er viktig, 
både av hensyn til kjøreegenskaper og sikker-
het. Like viktig er det at lufttrykket i dekkene 
er i orden. Med fullastet bil bør trykket helst 
det være litt høyere enn til daglig (se instruk-
sjonsboken). Glem ikke en sjekk av reserve-
hjulet også.
 Ut over det tekniske er det viktig med 
innvendig og utvendig vask før turen. En ren 
bil er en triveligere bil – og turen blir hyggeli-
gere… Og glem ikke grundig vindusvask, så 
ser du bedre.

Last riktig
Det er så mangt og mange vi skal ha med på 
turen. Bilen som ellers kanskje bare benyttes 
av en eller to til og fra de daglige syslene, 
skal nå romme hele familien og alt bagasje. 
Som regel mye bagasje. Vi skal ha med så 
mangt. Kofferter, bager, plastposer, løst og 
fast… Om ikke bagasjerommet er stort nok, 
og du ikke en gang har stasjonsvogn, kan 
kanskje en takboks romme alt det resterende. 
Eller du kan skaffe deg spesialutstyr for å ta 

med det utroligste som kan komme til anven-
delse på ferieturen; det være seg sykler, kajak-
ker eller kanoer, seilbrett og hva det nå skal 
være. Det finnes lasteutstyr for det meste. 
Enten for å ha på taket eller festet på tilhen-
gerfeste. Og hva tilhengerfeste angår, så kan 
en tilhenger også egne seg for noen. Dog 
neppe på lengre ferieturer.
 Vær litt kritisk når du pakker. En fullastet 
feriebil kan endre karakter og kjøreegenskaper, 
spesielt om den er lastet feil. Da kan reaksjo-
nene i kritiske situasjoner bli uforutsigbare, 
noen ganger direkte farlige. Plasser den tyng-
ste bagasjen lavest mulig og innerst i baga-
sjerommet. Og må du ty til takboks er det 

viktig å plassere de letteste gjenstandene der. 
Vær oppmerksom på at vognkortet inneholder 
opplysninger om bilens maksimale totalvekt, 
det vi si også om hvor mye du lovlig kan 
laste. Det kan for øvrig være lurt planlegge 
pakkingen og stue sakene med henblikk på 
hva som trengs først og sist.
 For å unngå innbrudd er det et godt råd at 
bilen helst parkeres på låste og bevoktede 
parkeringsplasser. Og husk å låse bilen! 
Vognkortet bør fjernes fra hanskerommet. Det 
er et verdipapir og bør oppbevares på en sik-
ker måte.  Verdisaker eller annet som kan se 
ut til å ha verdi, kan innby til innbrudd. 
 Ta med en reservenøkkel til bilen. Ikke 

Radio og musikk er den tradisjonelle underholdningen på veien. Og etter 
hvert lydbøker! Her er utvalget svært mangfoldig, fra krim og romaner til 
reiseskildringer og fagbøker. Enkelte ganger så fengslende at man skulle 
håpe at veien var ekstra lang.
 Ellers har det i de siste årene kommet mye avansert utstyr for å under-
holde seg i bilen. For dem i baksetet – ofte de yngste – går det nå an å få 
forskjellige bokser, som kan vise film eller brukes til spill. Man kunne også 
håpet at de i baksetet kunne ty til en god bok kan gjøre nytten som tid-
trøyte, hvis ikke veien, omgivelsene og severdigheter fanger interessen.

Underholdning
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bare kan en nøkkel komme på avveie, men like 
ille er det hvis elektronikken skulle slå seg 
vrang i form av for eksempel startsperre. For 
enkelte bilmerker kan det ta mange dager – og 
koste mye - å få en ny tilsendt.

Hyggelig og praktisk
Selve kjøringen kan planlegges med henblikk 
på å unngå de mest trafikkerte veiene og de 
tidspunktene det er mest kø. Enkelte ganger 
kan det lønne seg å vurdere å kjøre på ukeda-
gene og ta det med ro i helgene. Eller kjøre på 
andre tidspunkter enn midt på dagen. 
Landeveien kan kanskje være vel så rask, og 
langt mer hyggelig, enkelte ganger. Bruk fri-
heten!
 Men kjør defensivt! På fremmede veier er 
det ikke noen grunn til å være altfor mye 
frampå. I andre land kan det være andre måter 

å forholde seg på i trafikken. Noen regler 
praktiseres annerledes i andre land. Tilpasse 
deg de lokale skikkene: Når du er i Rom, så 
gjør som romerne gjør... Ikke end opp i en 
kulturkollisjon!
 Den tiden da nordmenn mer eller mindre 
berettiget trodde at de kunne slå seg løs og 
nyte friheten bare de hadde krysset svenske-
grensen er over. Trafikkpolitiet og fotoboksene 
er til stede, og reaksjonene på regelbrudd kan 
være strenge.

Kart og GPS I forrige utgave av Motorføreren omtalte vi bilnavigasjon. Dette har 
etter hvert blitt et meget godt supplement til kartboken. Fordi mange 
er glad også i de gode gamle papirkartene, vil de nok fortsatt ha hatt 
kartboken i bakhånd. Men de GPS-baserte veiviserne er nyttig følge på 
langturen.
 For noen år siden var det bare de mest luksuriøse bilene som hadde 
innebygde skjermer med GPS-veiviser. Nå kan det kjøpes som løst 
ekstrautstyr. Bokstavelig talt i lommeformat! Med et enkelt håndgrep 
kan slike festes på dashbordet eller frontruten og drives med batterier 
eller med 12V fra bilens strømuttak/sigarettenner. Og når du ikke 
behøver utstyret i bilen, kan du ta det ut og bruke det som veileder 
gatelangs under spaserturer i fremmede land. 
 Utvalget er stort. Prisen for en navigator med kart over hele 
Europa koster fra 3000 kroner.Navigasjonsjobben kan overlates til en 
”kartleser”, som aldri blir trøtt eller er i tvil om hvilken 
vei som er den 
riktige. Dette 
alene er en god 
grunn til å vurdere 
et kjøp, for å 
beholde familie-
freden og unngå 
stress under kjøre-
turen!
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Ikke minst de tyske motorveiene – Autobahn 
- er noe annerledes enn vi nordmenn er vant 
til. Det finnes blant annet fortsatt streknin-
ger med fri fart. Her er noen gode råd for 
turen.

• Både bilen og sjåføren kan trenge litt tid 
til å venne seg til den høye hastigheten, 
og til det faktum at alt skjer raskere enn 
vi er vant til. Hold deg i høyre felt og ta 
det litt med ro de første milene – til du 
føler at du er mer komfortabel med situa-
sjonen.

• Kjøring på motorvei over lang tid kan være 
anstrengende. Ta en stopp, strekk på bena 
og fyll på med mat og væske, gjerne hver 
eller hver annen time. 

• Sjekk oljenivået i motoren med hyppige 
mellomrom, særlig den første dagen. Det 
kan tenkes at motoren bruker mye mer olje 
enn normalt ved så stor hastighet og 
belastning.

• Hold god avstand til bilen foran. Blir det 
plutselig stopp trenger du lang reaksjons- 
og bremsestrekning når hastigheten kan-

skje er det dobbelte av hva du er vant til 
her hjemme.

• Løft blikket og følg med på hva som skjer 
langt framme i trafikkbildet. Du kan spare 
deg for mye stress og mange kritiske situ-
asjoner, om du tidlig registrerer at bremse-
lysene tennes langt der framme.

• Driv litt langsiktig planlegging. Om du har 
en rekke trailere foran deg når du nærmer 
deg en motbakke kan det være lurt å legge 
seg ut i venstrefilen på et tidlig tidspunkt. 
Ellers kan du bli stengt inne når trailerne 
begynner å miste hastighet, og ”alle” skal 
forbi.

• Følg med i speilene, spesielt om du plan-
legger filskifte og forbikjøring. Sjekk ven-
strespeilet samtidig som du legger deg ut. 
Det kan ha dukket opp en bil i venstrefilen 
siden du sjekket for to sekunder siden – 
en som kanskje kommer i 250 km/t!

• Følg med på kartet og vær klar over hvil-
ken avkjørsel – Ausfahrt - du skal svinge 
av. Kjører du forbi kan det bli en lang 
omvei for å komme på rett spor igjen. Men 
veinettet på Kontinentet er godt og logisk 
merket, og byr egentlig ikke på store 
utfordringer når det gjelder å finne fram.

• Sørg for at du ikke kjører tom for bensin. 
Det er strengt forbudt på tyske motorveier, 
og kan gi grunnlag for bøter.

Trafikkbildet på Kontinentet er 
forskjellig fra hva vi kjenner her 
hjemme. Trafikken er tettere og 
hastigheten er mye høyere.

Nyttige tips
I MA’s Håndbok for medlemmer 2006 som alle 
medlemmer har fått tilsendt, finnes det informa-
sjon som kan komme godt med på ferieturen. 

Her finnes både praktiske tips og gode råd. 
Videre gis det veiledning om de medlemsfor-
delene man har. Blant annet finnes det gun-
stige avtaler med hoteller, vandrerhjem og 
reiseoperatører. For ikke å glemme camping-
plassene! 
 
Mer informasjon kan finnes under 
Medlemsfordeler på MA’s nettsider: 
www.ma-norge.no.

Skal du legge opp en reiserute finnes det flere 
steder på internett der du kan legge inn start- 
og bestemmelsessted og finne beste vei, tid, 
distanse osv.: 
www.visveg.no
www.mapquest.com/directions/europe.adp
http://rp.rac.co.uk/rp/routeplanner
http://kart.gulesider.no/

Viktige telefonnumre:
MA’s AUTOHJELP innenlands: 800 30 008
Fra utlandet  +47 22 68 50 09
Vei- og føremelding Statens Vegvesen 175
Brann    110
Politi    112
Ambulanse    113

Går turen til Kontinentet?



10 M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2006

BILNYTT

Hvor ekstrem kjøring tåler en 
offroader? I alle fall mer enn 
meg! Vi fikk prøve 
Volkswagen Touareg under 
helt spesielle forhold.

Av H-E Hansen

Touareg er ikke noen ny bil for oss. I den 
korte tiden bilen har vært i markedet har vi 
fått prøvd den under forskjellige forhold: 
Habil både på landevei og på motorvei.
Nå skulle vi få teste den til grensen av sin 
kapasitet som firehjulsdreven flerbruksbil. 
Men vår grense ble nådd først… Slik sett er 
den vel kanskje representativ for et knippe av 
de virkelig habile firehjulsdrevne bilene som 
finnes i markedet nå.

Grensesprengende
En dag med Stockholm-firmaet Car Event på en 
”Volkswagen Offroad Experience” lar ingenting 
være uprøvd. Her skal vi få merke hva en av 
markedes mest kapable SUV’er kan takle av for-
skjellige underlag. Luftfjæring og stillbare støt-
dempere sammen med avansert firehjulsdrift og 
avanserte, elektroniske styringssystemer blir 
lovet å skulle gi oss en helt spesiell opplevelse. 
Råsterke diesel-V10’ere med 313 hk og 750 Nm 

dreiemoment(?) skal gjøre at vi aldri står fast.
 Men først briefing. Her blir ingen sluppet 
utpå før teorien er gjennomgått. Ikke bare får 
vi en innføring i firehjulsdriftens finesser, 
ABS-bremser og stabilitetselektronikk, men 
instruktør Thomas Engelbreckt og hans kolle-
ger gir en nyttig oppfriskning av hva farten 
og reaksjonstiden har å si for bremselengder. 
Et par propagandafilmer fra Vägverket om tra-
fikkfare slipper vi heller ikke unna. Flott!

Tortur i berg og dal
Første prøvelse finner sted i en spesialkon-
struert rigg. Den ser ut som noe en utspeku-
lert torturist har klekket ut for å plage 
moderne biler. Dem inni også, for den saks 
skyld. For der vi kjører opp en ”vippe” i rundt 
40 graders vinkel, er vi ikke høye i hatten. 
Riktignok er vi forskånet fra å kjøre selv. En 
av instruktørene tar seg av fremdriften – eller 
rettere sagt oppdriften. Men hele drivverket er 

så avstemt og tjenestevillig at vi uten pro-
blem kommer opp, kjører forsiktig over i hori-
sontal balanse, for deretter å kjøre ned den 
samme graden av helning. Omtrent som ned 
unnarennet på en hoppbakke… Det er i seg 
selv imponerende når et par tonn med bil 

trekker seg opp en 40 graders stigning. Men 
det er ikke bare kreftene og grepet mot under-
laget som får deg til å måpe.

Ute på skråplanet!

Ryggekameraet viste klar bane, men to meter 
ned…
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Torturapparatet har en prøvelse til å by på! 
Det ene hjulparet legges inn på en rampe som 
ender i skulderhøyde. Nå står bilen i rundt 35 
grader helning. Stiv som den er duver den på 
tre hjul et øyeblikk. Så kjører vi noen meter 
med utsikt rett ut til blå himmel på den ene 
siden og rett i asfalten på den andre, før ver-
densbildet igjen blir normalt: Verden er – og 
skal være – flat!

Ut i naturen
Vi skal prøve dette i praksis. Under ordentlige 
forhold. Et nedlagt grustak byr på akkurat de 
utfordrende brattheng vi kunne ønsket oss.
Firehjulsdrift. Lavgir. Og:
- Ettans växel, hoier instruktør Thomas 
Engelbreckt og hans medarbeidere etter oss, 
der vi enten prøver oss opp, ned eller side-
lengs langs skrentene.
 Bilen har systemer som skal hjelpe deg til 
å holde igjen i med- og motbakke. Du setter 

på systemet når du skal ned, så avpasser sys-
temet farten og bidrar til at du kan holde rett 
kurs ned stupbratte heng. Oppover den samme 
typen bakke gjelder det å holde et såpass 
tempo at du holder driven helt til topps. Men 
skulle det stoppe opp, hjelper også her et sys-
tem til med at bilen ikke raser ukontrollert 
bakover igjen. 
 Her gjelder det å holde tungen rett i mun-
nen. Og når vi kjører sidelengs med bilen 
lenende sterkt over, er det liksom vi sitter 
anspent med hodet rett opp for ikke å tippe 
lasset over og havne på taket.
 Instruktørene ber en og en av oss i følget 
om å stoppe når det går som skjevest. 
Nettopp som man står her og balanserer, ube-
vegelig stivt med hodet på loddrett stilk for 
ikke med det minste grann å forrykke den 
følelsen som er av balanse, klatrer de opp på 
oversiden av bilen på førersiden. Her begyn-
ner de å rugge på bilen.

- Hei! Stopp!
Men selvsagt vet de hva de gjør. Dette er for å 
vise at toleransen for hva bilen kan tåle. 
Stabilt sideleie. For oss bak rattet er det verre.
Bare en eneste gang dukker ikke eksperten 
opp for å gynge en bil, som kanskje hadde 

kommet ekstra høyt med venstrehjulene denne 
gangen. Jeg bråvåkner fortsatt om nettene og 
lurer på hvorfor…

Volkswagens plansje over hva Touareg viser hva en SUV av dette kaliberet kan klare av skjev gang. Og det er ikke bare i teorien, men også i 
praksis, at nær sagt intet hinder blir for tøft. Det avanserte systemet for firehjulsdrift gjør at kraften sendes til de hjulene som finner feste. 
Du kan velge mellom forskjellige høy- eller lavinnstillinger, så gjør bilen resten… Takket være høydeinnstillingen, som kan stilles i forhold til 
farten, veiforholdene og hvor komfortabelt eller mykt du vil kjøre, kan bilen heves man også kjøre gjennom dypt vann!

Kontrollpanelet for firehjulsdriften og høydeinnstil-
lingen gir rike muligheter for tilpasning.
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Med S-Max introduserer Ford en helt ny modell. Den skal ha brukervennlighet, funksjonalitet, dynamikk og 
sikkerhet til felles med sin slektning Galaxy, men er på andre måter en helt annerledes bil. Dette er en fler-
bruksbil for dem som vil ha enda ett element i tillegg til alt det praktiske og fleksible: Den skal være sporty.  

Av H-E Hansen
Dette er en spennende 
nykommer som vi ser 
frem til å utvikle nær-
mere bekjentskap med 
etterhvert. 

Appell
S-Max er flerbruksbilen Ford gjerne ønsker skal 
appellere til engasjerte og entusiastiske bilfø-
rere som ønsker dynamisk kjøring. Den plas-
serer seg mellom Mondeo og Galaxy i Fords 
modellfamilie.  I forhold til Galaxy har S-MAX 
lavere tyngdepunkt, optimert demperavstem-

ming og fjæringsvandring på tett oppunder 
200 mm sikrer mer presise kjøreegenskaper, 
komfort og stabilitet. Ford S-Max er 69 mm 
lavere (1607 i forhold til 1676 mm) og mer 
enn 5 cm kortere totalt (4768 mot 4820 mm) 
enn den nye Galaxy’en.
Nye Ford S-Max er den første serieproduserte 
Ford-modellen som omfatter elementer ved 
Ford Europas nye formspråk kalt «kinetisk 
design», som uttrykker ”energi i bevegelse”. 
Fronten med karakteristisk grill og frontlykter 
kjenner vi etter hvert igjen i andre Ford-
modeller. 
er spesielt valgt for å oppnå 
den beste kombinasjonen 
mellom veigrep og komfort.

Interiør
Førermiljøet i S-Max har 
vært prioritert med sine 8-
veis elektrisk justerbare 
sportsseter og en markant 
midtkonsoll.  I utviklingen 

av interiøret i S-Max hadde designerne 127 
mm mer lengde å spille på enn i den opprin-
nelige Ford Galaxy (4768 mot 4641 mm). En 
økning i total bredde på 60 mm (1854 mot 
1794 mm) er en annen ingrediens i oppskrif-
ten på en mer passasjer- og oppbevarings-
vennlig bil. Designerne sørget for rikelig 
takhøyde til tross for 83 millimeters reduksjon 
i den utvendige høyden (1607 mot 1,692 mm) 
for den sporty silhuetten til den nye S-Max. 
Også i annen seterad sitter du godt. De tre 
individuelle setene justeres hver for seg. For 
ekstra avslappet sittekomfort på lengre turer 

Ford S-max:

Helt ny og spennende
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er setene her utstyrt med et  justeringssystem 
med lavere vippepunkt for seteryggen. Når 
seteryggen helles bakover, vil også sitteputen 
justeres automatisk i samme retning. I S-Max 
er en valgbar tredje seterad tilgjengelig, og 
utgjør dermed en 5+2-seter. Den tredje sete-
raden i S-Max er ifølge Ford designet for å 
romme passasjerer med kroppslengde på opp-
til 180 cm. 
Utstyrslisten er for øvrig lang og omfatter det 
meste av komfort- og sikkerhetselementer. Et 
valgbart panoramatak gir passasjerene utsikt 
mot himmelen, og slipper ekstra dagslys inn i 
interiøret. 

Helt flatt
En nyhet i segmentet er Ford Fold Flat-
System. Setene i den andre seteraden, samt i 
den valgbare tredje seteraden kan slås 
sammen, slik at gulvet blir helt flatt. Med et 
håndgrep kan setene slås sammen hver for 
seg, og danner opptil 32 mulige setekonfigu-
rasjoner. Med alle de sju setene oppe og i stil-
ling, byr S-Max på 285 liter bagasjeplass. Den 
maksimale lasteplassen er 2000 liter når alle 
baksetene er slått ned og det er lastet til 
taket. Da er flaten 2 meter lang og 1,15 meter 
bred. I tillegg finnes en rekke festepunkter 
plassert i gulvet og langs sidene i lasterom-
met, for effektiv sikring av løse gjenstander. 
De som ikke trenger den tredje seteraden, har 
muligheten for å bestille en skyvbar laste-
plattform som gjør det lett å laste inn varer 
og bagasje. Ellers er det 26 forskjellige lag-
ringsrom rundt i bilen. Totalt utgjør disse-
rundt 90 liters volum.

Motorer
Motorutvalget til S-Max omfatter to Duratec-
bensinmotorer og tre Duratorq TDCi-dieselmo-
torer av nyeste generasjon. Toppmotoren er 
den 220 hk, 2,5-liters, 5-sylindrete Duratec-
turbomotoren som også gjør tjeneste i den 
friske Focus ST. 
Den 2,0-liters Duratec-motoren med 145 HK 
skal utgjør det nøkterne motorvalget, sammen 
med dieselmotorene: En 1,8-liters Duratorq 
TDCi med 125 hk, en 2,0-liters Duratorq TDCi 
med 130 hk og DPF, 2,0 liters Duratorq TDCi 
med 140 hk. Priser starter på 326 900 kroner.

Dette er valget mellom de to nye Ford’ene 
hvis det er plassen som er viktig. 

Likhetstrekk...
Ellers er det mange likhetstrekk mellom de to 
modellene. Formene på den nye Galaxy’en 
benytter det samme «kinetisk” designet som 
S-Max. Du skal for eksempel studere fronten 
nærmere før du legger merke til at det ligger 
en forskjell i plasseringen og formen på de 
små lyktene. Samtidig skiller størrelsen og det 
ekstra som er lagt inn for å gi dem ulike 
karakteregenskaper, bruksområder og appell i 
forskjellige kundegrupper.
Den nye Ford Galaxy er en fullverdi syvseter 
som skal ha enda flere bruksmuligheter i dag-
liglivet. Altså ikke tilsiktet dem som velger S-
Max’ens noe spenstigere image.

… men større
Mens bakre seterad på S-Max er ekstrautstyr 
og egentlig har sine begrensninger, er den 
standard i Galaxy. I kraft av sin ekstra stør-
relse og fordi taket ikke har samme synkende 
profil, blir det langt mer romslig å sitte bak-
erst i Galaxy’en.
Også i denne bilen finnes flattgulvssystemet 
som gir 32 mulige setekonfigurasjoner.
Der hvor de fem individuelle baksetene er 

plassert i annen og tredje benkerad finnes nå 
et flatpakkingssystem. Når alle setene er slått 
ned i denne modellen forvandles bagasjerom-
mets 308 liter til et gedigent lasterom på 
2325 liter. Selv med alle setene i bruk har den 
nye Galaxy opptil 435 liter bagasjeplass når 
den lastes til taket. Det flate lasteromsgulvet 
strekker seg over 2 meters lengde og minst 
115 cm bredde. Ellers skryter Ford av 31 for-
skjellige lagringsrom rundt omkring i galak-
sen. Setene er justerbare. Selv de bakerste 
inviterer til grei plass. 
Fem alternativer tilbys når det gjelder moto-
rer: 1,8-liters Duratorq TDCi med 100 hk, 1,8-
liters Duratorq TDCi med 125 hk, 2,0 liters 
Duratorq TDCi med 130 hk og DPF, 2,0-liters 
Duratorq TDCi med 140 hk med eller uten DPF, 
og 2,0 liters Duratec TDCi med 145 hk. Prisene 
for Galaxy starter på under 376 000 kroner. 

For 10 år siden ble Galaxy skapt i et samarbeid mellom Ford og 
Volkswagen. Den nye Galaxy’en er en Ford tvers gjennom. Den 
har blitt større og friskere, og utseendet er typisk Ford. Dette er 
den eldre og mer velvoksne broren til S-Max. 

Storebroren
Ford Galaxy:
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Alfa Romeo vekker følelser. Selv 
om merket ikke er av de store i 
det norske markedet, er det et 
bilnavn som får entusiaster til å 
bli varme om hjertet. Nå har den 
helt nye modellen Brera gjort sitt 
inntog!

Av H-E Hansen

Kjøreglede. Ytelser. Design og prestisje. Dette 
er nøkkelbegreper når den italienske bilprodu-
senten lanserer sin nye bil designet av Giorgio 
Giugiaro. Målet er at Alfa Brera skal sette en 
ny standard for luksuriøse sportsbiler. Alfa 
Romeo har bestemt seg for at Brera skal være 
selve spydspissen for merket.

For kjennere
Men like sikkert som at det sportslige, ytel-
sene og estetikken skal få folk til å kjøpe 

bilen, er det at Alfa Romeo 
ikke prøver å innbille bilkjø-
perne at dette er et columbi 
egg som vil tekkes alle. Hvis 
det er myk og karakterløs 
komfort, stor plass eller et 

overdådig bagasjerom du er ute etter, så er 
kanskje ikke dette det rette valget. Men vi 
skal villig innrømme at den første smaken av 
den blodrøde, ildfulle latineren ga mersmak!

Kompakt og kraftig
Brera gir et kraftfullt inntrykk. Den er kom-
pakt og måler 441 cm i lengden, 183 cm i 
bredden og 137 cm i høyden. Likevel gir den 

raust med plass i forsetene, men selvsagt min-
dre armslag for dem som skal sitte bak. 
Bagasjerommet har i utgangspunktet et volum 
på 300 liter, som fordobles hvis baksetene 
legges ned.
 Alfa Brera leveres med kraftfulle JTS-ben-
sinmotorer og Twin Phaser-teknologi i stør-
relse fra 185 hk med 2.2 liters sylindervolum 
til 260 hk for en 3,2-liters V6’er. En dieselut-
gave får 200 hk. Alfas system for firehjuls-
drift, som kalles Q4, samt en rekke sofistikerte 
elektroniske stabilitetskontrollsystemer sørger 
for tillitsvekkende og friske kjøreegenskaper. 
Turtallsviljen er fortsatt til stede.
 Med et nytt hjuloppheng med doble, høyt 
monterte triangelarmer foran og en multilink-
konstruksjon bak, ter den seg stødig og fast. 
Modellen fås også med Alfas system for fire-
hjulsdrift – kalt Q4. Og bremsene? De tar deg 
ned fra 100 km/t til stillestående på 35,5 
meter! Den aktive sikkerheten tas ellers vare 
på av inntil 8 kollisjonsputer, pedaler som 
løsner ved en kraftig kollisjon og beltestram-

mere som tilpasses etter vekten.

På bestilling
Prisen for Brera vil starte på 499 900 når den 
er utstyrt med en 2,2 liters JTS-motor på 185 
hk og det enkleste utstyrsnivået. Utstyret 
omfatter i utgangspunktet alt det nødvendige. 
Hvis du legger på 40 000 kroner omfatter 
utstyrpakken blant annet Skyview tak, skinn-
seter, cruisekontroll, tosone klimaanlegg, 
radio/CD styring på rattet, aluminiumsfelger 
(17 eller 18 tommer), CD radio med MP3, Bi-
Xenon hovedlys og Bose HI-Fi system.
Med Q4-firehjulsdrift og V6’er med 260 hk 
starter den på 769 900 kroner. Også her kan 
utstyrspakken til 40 tusen legges til.
Av de 20 000 Alfa Brera’ene som skal produse-
res årlig kommer nok ikke så veldig mange hit 
til lands, men den norske importøren har 
ambisjoner om å markere seg med markedsan-
deler i dette spesialsegmentet. Nye Alfa Brera 
vil være tilgjengelig bare på spesialbestilling 
og skreddersys etter kundens eget ønske.

Alfa Brera:

Frisk, ny italiener
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Mitsubishi L200 er ingen nykommer. Pickup’en har vært i markedet siden 1996, og nå har 4. 
generasjon av modellen kommet. Det er noe så ualminnelig som en pickup med et design som 
kan appellere til langt flere enn bare dem som trenger bilen for et kraftig arbeidstak.

Den nye L200 skal ifølge Mitsubishi være noe 
mer enn en vanlig pickup. Takket være et iøy-
nefallende design med et rundt og aerodyna-
misk utseende, komfort og sikkerhetsutstyr 
ønsker produsenten å finne kunder også uten-
for det tradisjonelle pickup markedet som 
ønsker god lastekapasitet og evne til å trekke 
tunge lass. Og med firehjulsdriften skal frem-
kommeligheten være sikret.. Bilen kan leves 
som 2-, 4- eller 5-seter.

Mange varianter
L200 leveres i tre forskjellige karosserivarian-
ter og flere utstyrnivåer: Single Cab med det 
største lasteplanet på 222 cm lengde. En Club 
Cab med en større kabin har et plan på 181 
cm, mens Double Cab’en med plass til to sete-
rader har et lasteplan på 132 cm. Ett tonns 
nyttelast og en tilhengervekt på opptil 2,7 
tonn gjør bilen veldig anvendelig til mangfol-
dige oppgaver der plass og kraft kreves.

Og kjøreegenskapene er så absolutt habile på 
landeveien. Når du setter deg rett inn fra å ha 
kjørt en sedan, er det klart at du merker en 
overgang. Men det tar ikke lange biten før du 
vender deg til pickup’en som en absolutt habil 
landeveissluker. Med en akselerasjon fra 0 til 
100 km/t på 14, 6 sekunder er arbeidshesten 
med i flyten hvor den skulle være. Og i en real 
test i en gjørmet terrengløype, var det ingen-
ting som kunne stoppe den!

Motorer
Alle modeller leveres med en 2,5-liters 
Common-rail turbodiesel Intercooler DI-D-
motor, som yter 136 hk med et maks dreiemo-
ment på 314 Nm ved 2000 omdr/min. 
Drivstofforbruket er 0,86 liter/mil ved blandet 
kjøring. Manuell girkasse er standard, men 
Double Cab kan leveres med automatgirkasse. 
 Firehjulsdriften er av en type som skal 
egne seg både på og utenfor veien. Med et 
såkalt Super Select 4WD-systemet kan man 
skifte fra 2- til 4-hjulsdrift i hastigheter opp 

til 100 km/t, og ved behov kan differensial-
sperren bak kobles inn. Dette systemet er 
standard i de øvre utstyrsvariantene. Ellers 
tilbys et Easy Select 4WD-system, der du også 
kan skifte fra 2- til 4-hjulsdrift i hastigheter 
opp til 100 km/t, men Easy Select-varianten 
kommer uten viskositetskobling ved senterdif-
ferensialen. Begge systemene har høy- og lav-
girs funksjoner.
 Mitsubishi er rause med garantiene. 
L200 leveres med 5 år/100 000 km nybilga-
ranti. Rustgarantien er på 12 år og servi-
ceintervallet er på 20 000 km. Prisene 
begynner på 229 900 kroner for en Single 
Cab 249 900 for Club Cab og 269 900 for 
Double Cab med grønne skilter. Hvis du vil 
ha den som fullverdig femseter av Double 
Cab, registrert som varebil klasse 1, starter 
prisen på 474 900 kroner. Da har du en all-
bruksbil for hele familien. For det skal leg-
ges til at du kan kjøpe hardtopp til 
lasteplanet, som gjør det om til et lukket 
rom.

MitsubishiL200:

Kraftplugg i ny utgave

Av H-E Hansen
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En ny undersøkelse viser at nordmenn slurver alvorlig med bilsikker-
heten. Halvparten av norske bilførere sjekker luftrykket i dekkene 
sjeldnere enn en gang i halvåret. 70 % av bilistene husker ikke 
reglene for mønsterdybde i dekk, og hver femte mann med barn under 
ti år er usikker på reglene for sikring av barn i bil. Nå kommer en 
kampanje for å få oss til å tenke før vi starter kjøreturen.
Av H-E Hansen

Undersøkelsen er gjort for KNA, Lands-
foreningen for Trafikkskadde og Bridgestone, 
som nå gjennomfører en sikkerhetskampanje. 
Målet er å sette fokus på de viktigste sikker-
hetstiltakene du selv kan gjøre på en veldig 
enkel måte. Dette tar ikke mange sekundene, 
men kan være med på å redde liv og unngå 
skader. Under mottoet ”Tenk før du kjører” 
settes det fokus på de enkle faktorene du selv 
kan kontrollere før du kjører av sted.

Enkle midler
Den korte sjekklisten kan få avgjørende betyd-
ning for hvor sikkert du kjører og hvordan 
utfallet blir hvis uhellet skulle være ute: Sjekk 
at hjulene er i orden med riktig lufttrykk og 
sikker mønsterdybde, bruk sikkerhetsbeltet 
med riktig innstilling, bruk hodestøtten riktig 
innstilt og pass på at barna er sikret på en 
ordentlig måte. Et annet aspekt ved informa-
sjonen som deles ut til trafikantene er at 
”Med promille går det ille”, at man aldri må 

kjøre under påvirkning av legemidler, samt at 
det advares mot mobiltelefonbruk og manes 
til å avpasse farten.

Kampanjen
Mellom 200 og 300 mennesker mister livet på 
norske veier hvert år. 12.000 personer blir 
registrert skadet, i tillegg kommer de som ikke 
registreres.
 Ulykkestallene for hele verden viser at 
anslagsvis 1,2 millioner mennesker dør på vei-
ene hvert år – altså mer enn 3000 hver dag! 
Det tilsvarer at omtrent 10 jumbojeter skulle 
gå i bakken dag ut og dag inn. Bare i EU dør 
50 000 mennesker i trafikken årlig. Rundt 50 
millioner skades årlig i trafikkulykker på ver-
densbasis.
 I tillegg til de menneskelige lidelsene 
anslås de samfunnsmessige kostnadene til 
over 500 milliarder dollar årlig. For landene 
med lav eller middels inntekt anslås andelen 
av dette – 65 milliarder – å utgjøre mer enn 

den økonomiske bistanden disse landene mottar. 
- Som verdensledende dekkprodusent tar der-
for Bridgestone initiativ til å gjennomføre en 
global trafikksikkerhetskampanje i samarbeid 
med det internasjonale bilsportforbundet FIA, 
som i Norge representeres gjennom KNA. Vi vil 
sammen dele ut 100.000 trafikksikkerhetspak-
ker, med informasjon og utstyr rettet mot 
fokusområdene. Disse er sikring av barn i bil, 
riktig bruk av sikkerhetssele, innstilling av 
hodestøtte og kontroll av lufttrykk og møn-
sterdybde i dekk, sier Eirik Lien, administre-
rende direktør i Bridgestone.

Undersøkelsen
Undersøkelsen viser at de unge er flinkere enn 
de eldre og at menn har høyere kunnskapsnivå 
enn kvinner. Ett unntak er sikring av barn i 
bil, hvor kvinnene er klart best i klassen. 20 
% av norske menn med barn under ti år og bil 
vet ikke hvordan barna skal sikres.
- Det som kanskje er enda mer oppsiktsvek-

Tenk før du kjører

Slitte dekk og feil lufttrykk reduserer kjøreegenskapene på en uhyggelig måte....                        Vi fikk prøve under kontrollerte forhold.
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kende er at halvparten av de som har bil kun 
sjekker lufttrykket i dekkene en gang i halv-
året. Vi vet at feil lufttrykk øker bremseleng-
den dramatisk og øker risikoen for alvorlige 
ulykker, sier Lien.
 De fleste vet hvordan man sjekker luft-
trykk, men hver femte kvinne vet det ikke. 70 
% av befolkningen med bil husker ikke reglene 
for mønsterdybde i dekk. Åtte av ti sjekker 

mønsterdybden så sjelden som en gang i halv-
året.
 Lanseringen av kampanjen fant sted på 
Vålerbanen, der vi selv kunne få erfare hva 
slitte dekk har å si. På en glattkjøringsbane 
ble bremselengden nesten fordoblet med slitte 
dekk i forhold til godt slitte, men fortsatt lov-
lige sommerdekk. Ved glattkjøring i en slak 
sving beholdt vi grepet helt opp til 60 km/t i 

forhold til 40, og under sikksakk-kjøring på 
tørr asfalt mistet vi stabiliteten og endte i 
åkeren med de slitte dekkene.

Riktig innstilling
Det er ellers overraskende at så få som 40 % 
sjekker innstilling av hodestøtte og sikker-
hetssele før de setter seg inn i en annen bil 
enn deres egen. Altså er det dårlig stilt med 
bevissthet om bruk av bilbelter, som fortsatt 
er bilens mest effektive og rimelige sikker-
hetsutstyr, samt hodestøtten som skal forhin-
dre nakkeslengskader.
 Ifølge undersøkelsen vet heller ikke en 
tredjedel av oss hvordan sikkerhetsbeltet skal 
være innstilt. Beltet skal ligge godt over skul-
deren og brystet slik at det ikke skader deg 
hvis du kolliderer.
- Og stram beltet godt inn til kroppen. Det 
bør ikke være slakk som gjør at det tar noen 
dyrebare ekstra hundredels sekunder før du 
fanges opp på en ekstra hard måte, forklarer 
Kjetil Bolneset i Feedback Føreropplæring på 
Vålerbanen.
 Tilsvarende viser det seg at 20 % ikke vet 
om hodestøtte i egen bil er riktig innstilt. Her 
gjelder det at støtten ikke er en nakkestøtte, 
som vi helt feil kaller den. Den skal ikke 
støtte nakken, men hodet!

Les mer: www.thinkbeforeyoudrive.com

Bruk alltid bilbelte
Pass alltid på at passasjerene dine bruker belte. Stram 
beltet godt inntil kroppen, slik at det ikke gis rom for 
slark som reduserer effekten av beltet hvis det smeller. 
Bilbelte øker sjansen for å overleve en kollisjon med 
opptil 60 %.

Barnesikring
Barnestol redder liv og man bør bruke egnet sikring etter 
barnets størrelse og vekt. Det er nå innført regler som påbyr 
dette. 90 % av skadene kan unngås hvis barnesikringen bru-
kes riktig. Følg monteringsanvisningen nøye. Kjør aldri med 
et barn på fanget eller i armene. Ved et sammenstøt vil bar-
nets vekt bli mangedoblet og umulig å holde.

Hodestøtte
Du bør alltid justere hodestøtten når du setter deg inn i 
bilen, for å redusere farten for nakkeslengskader. For at 
støtten skal virke best mulig må den stå så tett inntil bak-
hodet som mulig. Øvre del av støtten bør være på linje med 
øvre del av hodet, og i alle fall ikke lavere enn øyenivå.

Dekkenes tilstand
Kontroller dekkene minst en gang i måneden – lufttrykk 
og tilstanden for øvrig. Du finner vanligvis hva riktig 
dekktrykk er på kanten av førerdøren. Kontroller at det 
ikke er skader på dekkene. Alle dekk har slitasjevarslere. 
Disse blir synlige når mønsteret er slitt ned til 1,6 mm. 
Slitte dekk eller for høyt eller lavt lufttrykk kan gi meget 
dårligere veigrep og kjøreegenskaper. 

før du kjører
Selve symbolet for kampanjen er en krasj-
dukke, som vil være synlig på informasjonen 
som distribueres.
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MA vil fra høsten av opprette en 
refleksklubb hvor medlemmene 
som del av medlemskapet hvert år 
får gratis refleksmateriell, bladet 

Motorføreren og annet informasjonsmateriale 
om bruk av refleks. Dette mener MA vil være 
et viktig bidrag til arbeidet med forebyggende 
trafikksikkerhetstiltak. Bruk av refleks er ett 
av de viktigste trafikksikkerhetstiltak for fot-
gjengere og syklister i vintermørket. 
 Prosjektet med refleksklubb vil henvende 
seg til trafikanter i alle aldre. Medlemskap 
tilbys både for singelmedlemmer og for familier. 
Målsettingen er at bruksprosenten på refleks skal 
øke opp mot 100%. Dette er i tråd med inten-
sjonene i 0-visjonen som sier at tallet på drepte 
og skadde i trafikken skal reduseres til 0. Å bli 
synlige og bli sett vil være de myke trafikante-

nes viktigste bidrag til 0-visjonen.
 Medlemskapet varer inntil det blir avslut-
tet fra medlemmets side. MA vil organisere og 
drive Refleksklubben administrativt og 
logistikkmessig. Prosjektet får egen styrings-
gruppe/prosjektgruppe hvor det også inngår 
representanter for samarbeidspartnere.
 Refleksklubben er åpen for alle. Medlemskap 
deles i familiemedlemskap og singelmedlemskap 
med ulik kontingent. Medlemskap i Refleks-
klubben er uavhengig av medlemskap i MA. 
Mor og far har ansvar for barna, medlemskap 
bør være en personlig involvering. 
 Viktigste medlemsfordel vil være å få til-
sendt refleksmateriell og informasjon om bruk 
av refleks. Så lenge medlemskapet varer, mot-
tar refleksklubbmedlemmet hvert år medio 
oktober en pakke med refleksutstyr, samt kon-

tingentinnbetalingsblankett for medlemskaps-
fornyelese for påfølgende år. I tillegg får også 
medlemmene tilsendt bladet Motorføreren 6 
ganger årlig. 
 I arbeidet med å øke refleksbruken vil MA 
samarbeide med andre organisasjoner og 
offentlige myndigheter. For inneværende år 
har Trygg Trafikk planlagt en refleksaksjons-
dag 9. november, og innen da skal alt materi-
ell til medlemmer i Refleksklubben være 
distribuert og klart til bruk.
 Refleksklubben vil videre innlede samar-
beid med produsenter av yttertøy, sportstøy 
og barnetøy for å påvirke disse til å legge opp 
til bruk av refleksmateriell som en del av tøy-
designen. Medlemsvervingen for   
 Refleksklubben starter omtrent samtidig 
med skolene etter sommerferien. 

MA starter 
refleksklubb

I fjor høst brukte bare 16% av fotgjengere og syklister refleks. I 1983 brukte 30 prosent av fotgjengerne 
refleksbrikke i mørket. Tidlig på 1980-tallet fikk folk kjøpt refleksbrikker i dagligvare- og sportsbutikker. 
Dette tok slutt da banker og forsikringsselskaper startet med gratis utdeling. Samtidig startet nedgangen 
i refleksbruken. Dette har MA nå tenkt å gjøre noe med. Økt bruk av refleks er ett av de viktigste trafikk-
sikkerhetstiltak for fotgjengere og syklister i vintermørket.

Av Bjarne Eikefjord
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Hvert år drepes 150 mennesker på grunn av 
promillekjøring i Sverige. Mer enn 1000 skades 
alvorlig. MHF konstaterte for noen år siden at 
de vanlige kampanjene, med foreldregenera-
sjonen og lærere ikke fungerte etter hensik-
ten. Derfor ønsket man å prøve noe nytt, gi 
de unge en mulighet til å diskutere og presen-
tere problemene på sin egen måte. 

Det hele ble laget som en konkurranse med 
regionsfinaler og en riksfinale for de lokale 
vinnerne. Oppgaven var ganske enkelt å bruke 
materiell som var tilgjengelig i en startpakke, 
til å lage et tablå, et oppsett, billedcollage 
eller andre illustrasjoner på hvordan rattfylla 
kan drepe og skade blant ungdommer. 
Konkurransene går mellom ulike skoleklasser 
lokalt, og deretter mellom vinnerne av de 
lokale konkurransene i en regionsfinale mel-
lom flere skoler. 

I juryene sitter lærere, skoleelever, represen-
tant for MHF og en fra politiet. Den skoleklas-
sen som viser at de best har forstått 
problemene rundt rattfyll og promillekjøring, 
som en del av alkohol- og trafikksikkerhets-
problematikken, kåres som vinner. Den går 

videre til regionsfinalene. Forslag til de mest 
brukbare og nytenkende tiltak for å hindre 
promillekjøring teller med. Det gjør også det 
beste bidraget ut fra en målsetting om å 
påvirke ungdommers holdninger til promille-
kjøring. Som sagt, en omfattende konkurran-
seplan som krever kreativitet, 
tankevirksomhet, fordypning og ikke minst en 
solid porsjon hardt arbeid. 

I regionsfinalene konkurrerer flere skoler mot 
hverandre, og vinneren av disse får anledning 
til å dra til Stockholm og der konkurrere om 
en premiepott på 30.000 svenske kroner. Men 
konkurransen er skarp. Deltakerne skal vise at 
de har satt seg inn i problemene knyttet til 
promillekjøring. De skal planlegge og gjen-
nomføre en fremvisning, enten i tablå, multi-
media eller skuespill/teater. Deltakerne har 
tilgang til en mentor som fungerer som res-
sursperson når det gjelder fakta om fyllekjø-
ring. Deltakerne kan anvende alle tilgjengelige 
ressurser, herunder også trekke inn lærere.

Konkurransen i år var skarp, så skarp at riksju-
ryen brukte en god del lenger tid enn normalt 
for å kåre en vinner. Vinnerne Malun/Sälens 

Gymnasieskola, var selvfølgelig meget lykke-
lige, de som ikke nådde opp var mindre glade. 
Men det var et imponerende engasjement som 
ble oppvist.

Promillekjøring – eller rattfylleri 
som svenskene kaller det – er et 
voksende problem i Sverige, ikke 
minst i ungdomsgruppene. Den 
svenske søsterorganisasjonen til 
MA, MHF, har derfor startet et 
prosjekt for å bevisstgjøre skole-
ungdom om risikoen ved rattfyl-
leri. Det går som en konkurranse, 
og 18. mai gikk finalen i 
Kulturhuset i Stockholm.

Vinnerne var Malung/Sälens Gymnasieskola som vant 
30.000 blanke svenske kroner for konkurransebidra-
get som omfattet postere, tablåer, sang og dans.

Death Trip – konkurranse 
mot rattfylleri

Finalen i Death Trip i Sverige gikk i år 18. mai i 
Stockholm. Her ett av konkurransebidragene.

Av Bjarne Eikefjord
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Årets påsketur var i år planlagt til en rund-
reise på Vestlandet. Ut mellom bakkar og berg 
der fjell møter fjord, der veiene slynger seg 
som krøtterstier på fjellhyllene hvor knapt 
sauer og geiter finner fotfeste. Vel, det er 
kanskje ikke helt slik lenger. Selv med ekvi-
pasje bil og campingvogn er det i dag frem-
kommelig de fleste steder. Vel å merke hvis 
man tar det med ro. Det ble helt nødvendig 
over Hardangervidda i år.

Vidde og fjord
Solhvite vidder og blå himmel. Denne glans-
bildebeskrivelsen av Hardangervidda var langt 
unna da vi på jomfruturen med vår Hobby 540 
UFE ankom Geilo i kveldingen tirsdag i påske-
uka 2006. Normalt skulle vi stanset, men vær-
meldingen for dagen etter lovet ikke noe 
bedre. Og hvis ikke påsketuren skulle ende på 
Geilo, måtte vi forsøke å komme over vidda 
mens det fortsatt var mulig.

Og det gikk, på islagt asfalt og snøføyke hvor 
brøytemannskapene kjørte kontinuerlig for å 
holde veien åpen. Hemmeligheten er å av-
passe farten etter forholdene. Det vil si å 
kjøre laaaaangsomt nedoverbakke og ingen 
brå manøvrer. Bilmotoren bremser godt i lav-
gir, og vogna trykker litt på med egen brems 
slik at det hele går pyntelig for seg. Utrolig 
hvor godt de nye Michelin X-ice piggfrie sitter 
selv på isete veibane. Og ned kom vi, først til 
Måbødalen, og siden til Eidfjord, hvor vi lånte 
en liten plass av Statens Veivesen, eller Mesta 
som det heter nå, for nattelosji. 

Innerst i Hardanger
Eidfjord ligger innerst i Hardangerfjorden. 
Stedet er lite, men det ligger flere camping-
plasser i området helt fra Måbødalen og til 
fjorden. Gamleveien i Måbødalen er for øvrig 
åpen for gående og turisttoget i sommer-
sesongen. Det er en spektakulær tur som går 

helt ut på fjellhyller med hundrevis av meter 
ned til dalbunnen. Vøringsfossen er selve kro-
nen på verket, Nord-Europas høyeste frie 
fossefall som i full vårflom er et imponerende 
skue.
 Fra Eidfjord mot Brimnes er det god vei, 
for det meste nybygget. Veien videre fra 
Brimnes via Kinsarvik til Odda er preget av at 

Hardangervidda 
i snøføyke

Påsken er tiden for å blåse vinterstøvet av campingvogna og gi seg landeveien i vold. Stort sett er veiene i 
påsken bare og greie, men i år skulle det dukke opp overraskelser. Eller hva med å kjøre Riksvei 7 over 
Hardangervidda i snøføyke på isunderlag på vei mot Vestlandet? 

Av Bjarne Eikefjord

Eidfjord er tettstedet innerst i Hardangerfjorden ved foten av Måbødalen. Her ligger flere campingplasser, 
og stedet er utgangspunkt for en rekke turistmål.

Påsketuren 2006 startet i snøføyke på glattisen over 
Hardangervidda. Men vi kom fram.
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veibevilgningene til Vestlandet ikke har vært 
for store. Først nærmere Odda kommer man 
inn på nybygd vei. Det store prosjektet var 
imidlertid Folgefonn-tunnelen, Norges tredje 
lengste som krysser fjellet dypt under Norges 
nest største isbre. 
 På andre siden av fjellet åpner Mauranger-
fjorden seg mot de reisende. Langs veien, som 
er en noe utbedret og utvidet norsk bygdevei, 
men godt fremkommelig med campingvogn, 
ligger det en rekke idylliske småsteder. Og 
flere campingplasser både for fastliggere og 
gjester. Den første i Sunndal, en idyllisk plett 
ved en elv som munner ut i 
fjorden rett ved campingplas-
sen. Her kan sportsfiskere 
dyrke sin lidenskap. 

Aristokratisk
Etter hvert fører veien oss til 
Rosendal, hvor Baroniet er 
nærmest obligatorisk besøks-
objekt. I påsken fortsatt 
stengt med kjetting og 
hengelås, men et impone-
rende skue med rosehagen 
ferdig trimmet og frisert til 
årets blomsterflor. Baroniet i 
Rosendal fra 1678 er Norges 
eneste baroni. Fra 1745 eide 
slekten Rosenkrone Baroniet 
Rosendal frem til Universi-
tetet i Oslo fikk det i gave i 
1927. 
 I dag er det et museum og 
et aktivt kultursenter. Slottsbygningen fra 
1665 inneholder rom og saler slik de er blitt 
formet av forskjellige eiere gjennom 250 år. 
Barokkrommet, nå bibliotek, er kledd med 
unike franske tekstiltapeter fra ca.1660, i 
spisesalen kan en beundre en storslått porse-
lensamling og i Den Røde sal er det malerier 
av de store norske landskapsmalerne som 
J. C. Dahl, H. F. Gude og M. Müller. 
 Slottet ligger i en 300 år gammel renes-
sansehage med roser og labyrinter, omgitt av 
en romantisk landskapspark etter mønster fra 
europeisk hagekunst. I parkanlegget ligger 

Rosendal Avlsgård, opprettet i 1850, som et 
mønsterbruk for sau og hest, Fruehuset og 
husmannsplassen Treo fra ca. 1840. Baroniet 
Rosendal byr også på konserter i slottets gule 
sal, kunstutstillinger i vinkjelleren og teater i 
borgstova. 

Krigshistorisk
Fra Rosendal kommer vi snart til Uskedal, hvor 
nok en idyllisk campingplass dukker opp helt 
nede ved stranden og elveoset.  Der finnes 
bygdetunet Rød med hus, gjenstander og et 
fredet eiketre som går flere hundre år tilbake i 

tid. Samlingen viser hvordan menneskene 
bodde og levde i det 19. århundre. Bøkker-
verksted og sjøbrukssamling hører med, og 
på veggene i Kapteinsgården kan man skue 
franske tapeter. 
 Minnesmerkene over krigshendingene er 
det flere av og forteller om det som foregikk i 
Uskedal og Herøysundet. Det var herfra mye 
av sjøtrafikken til Shetland foregikk rett under 
nesa på tyskerne under 2. verdenskrig. 

Historisk spenn
Videre utover i fjorden ligger industristedet 

Husnes hvor tusenvis av arbeidere foredler 
bauxitt til aluminium og gir gode levekår til 
2500 innbyggere. Herfra kommer mange roc-
keband og artister. Dikteren Jonas Lie trådte 
sine barnesko i Husnes, og Rundholm i 
Opsangervatnet, forlovet han seg med sin 
Tomasine.  Veien vestover ender til slutt på 
ferjekaien i Sunde. Derfra kan man for eksem-
pel velge å ta turen til Halsnøy, hvor man fin-
ner ruiner etter augustinerklosteret som ble 
grunnlagt av Erling Skakke i 1164. 
 Dette var en av de største godseiendom-
mene på Vestlandet i senmiddelalderen. Etter 

reformasjonen var Halsnøy lensmanns- og fog-
derigård. I 1814 satt for eksempel Gjest 
Baardsen i arrest her. Hovedbygningen ble 
satt opp i 1841, og er bygd i stein fra kir-
keruinen. I dag blir det arrangert konserter, 
utstillinger og temakvelder i klosterruinene og 
tilliggende bygninger.
 Alternativet til Halsnøy er ferge direkte til 
Leirvik på Stord hvorfra broer og tunneler sørger 
for at Karmøy og Haugesund ligger innenfor 
ferjefri rekkevidde. Begge deler er spennende 
reisemål.

Baroniet i Rosendal i full med rosehagen ferdig frisert 
og trimmet foran sommeren.

Sunndal er en liten bygd i Maurangerfjorden med en 
idyllisk campingplass.

Fergeturen til Halsnøy Kloster er en idyll selv på 
vinterstid.

Uskedalen ligger litt vest for Rosendal med en utrolig flott campingplass med egen strandlinje både til elv og fjord. Litt av et 
eldorado for små og store sportsfiskere.
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Det er deilig å være norsk i Danmark. Men 
danskene er kommet mye lenger enn Norge 
når det gjelder å gjøre campingferie til noe 
mer enn et overnattingssted. Og campingferie 
i Danmark er ikke bare grilldress og camping-
stoler, men campingplassene legger opp til 
mye mer opplevelser enn hva tilfellet er med 
de norske plassene. I tillegg satses det bety-
delig på kvalitet i forhold til fasiliteter på 
plassene. Dette gir også vekst i campingferie-
livet, som er i ferd med å bli en av de viktigste 
ferieformer i Danmark.
 Veksten i camping vil ifølge Camping-
Barometeret være fordelt over hele landet, 
men med litt større økning i sydenden av 

Jylland, Skjælland og Bornholm. Tallene 
bekrefter den underliggende tendens til at 
camping er en moderne og trendy ferieform, 
som tiltrekker en meget stor del av befolkningen. 
De danske campingplassene har i de seneste 
årene investert store summer for å gjøre plas-
sene tidsriktige. Dessuten har mange plasser 
i det foregående år videreutdannet seg bl.a. i 
”Det gode vertskab” og ”Lær andre å leke”. 

Det mener det danske 
campingrådet at både 
innenlandske og uten-
landske campinggjester 
vil nyte godt av.
   Økningen i camping i 
Danmark kommer særlig 
fra flere danske og hol-
landske gjester, mens 
de svenske og norske 
campingggjestene ser 
ut til ha tyngre for å 
reise til Danmark. 

Skagerak ligger fortsatt som en barriere, selv 
om Øresundbroen og økt priskonkurranse gjør 
reisen til Danmark enklere og rimeligere. 
Antallet tyske campinggjester forventes å øke 
igjen, etter noen år med nedgang og stagna-
sjon. 
 Undersøkelsen i CampingBarometer viser 
også at ikke minst danskene har gjort cam-
pingferie til en moderne og ettertraktet ferie-
form. Dette gjenspeiles i at standarden både 
på campingplassenes plasser, lokaliteter,  
gjestetilbud og service er bygget kraftig ut  
og gjør campingferie til en ny opplevelse. I 
tilknytning til mange campingplasser legges 
det også fornøyelsesparker og opplevelses-
sentre. Badeanlegg er også i ferd med å bli 
normaltilbud ved danske campingplasser.
 Med andre ord: Danmark er et godt ferie-
land for campingturister. Og norske camping-
tilbydere har mye å lære av den store satsingen 
som danskene har gjort på sine campingplasser. 
En satsing de nå kan høste fruktene av.

Danskene vil på campingferie i 2006
Antallet overnattinger på danske 
campingplasser forventes å øke 
med 5 % i 2006,  fra 11,3 millioner 
til 11,9 mill. overnattinger. Det 
viser det nye CampingBarometeret 
som er utarbeidet for det danske 
Campingrådet. 

Av Bjarne Eikefjord

Camping Danmark 2006 – nå med temaer
Campingrådets oversikt over alle de 498 klas-
sifiserte og godkjente campingplasser i 
Danmark er kommet med en rekke nye opplys-
ninger. Deriblant hele 16 forskjellige temaer 
med aktiviteter som f.eks. sykkel, fisk, golf, 
bobiler, dyr på plassen og dykking. 
 Valg av aktiviteter og opplevelser har de 
senere år fått stadig større betydning for cam-
pinggjestene i Danmark, og her tilbys en kom-
plett oversikt over temaer og aktiviteter som er 
tilgjengelig på hver enkelt plass. 
Camping Danmark er det eneste komplette opp-

slagsverk på dansk, som inneholder opplysnin-
ger om samtlige 498 klassifiserte og godkjente 
campingplasser i hele landet.
 Camping Danmark kan bl.a. kjøpes hos DCU, 
FDM, caravanforhandlere, bokhandlere, turist-
kontorer og på landets campingplasser. Prisen 
er 95 DKK. kr. 
 Campingrådet har som et supplement til 
bokutgaven av Camping Danmark valgt å legge 
bokens opplysninger ut på internett på adressen: 

www.danskecampingpladser.dk

De danske campingplasser er velordnede med høy standard 
både på oppstillingsplasser og øvrige fasiliteter.

Fotos: Visitdenmark.com



M OTO R F Ø R E R E N   |   2   |   2006 23



24 M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2006

Det er ingen overdrivelse å si at Norge er et av verdens beste feriemål. Bilveiene våre rangerer også i top-
pen av opplevelser. Som bilturister behøver vi ikke reise langt for å finne noen av verdens mest natur-
skjønne turer. Kanskje kan du bruke sommeren til å utforske de av veiene våre som er spesielt tilrettelagt 
for å nyte opplevelsene: De nasjonale turistveiene.

Av H-E Hansen

På kysten, i fjellet og innlandet - fra syd til 
nord i landet - arbeides det med å tilrette-
legge våre vakreste kjøreturer. Så det burde 
ikke være noen floskel at Norge er vårt nær-
meste – og beste – bilferieland når det gjelder 
storslåtte naturopplevelser. Bilturister kommer 
også langveis fra for å nyte av naturperlene i 
Norge, og i internasjonale kåringer kommer de 
unike veiene på toppen.

Turistveiprosjekt
Innen 2015 skal det utvikles en rekke såkalte 
”Nasjonale turistveger” i Norge. I dag har fire 
strekninger fått denne eksklusive merkelap-
pen. I alt 18 strekninger utvikles med sikte på 
å kunne få status som Nasjonale Turistveier. 
Dette omfatter 1620 kilometer vei gjennom 
det mest storslåtte av norsk natur.   
 Strekningene er plukket ut på basis av 
sine mest unike og sammensatte naturopple-
velser. Stedene ble valgt ut blant 52 forslag 
fra landets kommuner, fylkeskommuner og 
andre reiselivsorganisasjoner.
 De nasjonale turistveiene skal være strek-
ninger der det gode samspillet mellom veien 
og det unike landskapet gir en opplevelsesrik 
og variert kjøreopplevelse i storslått norsk 
natur. For å øke opplevelsen legges det til 
rette med spesialtegnete rasteplasser, oppryd-

ding, skogrydding og konstruksjon av utsikts-
punkter, samt god informasjon på stedene.
 Statens vegvesen har tatt på seg ansvaret 
for å gjennomføre utviklingen av de spesielle 
veiene i ”Turistvegprosjektet”. Turistveiene er 
og skal bli særskilte turistattraksjoner med 
høy kvalitet. Nasjonal kvalitet skal kombineres 
med lokal forankring. Dette er en ambisiøs 
satsning og med høye krav til å kunne vise 
både oss nordmenn og alle tilreisende det 
beste Norge har å by på av bilveier og opp-
levelser. Rundt 800 millioner kroner er satt av 
til prosjektet i perioden 2002 – 2015.

Høy status
Av de 18 strekningene som er inkludert i 
turistveiprosjektet, er det hittil bare 4 strek-
ninger som har fått status som nasjonal 
turistvei: Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvei, 
Helgelandskysten Nord og Hardanger fikk sta-
tus i 1997. Veiene har gjennomgått en kvali-
tetsheving de siste årene og fått fornyet sin 
status. At veistrekningene gis full status vil si 
at de er videreutviklet med hensyn til mulig-
hetene for opplevelse; nye enkelttiltak så som 
utsiktspunkter og informasjonstavler.
 De andre 14 strekningene i prosjektet går 
under betegnelsen ”Fremtidige turistveger”. 
Disse skal utvikles og foredles i varierende 

grad og blir ferdigstilt i årene fremover. Den 
neste strekningen som blir ferdig er Lofoten. 
Det skjer neste år.

Mange valg
Selv om bare 4 av de nasjonale turistveiene 
hittil har fått sin fulle status, eksisterer selv-
sagt de andre veiene også der i dag og kan gi 
naturskjønne opplevelser, selv om den siste 
prikken over i’en ikke er satt. Mange av disse 
veiene er allerede i dag internasjonalt aner-
kjente turistattraksjoner.
 For eksempel har den fremtidig turistveien 
Atlanterhavsveien på Vestlandet nylig gått til 
topps på en liste over verdens mest attraktive 
veistrekninger i den engelske avisen The 
Guardian. Andre eksotiske bilturer i konkur-
ransen var Antrim-kystveien i Nord – Irland, 
veien Manali-Ladakh i indisk Himalaya og 
veien langs elven Gibb i Kimberleys, Vest-
Australia. For å sette våre egne veier i sitt 
rette perspektiv. Så hvorfor ikke begynne med 
våre nærmeste bilferiemuligheter?

Mer informasjon om planlegging av turen 
og nyttig informasjon:
Turistveiene: www.turistveg.no
Turistveiprosjektet: www.turistvegprosjektet.com

Verdens vakreste!
REISE
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Utsiktspunktet ved Stegastein er det første tiltaket på den framtidige
turistveien over Aurlandsfjellet. Den spektakulære utsiktsplattformen 
finnes 640 meter over Aurlandsvangen. Utsiktspunktet er også en 
rasteplass - med tilbud om parkering og et toalettbygg. 
Foto: Bjørn Andresen, Turistvegprosjektet.

De fleste av turistveiene er å finne langs kysten og 
i fjordene, men Rondane-veien er en av de unike 
veiopplevelsene landet vårt byr på. 
Foto: Helge Stikbakke, Turistvegprosjektet.

Veien i Lofoten er en av de fremtidige nasjonale turist-
veiene i Nord-Norge. En unik opplevelse både før og etter 
de spesielle tiltakene som gjøres for bilturistene.
Foto: Stein Skaar, Turisvegprosjektet.

REISE
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Med godt over 720 000 solgte eksemplarer 
siden 1989 har MX-5 oppnådd rene kultstatu-
sen. Det er fortsatt en så rendyrket bil av sin 
type som man kan ønske seg.

Ekvipasje i ett
På japansk har man filosofien ”Jinba Ittai” – 
”hest og rytter”. Dette er videreført i denne 
nye utgaven av MX-5 med henblikk på den 
kjøregleden som skal oppleves uten nødven-
digvis fokus på fart.
 Den nye MX-5 har beholdt forgjengernes 
egenskaper som en liten og morsom sports-
bil med kvikke kjøreegenskaper. Stivt karos-
seri og triangelarmer/multilink hjuloppheng 
bidrar til dette. Det er en rendyrket kjøre-
opplevelse å få legge milevis med svingete 
landeveier bak seg. MX-5’s kontante respons 
både under akselerasjon, bremsing og i 
svingene er frydinngytende. Vekten i bilen 
er fordelt 50/50 foran og bak og tyngde-
punktet er senket. Dette bidrar til kjøre-
egenskapene.

Streng 
slanking
MX-5’en som kom-
mer nå er en helt 
ny bil. Den er 
større enn for-
gjengerne og til-

byr bedre plass innvendig, og Mazda mener at 
den skal være både sikrere og mer komforta-
bel. At man allikevel har behold roadsterfølel-
sen og morsomme kjøreegenskaper skyldes en 
intens jakt på vektbesparelser. 
 Nesten alle nye biler blir tyngre når nye 
modeller lanseres og det skyldes ofte stren-
gere sikkerhetsnormer, som krever mer utrust-
ning, samt kunders ønske om ytterligere 
tilbehør. I nye MX-5 ønsket Mazda å snu 
denne trenden. De lykkes – nesten! Til tross 
for at den nye versjonen har f.eks. sidekol-
lisjonsputer, større hjul, sterkere motor, et 
forsterket understell og høyere standardutstyr, 
har vekten ikke økt med mer enn 10 kilo. 
Karosseriet er blitt lettere. Til og med moto-

ren er i seg selv lettere enn i den tidligere 
modellen. 2,0-literens motorblokk i aluminium 
er 5,4 kg lettare enn motorblokken som ble 
benyttet i 1,8-literen i forrige modell. Selv de 
minste delene har gjennomgått jakten på pro-
gram for vektreduksjon. Bakspeilet i nye MX-5 
er 84 gram lettere en tidligere.
 Kalesjetaket er fortsatt manuelt, ikke elek-
trisk. Det sparer vekt. Og tid faktisk, for det 
tar bare en håndfull sekunder å slå det opp 
eller ned. Skulle du ønske hardtopp, er for 
øvrig dette å få kjøpt også.

To motorvalg
MX-5 kommer nå med to motoralternativer, en 
1,8-liters motor med 126 hk og en 2-liter som 
yter 160 hk. Turtallsvillige og med spenstig 
lydregister, som seg hør og bør. Girkassen har 
5-trinn, men en 6-trinns kan fås på utstyrsni-
vået Sport. Toppfarten ligger på 196 – 210 
km/t, og 0-100 km/t går unna på henholdsvis 
9,4 og 7,9 sekunder. Prisen spenner fra 296 
900 kroner til 383 900 kroner.

Mazda MX-5:

Mestselger ved sin lest

Mens trenden gåt mot fireseters kabrioleter med metalltak som kan legges ned, har Mazda fortsatt 
å beholde sin MX-5 med to seter og tekstiltak. Her kommer 3. generasjon av modellen - verdens 
mest solgte toseters kabriolet/roadster. 

Av H-E Hansen
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Vi får vår første smak av den nye Eos i 
Bohuslän. Dette er en perfekt type bil til kjø-
ring i dette fantastiske landskapet med øyer, 
fjorder og idylliske småbyer. Så vi tok Eos’en 
på en tur helt ut til de ytterste øyene. For å 
binde arkipelaget sammen finnes et vel 
utbygd fergesamband. Og gledelig forbau-
sende for oss nordmenn er de gule fergene 
gratis, og har en så hyppig frekvens at vi ikke 
opplevde køer.
 Med taket nede opplevde vi virkelig hva 
sommerlig morgenstemning med fuglesang og 
eimen av syriner eller vinden fra havet kan 
bidra med for å øke kjøreopplevelsen. 

Kabriolet følelsen! Det er jo derfor man kjøper 
slike biler; for de dagene det lar seg gjøre å 
nyte denne typen tilværelse på våre bredde-
grader.

Fullverdig tak
Men fortvil ikke! For Volkswagen Eos er en 
kabriolet-coupé. Den har – i likhet med et 
knippe andre kabrioleter – et metalltak som 
kan slås opp og ned på mindre enn et halvt 
minutt! Du kan ha fullverdig beskyttelse mot 
vinterkulde eller sommerregn, men med et 
enkelt trykk på en bryter klappes taket 
sammen når forholdene innbyr til friluftsliv. 

Det legges 
sammen i fem 
seksjoner på top-
pen av bagasje-
rommet. Dermed 
reduseres volumet 
fra 380 til 215 
liter der bak, men gir fortsatt rom for noen 
vesker og utstyr. Kabrioleten er for øvrig den 
første vi møter med et soltak, som kan åpnes 
separat når taket er oppslått! Baksetene er 
små, men brukbare, slik man må forvente av 
en bil av denne størrelsen.

Mange varianter
Designet er sporty. Kjøreopplevelsen tilsva-
rende for den 4,41 meter lange og 1,79 meter 
brede fireseteren. Akselerasjonen 0-100 ligger 
på 5,4 – 8,1 sek. og toppfarten på 192 – 232 
km/t avhengig av modellvarianten. 
Egenvekten ligger mellom 1469 og 1590 kg. 
 Det meste av teknologien i Eos er basert 
på Volkswagen Passat, men Eos er en selv-
stendig modell der designet er utviklet uav-
hengig av Volkswagens eksisterende modeller. 
Interiøret er nytt, selv om også kontrollsyste-
mene er hentet fra den nye Passat’en.
 Volkswagen Eos har siste generasjon 
ESP, samt blant annet aktive nakkestøtter, 
front- og sidekollisjonsputer, sportsseter, 
klimaanlegg, skinnratt, 16-tommers lett-
metallsfelger og tåkelys som standard. 
Bilen kommer i to utstyrsvarianter – Eos og 
den høyere Eos Carat. Motorprogrammet 
omfatter så langt tre bensinmotorer og en 
TDI diselmotor, som yter fra 115 hk til 200 
hk. Girkassen har 6 trinn. Prisen for en Eos 
med 1,6-liters bensinmotor på 115 hk 
begynner på 338 880 kroner. Øverst på 
prislisten finnes en Eos Carat med den 
største 2,0-litersmotoren med 200 hk til 
504 690 kroner.

Volkswagen Eos:

Sommerbil til helårsbruk

Tidligere har Volkswagen produsert kabrioleter til ”hverdags-
bruk” av både Boble (siden 1948) og Golf (siden 1979), samt 
den nye Beetle siden 2003. Nå har Eos kommet. Navnet er hen-
tet fra gresk mytologi etter guden for morgenen, vinden og 
stjernene. Volkswagens nye kabriolet-coupé innbyr til kjøring i 
pakt med elementene!

Av H-E Hansen
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Citroen:

Fremtidsdrøm og nytte

Buggy og Jumper er to yttert ulike nyheter fra Frankrike.

Citroëns konseptbil C - Buggy ble avduket på bilutstillingen i Madrid. Stilstudien viser hvor-
dan den franske bilprodusenten ser for seg at hvordan en liten offroader med sterk person-
lighet og originalt design kan se ut i fremtiden. Et friskt tilskudd blant små fritidsbiler.
 En mer matnyttig nyhet var den nye Citroën Jumper, som også ble lansert i Madrid. Lette 
nyttekjøretøyer er svært viktige for merket. Hver femte Citroën som blir solgt på verdensba-
sis er et lett nyttekjøretøy, og i Europa er hver tiende bil av denne typen en Citroën.
Den nye modellen kan vise til tekniske nyheter, og er ikke minst forbedret når det gjelder 
volum, dimensjoner og nyttelast. Den nye Jumper kommer i ulike versjoner som kombinerer 
fire lengder med tre hjulbaser og tre karosserihøyder. Nyttelastvolumet spenner fra 8 m3 til 
17 m3, sammenlignet med maksimalt 14 m3 tidligere. Den nye Jumper overskrider nå 3,5 
tonnsgrensen med en maks totalvekt på 4 tonn. Nyttelasten er 2 tonn. Samtidig er bilens 
prestasjoner forbedret med hensyn til sikkerhet og komfort ved hjelp av ABS og ESP.
Den vil senere bli levert med sekstrinns automatgirkasse.

Audi:

Q5 skal bygges

Nå er endelig beslutningen tatt. Audi skal 
bygge en lillebror til super-SUV’en Q7. 
Modellen vil hete Q5 og produksjonen skal 
starte i 2008. 
 Audi investerer 300 millioner euro i nye 
produksjonsfasiliteter ved fabrikken i 
Ingolstadt i Tyskland for å bygge nye Audi Q5. 
- Audi Q5 vil bli et meget sporty kjøretøy 
som vil tilføre et viktig produkt til Audis 
modellrekke. Audi Q5 vil ta oss et langt 
steg nærmere målet om 1,4 millioner solgte 
Audier innen 2014, sier styreformann i 
Audi, Prof. Dr. Martin Winterkorn. 
 Totalt vil 1700 ansatte være involvert i 
produksjonen av nye Audi Q5, som starter 
opp i 2008. Storebror, Audi Q7, har tatt 
verden med storm og salget har i betydelig 
grad oversteget Audis egne forventninger.

Vi har nylig bare så vidt blitt kjent med den gedigne 
Audi Q7 før lillebrorens fødsel blir annonsert.

Ford:

Klar for bioetanol

Bioetanol er en fornybar energikilde og produseres blant annet av rester fra landbruket og 
skogsindustrien. Bioetanol er et område hvor norsk landbruk og skogbruk kan spille en viktig 
rolle for å oppnå de CO2 utslippsreduseringene som Kyotoavtalen pålegger Norge. I Sverige 
er ca. 14 % av det totale nybilsalget miljøbiler og av dette salget er igjen ca. 80 % flexifuel-
biler. 
 Av bilmerkene er Ford tidlig ute med sikte mot å levere biler som kan gå på bioetanol i 
Norge. De første Ford Focus flexifuelbilene vil være hos forhandlerne allerede på forsomme-
ren. Det er snakk om Ford Focus stasjonsvogn og 5-dørsvarianten, samt Ford Focus C-MAX. 
Bilene har en 1.8-liters motor på 125 HK som kan kjøres på E85 (85 % etanol og 15 % ben-
sin) – eller inntil 100 % bensin, dersom E85 ikke er tilgjengelig, for eksempel på reise i land 
der bensinstasjonene ikke selger E85. I tillegg opplyser Ford at det arbeides med tilpasning 
av andre motorer for kjøring på biologisk drivstoff ved deres utviklingsavdelinger. 

Regjeringens støtte til forslaget fra Statens Forurensningstilsyn om at 
alle bensinstasjoner skal selge biodrivstoff, og at biodrivstoff skal 
være avgiftsfritt, blir møtt med entusiasme i mange kretser.
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Toyota:

Enda mindre feil
Toyota er ofte i toppsjiktet når feilfrihet skal 
måles. Men Toyota hviler ikke på laurbærene.  
Hver gang Toyota har etablert en ny produk-
sjonsbedrift utenfor Japan har japanske spe-
sialister deltatt aktivt i oppbygging og 
opplæring av medarbeiderne.
 Nå har Toyota 50 fabrikker i 26 land, og 
ønsker å gjøre denne prosessen enklere og 
bedre.  Det ble allerede i 2003 opprettet et 
Global Production Center (G-GPC) i Japan som 
har til oppgave å utdanne og utvikle instruk-
tører og ledere til Toyota-fabrikkene verden 
over. Hver eneste oversjøisk fabrikk har sin 
egen ”morfabrikk” i Japan, og kan utveksle 
erfaringer med disse. 
 Det er også etablert regionale produksjons-
sentre i USA og Asia. Nå er også det europeiske 
senteret åpnet, i Burnaston i Storbritannia. 
Senteret er på 8000 kvadratmeter og sysselset-
ter 18 medarbeidere, deriblant 16 instruktører. 
Disse har ansvaret for videre opp-læring av 
lokale instruktører og teamledere fra de euro-
peiske fabrikkene. 1000 lokale instruk-tører og 
ledere skal inn til kurs hvert år.

Volvo:

Prototypen av Multi-Fuel
Volvo viste nylig sin Volvo Multi-Fuel – en helt ny prototype av en motor som er opti-
mert for å kjøres på fem forskjellige drivstoffer: Bioetanol E85, metan i form av enten 
naturgass eller biometan, bensin og såkalt hytan – en blandning av 10 % hydrogen og 
90 % metan.
- Bilen har en kraftfull motor med høy ytelse på alle de fem drivstofftypene, hevder 
Hans Folkesson, tidigere forsknings- og utviklingssjef i Volvo Personvagnar AB, som nå 
er ansvarlig for miljøteknikk i Fords europeiske virksomheter.
Volvo Multi-Fuel møter praktisk talt alle kjente utslippskrav i verden. Den turboladede 
motoren har en effekt på 200 hk.
 Volvo har ellers både sin firesylin-
drete FlexiFuel-motor på 125 hk for 
bioetanol E85, som består av 85 % 
etanol og 15 % bensin, og femsylin-
drete Bi-Fuel på 140 hk som kjøres på 
biometan og naturgass med bensin 
som reserve- og startbrennstoff.

Volvo arbeider bokstavelig talt med en grønn 
profil der et mangfold av drivstoffer kommer 
til anvendelse.
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Båtliv på land og sjø

FRIHET: Med trailerbåt kan du ta turen til den 
andre siden av fjellene, til nære hav som 
Østersjøen, til et innlandshav som Mjøsa eller 
Vänern, eller for den saks skyld pløye gjennom 
Middelhavets bølger på egen kjøl. På lengre 
strekk kan båten tjene som campingvogn med 
soveplass og spisested, også langs landeveien. 

BÅTPLASS: Du kan klare deg uten marinaplass 
i båtsesongen, og om vinteren kan båten stå 
på en plass du har utenfor huset, på hytta 

eller et sted du får låne eller leie. Og hvor kort 
avstand er det ikke til båtpussen hvis du har en 
haveseiler på tilhengeren utenfor husveggen!

POPULÆRT: På kontinentet er trailerbåter 
populært. Både seil- og motorbåter taues til 
havet, innsjøer, elver og kanaler for en helgetur 
eller lengre ferier. Her hjemme begynner det 
også å bli stadig flere som satser på mobilt og 
fleksibelt båtliv: Kjør raskt til farvannet du 
ønsker, og bo gjerne i båten underveis.

Hvorfor båt på tilhenger

BÅTLIV
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Båter på tilhenger – trailerbåter - har som 
regel bruksmuligheter som ikke står noe til-
bake for andre båter. Det er snakk om motor- 
eller seilbåter helt opp til 26-28 fot, som har 
fullverdig komfort, ståhøyde inne, soveplasser, 
kokefasiliteter og toalett. Fleksible løsninger 
er et nøkkelbegrep. Det er forbausende hva 
man kan få av spesialdesignede båter. Men det 
finnes selvsagt begrensninger.

Mangfoldig utvalg
Nær sagt alle motorbåter kan fraktes på til-
henger. Forutsetningen er at båtene holder 
seg innenfor maksimal bredde på 2,5 meter, 
og at totalvekt på tilhengeren er innenfor 
rammen av hva bil og fører er sertifisert for. 
Fra norske produsenter har eksempelvis 
Askeladdens modell 635 en bredde på 245 cm 
og vekt uten motor er 1100 kilo. Med motor 
og tilhenger blir det en ekvipasje som nærmer 
seg grensen for vekt på de større familiebi-
lene.
 Seilbåter må som regel være spesialtilpas-
set for å tas på henger. Man må kunne svelge 
litt ukonvensjonelle former. Kompromissene 
kan gå ut over seilegenskapene, men mange 
av båtene er lette og rent jolleaktig lekne i en 
frisk seilas. De fleste båtene har C-kategori på 
CE-skalaen.
 Kjøldybden, ballasten/vekten og riggen 
avgjør om seilbåten lar seg frakte på tilhenger 
eller ikke. Trailerseilbåter er utstyrt med en 
eller annen form for senke- eller vippekjøl, 
slik at bunnen blir flat og tillater at båten kan 
vinsjes rett inn på hengeren. Kjølsystemet har 
i tillegg den fordelen at du kan gå inn i 
grunne havner, som seilbåter med fast kjøl 
bare kan drømme om. Enkelte seilbåter tilbys 
faktisk i utgaver med enten fast eller senkbar 
kjøl. For å spare vekt er det noen trailbare 
seilbåter som har tanker for vannballast. 
Dermed slipper du å trekke rundt på noen 
hundre ekstra kilo. Når du har satt ut båten er 
det bare å åpne en kran og slippe vannet inn. 
Når båten skal opp, finnes forskjellige syste-
mer for å tømme tankene igjen – enten under 
fart, ved å pumpe eller la det renne ut når 
båten er oppe på hengeren.
Og riggen kan vippes opp og ned. Det kan 
gjøres med forskjellige patenter. Riggene 

fremstår ofte som fullverdige, men lett dimen-
sjonerte, slik at én person klarer å få den på 
plass. De enkleste krever bare en halv times 
tid å få opp. 
 Ved siden av tilnærmet tradisjonelt kon-
sept, er det siste i markedet at trailbare seil-
båter også kan utstyres med store 
påhengsmotorer og planer i opptil 25 fot. 
Dermed får man en mye større aksjonsradius. 
Det finnes flerskrogs seilbåter som kan trekkes 
på tilhenger. De kan demonteres til lovlig 
bredde for veien på relativt kort tid.

Tilhengeren
Båt og tilhenger skal passe sammen! Det er 
ikke nok å kontrollere at båtens vekt og 
lengde stemmer med tilhengerens tekniske 
data. Det finnes alt fra enkle tilhengere for 
lette, mindre båter, til hengere som har avan-
serte rulle- og vuggesystemer som skal lette 
sjøsetting og opphaling. Og et mangfold av 
forskjellige ruller/hjul. Større eller 
små, med eller uten kulelagre, 
med eller uten luft. 
Valgmulighetene er store og tilbu-
det godt for å lette sjøsettingen.
 De minste tilhengerne kan ta 
en båt på 12-14 fot med et par 
hundre kilos vekt, er uten bremser 
og med en pris som starter rundt 
5-6000 kr. For de minste båtene 
kan man få egne rigger til vare-
hengere, selv om det har tendens 
til å bli i overkant høyt å vinsje 
båten opp på slike. Øverst på ska-
laen finnes hengere som kan ta 
det størst lovlige av trailbare 
båter med vekt på litt under 3 
tonn, en totalvekt på 3500 kilo, 
med bremser og en pris som ligger 
opp mot 50 000 kroner.
Vekten er viktig i forhold til hen-
gerens nyttelast. Det er viktig å 
være oppmerksom på at motor, 
bensin og utstyr kommer i tillegg 
og skal legges til båtens egenvekt. 
For å unngå skader og overbelast-
ning av båten må lengden også 
være riktig. Ifølge båtfabrikantene 
bør maksimal avstand fra bakerste 

kjølrulle og til enden av skroget være 80 cm. 
Motorbåt og seilbåt har imidlertid forskjellig 
vektfordeling og skrogform.

Bilen
De fleste vil nok prøve å klare seg med den 
bilen de bruker til daglig. Det er bare å se i 
vognkortet for å finne ut hva du kan trekke 
med deg. En vanlig sedan kan normalt trekke 
12-1500 kg. Det betyr at man kan ta med en 
seilbåt på 22-23 fot av vannballasttypen, eller 
en ikke ubetydelig motorbåt! For virkelige 
entusiaster kan det være en tanke å kjøpe bil 
etter hva båten og tilhengeren krever. Da 
ender man med firehjulsdrevne biler, eller 
kraftdoninger på over 3,5 tonn som på tross 
av komforten sin er definert som lastebiler. 
Rimelige kanskje, men samtidig krever de at 
du har lastebilsertifikat. Til gjengjeld kan man 
trekke i størrelsesorden 4-7 tonn! Det går 
langt utenpå alle aktuelle båter. 

Båtliv på land og sjø
Gjør som Espen Askeladd! Få deg en båt som går like godt på 
landjorden som på havet. Med båt på tilhenger kan du reise 
land og strand rundt til steder som ligger langt unna farvan-
nene du normalt ferdes i. Stadig flere har fått øynene opp 
for trailerbåtlivets fordeler.

Av H-E Hansen

BÅTLIV
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Tilhengeren
Den viktigste begrensningen for tilhengeren 
med båt er at den ikke må være bredere enn 
2,5 meter. Ellers er det selvsagt viktig at til-
hengeren er dimensjonert for vekten av båten, 
inkludert motor og utstyr! Samt at den er kon-
struert eller kan tilpasses for den spesifikke 
båtlengden og -formen.
 Hvis man kjøper en båt på utenlandsk til-
henger, er det viktig å undersøke om den kan 
godkjennes i Norge. I EU finnes regler som 
normalt skal sikre at produkter herfra vil gå 
gjennom her hjemme. Men ikke alltid. Som 
EØS-land er vi enkelte ganger mer regeltro 
enn andre europeere. Bremsene bør du be om 
dokumentasjon av godkjennelsen på. Ellers 
skal det finnes understellsplater med vitale 
mål og opplysninger. 
 Amerikanske hengere er ofte et problem, 
fordi de kan ha andre bremsesystemer, og for 
eksempel annen kulestørrelse. Ombygging er 
ofte dyrt! Det er lite hyggelig å legge titusen-
vis av kroner på toppen av investeringen man 
allerede har gjort. Vær føre var og ta en prat 
med Statens Vegvesen.

Bilen
Du kan ikke trekke med deg ubegrenset vekt 
eller størrelse. Begrensningene for hvor mye 
tilhengervekt bilen din kan trekke finnes i 
vognkortet. 

Føreren
Begrensningene som ligger på føreren er å 
finne i sertifikatet. Et vanlig B-sertifikat for 
personbil med totalvekt opp til 3500 kilo, 
gir deg i utgangspunktet lov til å trekke en 
tilhenger på 750 kilo. Hvis imidlertid bilen 
har lavere totalvekt enn dette, kan man øke 
tilhengervekten innen rammen av at den 
såkalte totale vogntogkombinasjonen – bil 
og tilhenger med båt – ikke overskrider 
3500 kilo. Og, selvsagt, at tilhenger med 
last ikke overskrider det som er angitt som 
tillatt belastning i bilens vognkort. Og du 
kan ikke føre tilhenger som har totalvekt 
større enn bilens egenvekt (bilens totalvekt 
uten fører). Så hvis bilen eksempelvis har 
totalvekt på 1800 kilo og tillater 1700 kilo 
tilhenger, skal man altså være innefor lovlig 
grense.

Med utvidet BE-sertifikat settes begrensnin-
gene til tilhengervekten, får vi opplyst hos 
Statens Vegvesen, men fortsatt setter person-
bilen sine tekniske begrensninger for hva den 
kan trekke. Men her finnes muligheter til å 
kjøre en 3,5 tonns bil med for eksempel til-
henger på opp mot tre tonn. I alle tilfeller 
anbefales at man sjekker alle formalia og er 
sikker på at de er i henhold til reglene.

Visse grenser
Båt på tilhenger gir utrolige muligheter. Men når du skal sette sammen 
den ideelle pakken av en trailbar båt med bil, er det ikke bare lysten 
og behovet som styrer. Lover og regler setter visse rammer.

BÅTLIV

Trailbare seilbåter rigges lett.
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Båtsesongen er i gang. Rolige dager på sjøen i 
motorbåten eller under seil. Idyll. Men også med 
farer på lur. Ferdsel på fjorden – som når man 
fører bil på veien – er ikke forenlig med hen-
synsløs fart, bruk av rusmidler eller dårlig utstyr.
     
Hvert år legger to millioner av oss ut på vannet, 
i en eller annen form for fritidsfartøy. Dessverre 
ender det i altfor mange tilfeller galt. Det er alltid 
viktig å ha reglene i minne.

Sjøvettreglene
Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk 

igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold 
roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker 
trivselen.
2. Ta med nødvendig utstyr.
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. 
3. Respekter vær og farvann.
Båten må bare benyttes under egnede forhold. 
4. Følg Sjøveisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lan-
terneføring må overholdes. 
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord. 

6. Vær uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 for fører båt.
7. Vis hensyn.
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Sjøveisreglene
Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder 
for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i 
Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas, 
vikeplikt og manøvrering i forhold til andre båter. 
     
Du kan kjøpe Sjøveisreglene i bokhandelen og finne 
mer informasjon på: www.sjovett.no

Vaktsomme blikk. Om du skulle 
behøve assistanse eller brutt en 
av fjordens bestemmelse, kan 
du komme til å møte Kystvaken 
og politiet.

Kystvakten er ikke bare vokter av våre farvann 
mot rovfiske og liten maskestørrelse.
Den kan også være en hjelper i nøden for  
fritidsbåtflåten, spesielt i de hektiske sommer-
ukene da det myldrer av liv på sjøen.

F-ordene
Kystvakten og politiet har hver sin spisskom-
petanse. Dette trekkes det veksler på. 
Samarbeidet har pågått i flere høysomrer og 
utvikler seg fra år til år.
 Oppgavene kan sammenfattes i F-ordene: 
Fart, Fyll, Fant, Flytevest, Fiskeri og Fauna. 
Det vil si at man ser til at fartsbegrensingene 
overholdes, at det slås ned på promillekjøring, 
at båtene er utstyrt med de påbudte flyteves-
tene og at man slår ned på tjuvfiske, ulovlige 
teiner og brudd på miljøbestemmelsene, som 
for eksempel at båter går inn til steder som 
for eksempel er fredet for hekkende fugler.

Uvett
Det er mye ”bilkjøring” på vannet. Mange som 
har lite – eller ingen – erfaring fra sjøen, har 
gått til banken, kjøpt båt. De har ikke gått 
”skolen”. Folk kjører med for lite avstand! Det 
er mange kollisjoner og nestenkollisjoner, får 
vi vite.
 Politiet og Kystvakten har hektiske dager. 
Mange blir stoppet. I de fleste forhold slipper 
synderne da unna med et forenklet forelegg i 
stedet for en anmeldelse. Som regel erkjenner 
normalt båtførerne sin brøde. Det blir rent 
gemyttlig mellom lovens håndhevere og båt-
folket. 
 - Det er forskjell på tjeneste på land og 
tjeneste på sjøen. I land får vi ”en finger”, 
her ute får vi alle fem i en hånd som vinker til 
hilsen, forteller politibetjent Knut Huseklepp, 
som har vært med i politiets sjøtjeneste i 
Vestfold i en årrekke.

Sjøens voktere

Mens vi andre nyter sommerfe-
rien, er noen av sjøens voktere på 
jobb døgnet rundt. I flere år har 
politiet og Kystvakten hatt et 
godt samarbeid om å hjelpe og å 
holde øye med småbåtfolket i de 
mest trafikkerte farvannene i 
Syd-Norge.

Av H-E Hansen

God sommer: Vis sjøvett

BÅTLIV

Sjølivet skal være idyll...

... så følg sjøens regler.
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Da syv av 18 løp i årets sesong var kjørt lå det 
an til en reprise av fjorårssesongen. Likevel 
hadde ikke Alonsos dominans vært like over-
veldende som i fjor da man møttes til Monaco 
Grand Prix. Med Alonsos tre seire mot 
Schumachers to, virket det som om gamlemes-
teren var i støtet igjen etter den svake 2005-
sesongen

Gamle synder
Schumacher så lenge ut til å få beste startpo-
sisjon, som er så avgjørende i de smale 
gatene i fyrstedømmet. Helt inn i de siste 
sekundene av kvalifiseringen hadde tyskeren 
beste rundetid. I nær sagt siste sving på siste 
runde skrenset han. Ferrari’en ble stående i 
utkanten av Rascasse-kurven, på et sted som 
hindret førerne bak i å kjøre for fullt. Dermed 
mistet disse sin sjanse til å sette en bedre 
kvalifiseringstid.

Umiddelbart begynte spekulasjonene om 
Schumacher hadde gjort dette med vilje. Han 
har jo et synderegister fra tidligere i karrieren, 
som inneholder flere kollisjoner i avgjørende 
situasjoner. Den mest kjente er fra avslut-
ningsløpet i 1997 da han kjørte på sin argeste 
konkurrent i VM-sammendraget. Schumacher 
ble kjent skyldig og fradømt poengene fra 
hele sesongen.
 Også i Monaco mente løpsdommerne at 
han hadde handlet bevisst. Schumacher bekla-
get og bedyret sin uskyld, men ble plassert 
aller bakerst i feltet. Derfra hadde han selv-
sagt ingen muligheter til å vinne. Det var en 
utrolig prestasjon i det hele tatt å komme inn 

på en femteplass. Sammen med Alonsos tri-
umf ble dermed avstanden i poengsammendra-
get på mer enn tyve poeng, altså mer enn to 
løpsseire. Kanskje et vendepunkt mot snarlig 
VM-avgjørelse? Entusiastene håper likevel at 
spenningen skal beholdes. At Schumacher som 
vanlig kjemper tilbake, samt at den uhellsram-
mete Kimi Räikkönnen kan få McLaren-bilen 
til å holde i siste halvdel av sesongen.

Striden løst
Etter lang tids strid om fremtiden til Formel 1, 
virker det nå som om det endelig hersker fred. 
De store bilprodusentene, som eier mange av 
Formel 1-team, har i lengre tid truet med å 

Nesten halvkjørt. 
Og avgjort?

Når Formel 1-sesongen er så å si midtveis, ser det ut til at 
Fernando Alonso og Renault skal ta VM for andre år på rad. 
Men Michael Schumacher kan fortsatt snu utviklingen med 
sin Ferrari.

Av H-E Hansen

Fernando Alonso leder an i Monaco, slik 
han også gjør det i VM. På dette tid-
spunktet hang fortsatt Kimi Räikkönen 
med før hans McLaren atter en gang 
brøt sammen.
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Det er Mercedes-AMG, som har stilt med 
sikkerhetsbil – eller såkalt ”safety car” - 
til Grand Prix-sporten de siste ti årene. 
2006-sesongens bil er en helt ny Mercedes 
CLK 63 AMG med en 6,3-liters V8’er. 
Såpass mye må til for å ikke bli distansert 
av Formel 1-bilene, selv når de holder 
igjen.

Ekstrautstyrt
Med sin 481 hestekrefters AMG 6,3-liter 
V8-motor som yter 630 Nm dreiemoment, 
samt modifiserte bremser, hjuloppheng, kjøling, eksossystem og en omfattende pakke av 
lettvekts komponenter, er coupe-modellen godt forberedt for sin viktige rolle på Formel 1-
banene verdens over. Giret er AMG’s Speedshift 7G-Tronic, som styres med spaker på rattet.
Bilen er gitt økt sporbredde og 19-tommers felger med 235/35-dekk foran og 265/30 bak. 
Bremsene er utstyrt med seks- og firestemplers kalippere, samt 390 og 330 mm ventilerte 
skiver henholdsvis foran og bak. I forhold til gateversjonen av 2007-modellen av CLK 63 
AMG er sikkerhetsbilen 150 kg lettere. Toppfarten og akselerasjonen er ikke oppgitt.

Viktig oppgave
Sikkerhetsbilens oppgave er å følge etter feltet på den kritiske førsterunden, der det ofte 
forekommer uhell. Hvis det skjer uhell senere i løpet med behov for å rydde banen, eller 
det skulle bli ekstremt regnfall, gir løpskontrollen beskjed om at sikkerhetsbilen skal legge 
seg foran feltet. Den tidligere DTM-racerføreren Bernd Mayländer er fast bak rattet av 
Mercedes’en. Han må holde den høyest mulige – men sikre - farten for at Formel 1-moto-
rene skal få tilstrekkelig luftkjøling. Dekkene må også ha fart for å høyest mulige tempera-
tur, slik at veigrepet beholdes.
 Sikkerhetsbilen har et avansert signal- og kommunikasjonssystem. Hovedelementet er 
lysene på taket som signaliserer hva som skal skje til Formel 1-førerne. Ellers finnes det blin-
kende lys både foran og bak når bilen er i aksjon. Kontakten med løpsledelsen skjer over radio.

Den starter alltid bakerst i Formel 1-feltet. Og etter en eneste runde 
må bilen som regel rett i depotet. De fleste håper at den blir der til 
vinneren bryter målstreken. Men hvis det skjer et uhell må Formel 
1’s sikkerhetsbil utpå igjen.

Sist i feltet
bryte ut og lage sin egen VM-serie. Spesielt 
har striden stått om penger. Bilprodusentene 
syntes de fikk for liten andel av den store pot-
ten sirkuset trekker inn. I ”verste” fall ville 
det blitt brudd innen et par år. Dette ville 
antakelig ha slått veldig dårlig for alle parter, 
slik vi har sett at amerikanske billøpsserier 
har splittet lag og nærmest gått i glemselen. 
Nå er det sluttet fred, det arbeides det med 
henblikk på et nytt teknisk regelverk fra 2008. 
 Mange mener at Formel 1 må bli mer 
underholdende. Teknologien bør komme mer i 
bakgrunnnen. Samtidig er det snakk om å 
redusere de høye kostnadene. Det internasjo-
nale bilsportforbundet FIA har kommet med 
forslag som skal bidra til dette. Og sjefene for 
de to ledende teamene slutter seg til dette.
- Etter min mening behøver ikke de tekniske 
utfordringene å være det viktigste, uttalte 
Jean Todt hos Ferrari på en pressekonferanse i 
forbindelse med Monaco Grand Prix.
- Vi trenger forbikjøringer og et interessert 
publikum, sa Renault-sjefen Flavio Briatore.

Hjemmetriumf: Alonso  
mottar sierstrofeet fra sin 
kong Juan Carlos.

Schumacher vil nok helst glemme 
Monaco 2006, men er VM tapt...
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Ni mil på en liter
I mai hvert år kjøres en noe spesiell konkurranse på Nogaro-
banen i Syd-Frankrike. Da inviterer Shell europeiske ungdom-
mer til økonomiløp i forskjellige klasser, med selvbygde, 
innovative og økonomiske biler. Konkurransen har fått navnet 
Shell Eco-marathon. 
   I fjor var Norge representert for aller første gang. Med 
den flotte selvbygde bybilen Citadine deltok en gruppe elever 
ved Høgskolen i Østfold. Men denne gangen satte tekniske 
problemer en stopper for prosjektet. Teamet klarte ikke å full-
føre løpet. 
I år var en ny gruppe elever fra Høgskolen i Østfold på plass 
på Nogaro-banen, denne gang med bilen North-1 – som full-
førte løpet med stil. North-1 kjørte ni mil på en liter biodiesel.
Men vant gjorde en fransk konkurrent, som klarte å kjøre nesten 
29 mil på en liter etanol!

Etter mange suksessrike år i forskjellige 
klasser innen asfaltracing, er Tommy 
Rustad tilbake der det hele startet – nem-
lig i rallycross. I samarbeid med Sverre 
Isachsen og hans team Isachsen 
Motorsport, satses det nå for fullt mot en 
EM-tittel i rallycross innen tre år. Teamet 
stiller med to raske Ford Focus T16 4X4, og 
etter to EM-runder har Tommy allerede 
markert seg. Det ble en tredjeplass i aller 
første forsøk. I den andre EM-runden kjørte 
han inn til en fjerdeplass, noe som resul-
terte i en foreløpig fjerdeplass også i EM-
sammendraget.  Dermed har Tommy vist at 
han blir å regne med i kampen om årets 
EM-medaljer i rallycross.  
 Men enda bedre har det gått for Morten 
Bermingrud og hans Citroën Xsara. 
Bermingrud har hittil tatt en fjerdeplass og 
en sølvplass, og ligger på tredjeplass i sam-
mendraget etter to løp. Leder sammenlagt 
gjør svenske Lars Larsson i Skoda Fabia, foran 
landsmannen Kenneth Hansen i Citroën C4. 

Rustad er med 
i toppen

Spydeberg-gutten Stian Sørlie kjører i år 
det britiske Formel Renault-mesterskapet, 
hvor konkurransen er mye hardere enn i 
Formel BMW, hvor han har kjørt de siste to 
årene. Resultatmessig har ikke innlednin-
gen på sesongen blitt slik han håpet. Dette 
skal visstnok blant annet skyldes interne 
forhold i teamet. Etter hvert ser det ut til 
at problemene er ryddet av veien, og plut-
selig er unge Sørlie like bak de aller beste. 
I de to løpene siste løpshelg kjørte Stian 
Sørlie inn til en 7. og en 8. plass, som best 
bare 2,7 sekunder bak vinneren. Dermed er 
han optimistisk med tanke på fortsettel-
sen, og ser muligheten for en plass på pal-
len med det aller første.

Stian Sørlie nær-
mer seg teten

De siste årenes NM-vinner i rally, Thomas 
Schie, er nå tilbake på toppen av NM-sam-
mendraget. Etter en del uhell og tekniske 
problemer i innledningen av sesongen, ser 
det ut til at han har blitt ”venn” med den 
nye rallybilen. Ingen kunne true Thomas og 
hans Ford Focus WRC i rally Sørlandet, hvor 
han vant foran unggutten Mads Østberg i 
Subaru Impreza WRC. Med sine 75 poeng 
leder Thomas Schie NM foran nettopp Mads 
Østberg (69 poeng). Men det er ingen tvil 
om at årets sesong er jevnere og tøffere 
enn på mange år. Spesielt fort kjører de to 
unge Subaru-førerne Mads Østberg og 
Anders Grøndal, som stadig gir Schie hard 
kamp om poengene. Det går mot en meget 
spennende sesongavslutning i rally-NM.  

Thomas Schie 
er i rute
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Sebastien Loeb fortsetter å kjøre sin Citroen Xsara 
WRC fra seier til seier i rally-VM. Og når han ikke 
vinner blir han sjelden dårligere enn nummer to. 
Dermed følger han opp suksessen som har gitt 
mestertittel de to siste årene. I Rally Italia på 
Sardinia tok han sin femte strake seier for seson-
gen, en imponerende innsats av franskmannen. 
Akropolis Rally endte riktignok med andreplass til 
Loeb bak Grönholm, men suverene Loeb er nå 
oppe i 25 VM-seire i karrieren, noe han har opp-
nådd på rekordtid. Neste gang han vinner en VM-
runde tangerer han allerede legenden og 
rekordholderen Carlos Sainz i antall VM-seire. Mye 
taler for at dette skjer i om kort tid, og at Loeb 
vil trone alene på toppen av listen over mestvin-
nende rallyførere før sesongen er omme.
 Suksessen er utvilsomt et resultat av dyktig 
mannskap både i og utenfor bilen, og ikke minst 
en utrolig rask og pålitelig bil. Med slike forutset-
ninger kommer også den nødvendige ”flaksen”. 
For det som først og fremst karakteriserer Loeb og 
hans innsats er at det så og si aldri skjer noe 
uforutsett – slik nesten alle andre førere opplever.
På Sardinia fikk både Marcus Grönholm og brø-

drene Solberg oppleve nok av uflaks og uforut-
sette hendelser. Grönholm ledet da han måtte gi 
seg etter at en stein hadde slått hull i bunnpanna 
og tømt motoren for olje. Petter punkterte på tre 
hjul med sin Impreza WRC, og måtte bryte. Han 
kom tilbake dagen etter med fem minutters tids-
tillegg, og var på vei mot 6. plass og viktige VM-
poeng da styringen sviktet. Henning lå på 
tredjeplass på Sardinia da han traff et tre, fikk 
ødelagt radiatoren, og måtte bryte. I Rally 

Akropolis måtte Petter gi seg etter å ha fått øde-
lagt styringen i et uhell på en transportetappe. 
Da lå han på en sterk andreplass. 
Etter Akropolis Rally ledet Sebastien Loeb VM-
sammendraget med 74 poeng. På andreplass, hele 
29 poeng etter, var Marcus Grönholm og hans 
Ford Focus WRC å finne. Petter Solberg lå på fem-
teplass med 20 poeng, mens storebror Henning 
med sine 11 poeng foreløpig var plassert som 
nummer 7.

Umulige Sebastien Loeb
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Ti klubber deltok og mange, mange 
barn og unge hadde tatt veien til 
Grimstad. MA-Ungdoms trialutvalg, 
sammen med Grimstad Trialklubb 
arrangerte det hele. Lederen for trialutvalget 
Liss Thomassen hadde som vanlig full kontroll 
over det hele, godt hjulpet av medlemmer fra 
Grimstad Trialklubb og medlemmer fra MA-
Ungdoms forbundsstyre. Som vanlig var været 
upåklagelig under trial weekend, kun litt vind 

i ny og ne. Kun en skade i år, 
en arm fikk dessverre litt hard 
medfart og måtte gipses, men 
utover det klarte resten seg 
uten skader. Et utrolig godt 
gjennomført arrangement, med 
deltakere helt nede i 5 år. En 

utrolig løype, i et fantastisk vær, god mat, 
godt selskap og tøffe barn og ungdommer som 
gir alt i en hard konkurranse. Nok engang 
viste trialklubbene hvor godt miljø de har, 
hvor alle unner hverandre seier og støtter 
hverandre i tap. I tillegg kjørte MA-Ungdom 
en quiz på kunnskapsnivået på bla annet MA-
Ungdom. Her fikk vi et noe blandet resultat, 
men heldigvis hadde stort sett de fleste sånn 
passe kontroll på spørsmålene. Vinneren fikk 

en flott ryggsekk, som 
takk for innsatsen. 
Trialweekenden ble 

avsluttet med grilling og 
premieutdeling. Tro det 

eller ei, men i det Liss Thomassen avslutter 
trialweekend begynner det å regne. Vi gratule-
rer vinnere og deltakere, samtidig må vi rette 
en stor takk til alle mammaer, pappaer, fore-
satte, trenere, onkler, tanter, brødre og søstre, 
som stiller opp for trialkjørerne. Vi sier godt 
jobbet, dere blir satt veldig pris på!
 MA-Ungdom gleder seg til å se dere alle 
igjen til neste år, for nok en trialweekend!
Flere bilder finner du på 
www.ma-ungdom.no

25.–27. mai
trialweekend

MA-Ungdom 30 år
For 30 år siden ble MA-Ungdom stiftet, 
og vi kommer til å holde en hyggelig 
jubileumsmarkering til høsten. Vi er 
glade for å kunne holde hjulene i gang 
for en så tøff og kul organisasjon som 
vi er med i sammen med våre lokale 
klubber og medlemmer. Har du lyst 
til å være med på en slik markering 
så følg med i Motorføreren og på vår 
hjemmeside når datoen blir kjent. 
Samtidig er det en kontinuerlig jobb 
med å få nye medlemmer til organisas-

jonen. Den jobben går ikke av seg selv, 
og uten aktive klubber og folk som 
verves til sentralleddet vil det til slutt 
stoppe opp. Vi har selvfølgelig ikke gitt 
opp, men det faktum at vi ikke klarte 
medlemskravet til myndighetene gjør at 
vi må belage oss på en trang økonomi 
også fremover.
 Vår moderorganisasjon MA har 
i likhet med oss også diskutert det 
tekniske rundt mopeder, og sendt ut 
pressemelding om at det bør innføres 

to mopedkategorier. En for de som 
nå går i 45km/t som kan kjøres med 
mopedsertifikat og en klasse mellom 
moped og lett motorsykkel som er 
fritatt for avgifter, men at man må 
ha sertifikat for lett motorsykkel for å 
kjøre de. Dette håper også vi kan bidra 
til en debatt som vil føre til at ulovlig 
trimming forsvinner, og til en bedre 
kjøretøyopplæring og til færre ulykker 
der trimmede mopeder er involvert.

Hilsen
Per Igland
forbundsleder

Tor Bjørnar Knudsen A 1
Per Olav Nygård A 2
Per Olav Songedal B 1
Martin Fjemedal B 2
Sven Roger Kristiansen B 3
Sone Valle B 4
Stein Christian Knudsen B 5
Lorntz Ingebret Lorentzen B 6
Endre Kvalvåg C 1
Jostein Sørlie C 2
Morten Langvik C 3
Ørjan Kvalvåg C 4
Marius Kjeldsrup C 5
Marius Tungland C 6
Jonas Rønningen C 7
Geir Ingvald Landmo C 8
Frank Høglind C 9
Kristian Sletten C 10
Kim Andre Christensen C 11
Anders Bråtveit D 1
David Berge D 2
Nils Kristian Skogli Holte D 3
Mads Bogenes D 4
Lars Eirik Landmo D 5
Espen Bråtveit D 6
Joakim Tveit D 7
Simon Hus D 8
Vegard Dalen D 9
Kai Rune Eriksen D 10
Vetle Huseby D 11
Tore Mathias Andersen D 12
Idar Holta D 13
Andreas Svendsen D 14
Thomas Torjussen D 15
Ole Kristian Sørensen D 16
Ian Barron D 17

Helene Flåt KD 1
Anne Katrine Gjestemoen KD 2
Gina Tungland Mini 1
Huldebord Barkved Mini 2
Jarand Matias V Gunvaldsen Mini 3
Joakim Svendsen Mini 4
Kristoffer Eriksen Mini 5
Merethe Flåt Mini 6
Morten Melberg Mini 7
Nils Johan V Gunvaldsen Mini 8
Steinar Voll Mini 9
Trude Søiland Mini 10
Pål Søiland R 1
Tormod Nag R 2
Stian K Svendsen R 3
Eivind Helgeland R 4
Kenneth Melberg R 5
Glenn Nilsen R 6
Jacob Olaus V Gunvaldsen R 7
Bjørnar Bergaland R 8
Ole Barkved R 9
Jostein Soppaland R 10
Ole Morten Thoresen R 11
Lena Stevik R 12
Tim Lendengen R 13
Martin Hundland R 14
Magnus Grødem R 15
Amund Moland R 16
Simon Stenvik R 17
Thomas Sørenden R 18
Eivind Landmo R 19
Niklas Hystad R 20
Mina Andersen R 21
Robin Eik R 22
Christian Larsen R 23

Navn Klasse Plassering Navn Klasse Plassering
Resultatliste

MA-Ungdoms
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MA-Ungdom inviterer til sommerleir!sommerleir!
Lillehammer 29. juni – 2. juli

Send oss bilder av hva dere driver med! 
Tekst og bilder kan trykkes i Motorføreren 
og legges ut på nettsidene våre.

Ta med deg: Venner, badebukse, håndduk, tannbørste, varme klær, 

regntøy, lommepenger, sovepose, liggeunderlag, og evt. andre ting du 

vil ha med deg.  

•••••

Du som er medlem kan også ta med deg venner som ikke er det, de kan 

melde seg på med deg som referanse. Kast deg rundt og bli med. Mer 

informasjon om sommerleiren finner du på www.ma-ungdom.no! 
••••••••••

Sommer, sol, vann, grilling, hjulbob, ATV, paintball, PS2 challenge, 

ballspill, disco, klatring, film, og masse annet du kan velge!  

Bli med på årets store happening på Lillehammer!
•••••

Sommerleir på Lillehammer!
29. juni – 2. juli tar det av på Lillehammer, med MA-Ungdoms sommerleir. 

Vi inviterer DEG!

Bli med på aktiviteter som: Hjulbob, paintball, ATV-kjøring, klatring, PS2 Playseat 
match, ballspill, diskotek, karaoke, bading og mange andre aktiviteter man kan velge 
mellom.

Vi overnatter på en skole, her vil vi ha eget filmrom, spillerom, aktivitetsrom og selv-
følgelig soverom. 
For 450,- kan du være med på årets happening på Lillehammer, med MA-Ungdom!

Meld deg på i dag, gå inn på www.ma-ungdom.no for mer informasjon, eller ring oss på 
22 95 69 69 og snakk med aktivitetssekretær Rine! Du kan også sende oss en mail: 
post@ma-ungdom.no

Husk å tips oss om spesielle behov, allergier, sykdommer, m.m. Enkelte aktiviteter kan 
ha aldersgrense fra 12 år. Men leiren er åpen for alle fra 11 – 18 år. Det opprettes et 
eget 24 timers tlf nummer, for foresatte under leiren. I tillegg legges det ut bilder og 
dagrapporter på: www.ma-ungdom.no

Har du husket å registrere deg på MA-Ungdoms 
community? Gratis og gøy. Her kan du treffe 
andre MA-Ungdommer fra hele landet, med 
forum, gjestebøker, bilder, dagbøker, venne-
lister, klubber og mer, er det verdt å ta en titt. 
Registrere deg gratis på: www.ma-ungdom.no

Legg til MA-Ungdom på MSN, chat med oss 
på kontoret, spørsmål, info eller bare en 
prat, MSN Messenger er en enkel vei å gå. 
Legg til oss på maungdom@hotmail.com 
NB: Husk at MA-Ungdom aldri sender eller 
svarer på mail fra denne adressen, den brukes 
kun til MSN.
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Årsavgift til besværPromillegrense på sjøen
Skiensfjordens avdeling av MA ved leder Dag Straume og sekretær Alice Rosland har i 
forbindelse med den forestående båtsesongen sendt et brev til regjeringen v/statsmin-
ister Jens Stoltenberg.

Vi gjengir brevet:
Regjeringen har forestått en promillegrense på 0,2 for togførere og andre som arbeider 
med sikkerhet på jernbanen. Dette er utmerket, og Skiensfjordens avdeling av Motor-
førernes Avholdsforbund støtter forslaget fullt ut.
 Men det er også andre områder som trenger en 0,2 promillegrense, og det er 
trafikken til sjøs. Sommeren nærmer seg og med den økt trafikk av større og mindre 
båter. Hvert år skjer det ulykker, og ikke sjelden er det alkoholpåvirkede førere som har 
skylda. Det burde være en selvfølge at en båtfører ikke er påvirket av alkohol eller andre 
rusmidler. Dette er stort sett akseptert av bilførere og burde være like selvfølgelig for en 
båtfører.
 Skiensfjordens avdeling av Motorførernes Avholdsforbund oppfordrer herved 
myndighetene til å innføre 0,2 promillegrense for trafikk til sjøs. Dette bør gjøres snarest 
mulig for å unngå mange ulykker, ofte med tragisk utgang.

MA-kryssord 3-2006

Navn: Adresse:

Vi trekker ut tre vinnere med rik-
tige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2006:

Jan Veiby, Horten
Edgar Heimdal, Svarstad
Hans Martin Bakke, Hvittingfoss

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. juli 2006 

Den snart hundre år gamle midlertidige ”luk-
susskatten på bil”, som nå for tiden heter års-
avgift, har etter hvert kommet opp i et 
betydelig beløp. Henvendelser til MA tyder på 
at blant annet minstepensjonister opplever 
beløpets størrelse som en belastning, ikke 
minst som følge av at forfallsdatoen 15. mars 
passer dårlig sammen med trygdeutbetaling 
den 20. i hver måned. 
 MA har derfor tatt spørsmålet om forfalls-
dato opp med Toll- og Avgiftsdirektoratet. 
Direktoratet hevder i sitt svarbrev at man ikke 
ser noen mulighet til å endre forfallsdato for 
årsavgiften. I stedet anbefales langsiktig øko-
nomisk planlegging! 
 MA er kjent med at også andre interesse-
organisasjoner har vært i kontakt med myndig-
hetene om denne problemstillingen. Det er 
blant annet anbefalt at avgiften bør deles i to 
terminer, men også det forslaget ble avvist fra 
offentlig hold.

Gratulerer
Hvert år deler MA ut et reisegavekort pålydende kr 5000,- til et av våre medlemmer 
som betaler kontingenten innen forfall.
 I år var det Gunnar Andås fra Volda som ble trukket ut som vinner. Andås betalte 
ikke bare innen fristen, men hadde til og med betalt slik at kontingenten ble registrert 
inn på årets første dag!
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Stor heder til MA-medlem

Bjarne Eikeland, Torild Skogsholm og Leif A. Ellevset ble alle hedret med gullnål. 
(foto: Simen Slette Sunde/Trygg Trafikk)

Kast Masken-gruppen for sesongen 2005/2006 takker for seg. MA’s Kast Masken-
prosjekt skal bevisstgjøre ungdom om egne valg og holdninger til viktige temaer 
som rusmidler, utdanning, yrkesvalg, selvtillit, fritidsinteresser, hobby og trafikk 
med sin forestilling og sitt undervisningsopplegg. Gjengen har turnert på kryss 
og tvers på Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge. Det har blitt holdt 
rundt 120 forestillinger for over 2000 elever i rundt 80 klasser, samt 25 foreldre-
møter for å følge opp også blant de voksne. Takk for innsatsen! 
Les mer om Kast Masken: www.kastmasken.no

Kast Masken-gjengen takker av

MA’s Kast Masken 
har i år bestått av 
Camilla Fredrikke 
Andersen (til ven-
stre), Ola Harstad, 
Mads Oliver Jens-
sen og Katharina 
Otterstad Johansen

1. mai-løpet ble i år arrangert for første gang 
etter at avdelingene Birkenes og Lillesand ble 
slått sammen. Løypa på 15 kilometer var lagt 
mellom nettopp de to stedene!
 De 26 deltakerne fordelte seg på klassene 
Damer C, Herrer C og Elite. 

Trafikkløp mellom 
Birkenes og Lillesand

Løpsvinner Terje Årnes (til høyre) sammen med 
Olav Hardeberg og Kay Johnsen.
(foto: T. Kvifte)

Med forbauselse har eg registrert forslaget om å setja aldrersgrense på 75 år for å ha førar-
kort. Eg trudde det var doktorane sin jobb å undersøkje helsa til folk og dermed avgjere 
kven som er skikka til å køyra bil. Eg kjende ein 89-åring, som køyrde frå Vestlandet til 
Aurskog og same turen heim att etter nokre dagar. No er han død, men det vart ikkje 
trafikkulukke som tok livet hans. Er det slik at nokon vil gjera flest mogeleg motlause, 
slik at fleire hamnar tidlegare inn på aldersheimar? I utkantane vert det lenger og lenger 
til butikkane, og kva er alternativet til bilen? Med det dårlege kollektivtilbodet, som det 
etterkvart vert, seier det seg sjølv at det ikkje vert mogeleg for eldre å bu langt frå sen-
trum. Dersom det verkeleg skulle verte aldersgrense for førarkort, lyt det fyrst utgreiast 
kva kompensasjon samfunnet vil gje til folk som i mange år kunne ferdast på våre vegar. 

Førarkort for eldre
Innlegg fra Jon Frøysland:

I forbindelse med Trygg Trafikks store feiring av sitt 50-årsjubileum nylig ble Trygg 
Trafikks høyeste utmerkelse – gullnålen - gitt til seks personer. MA-medlem Bjarne 
Eikeland fra Birkenes var en av dem! 

Av andre som ble hedret kan nevnes Trygg Trafikk-direktør Leif Agnar Ellevset og tidligere sam-
ferdselsminister Torild Skogsholm.Bjarne Eikeland ble hedret med gullnålen etter mangeårig 
innsats for trafikksikkerheten i Aust-Agder. Han har arbeidet med trafikkopplæring, og har i de 
seneste årene lagt spesiell innsats i kjøreopplæring av funksjonshemmete. I år har Eikeland også 
vært medlem av MA i 50 år! Her har han hatt tillitsverv og gjort en stor innsats på mange områder.

I forrige nummer av Motorføreren sendte MA ut en 
en 17. mai-sløyfe. Vi håper denne kommer til nytte. 
17. mai-sløyfen som en del av en kampanje for å 
samle inn midler, som vil komme meget godt til 
nytte i MAs arbeid. 
 - Det har vært meget god respons på innsamlingen av 
bidrag. Daglig kommer det penger inn. Dette er et godt 
bidrag til de prosjektene MA skal arbeide med. Takk til alle 
giverne, sier konst. direktør Ole Veimodet.
 Pengene skal styrke MA’s arbeid med å bli den ledende 
premissleverandøren for politiske beslutningstakere, myn-
digheter, media og opinionen, for å sikre alle mennesker 
frihet fra å møte medtrafikanter som er påvirket av alko-
hol, rusmidler og medikamenter. For dette arbeidet skal MA 
gjennomføre en omfattende profilering, prosjektutvikling 
og organisasjonsbygging hvor nye og gamle medlemmer 
skal mobiliseres. Flere nye prosjekter vil bli startet: 
Trafikkløpene omorganiseres, en ny refleksklubb skal bidra 
til økt refleksbruk, MA skal gjøres mer synlig i mediebildet 
og prosjekt Alkolås skal føre frem til vedtak om å innføre 
alkolås i alle nye biler i denne stortingsperioden.

Takk for bidragene
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- Når flere kjører sammen, i én bil, får vi færre 
biler på veiene og mindre miljøbelastning. På 
noen av de mest trafikkerte strekningene bør 
vi derfor ta i bruk ordninger som fører til økt 
«kameratkjøring», ved at biler med minst en 
eller flere passasjerer får adgang til å kjøre i 
«Sambruksfelt». Dette er bakgrunnen for det 
nye trafikkskiltet «Sambruksfelt». Statens 
Vegvesen er nå i gang med å vurdere hvor for-
holdene ligger til rette for sambruksfelt, både 
på eksisterende og nye veger.

Dette sier tidligere samferdselsminister 
Torild Skogsholm i forbindelse med at 
Samferdselsdepartementet nå har fastsatt en 
ny skiltforskrift for veitrafikken. Den nye  
skiltforskriften, som er satt i verk fra 1. juni, 
betyr også at man har fått en ajourført og 
samlet oversikt over alle skilt for  
veitrafikken. 

Fra juni i år ble trafikkreglene endret slik 
at elbiler og nullutslippsbiler som bruker 

hydrogen som drivstoff kan kjøre i kollektiv- 
og sambruksfelt over hele landet. 

- I forbindelse med den nye skiltforskriften 
vil Statens vegvesen blant annet legge til 
rette for bedre og mer ensartet skilting som 
opplyser om severdigheter og forskjellige til-
bud for de reisende, sier tidligere samferdsels-
minister Torild Skogsholm.

Det nye skiltet «Sambruksfelt» og alle 
andre skilt, er tatt inn i «Forskrift om offent-
lige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssig-
naler og anvisninger (skiltforskriften)». Her 
finnes også nærmere opplysninger om betyd-
ningen av hvert enkelt skilt, blant annet skil-
tet «Gardsmat/bygdeturisme», som ble tatt i 
bruk i mai i år. 

For en del skilt er det gjort noen endringer 
i utformingen. Dette gjelder blant annet skilt 
for «Vegarbeid», som har fått gul bakgrunn. 
Dessuten er en del skilt gjort kjønnsnøytrale, 
for eksempel skiltet «Gangfelt».  

Deler av politiets skiltmyndighet overføres 
til Statens vegvesen.

I den nye skiltforskriften er det også 
bestemt at deler av politiets skiltmyndighet 
skal overføres til Statens vegvesen, med virk-
ning fra 1. juni 2006. Politiets skiltmyndighet 
omfatter i dag trafikkregulerende skilt i stort 
sett alle byer og større tettsteder.

Politiet vil inntil videre beholde skiltmyn-
dighet i de aller største byene (Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og 
Drammen). Denne ordningen vil bli evaluert 
etter tre år. I enkelte byer og kommuner pågår 
det for tiden forsøk med kommunal skiltmyn-
dighet. Disse forsøkene vil ikke bli berørt av 
endring i skiltmyndighet mellom politiet og 
Statens vegvesen.

For mer informasjon – se: Nye trafikkskilt fra 
2006 på Samferdselsdepartementets nettsider: 
www.odin.dep.no/sd

Mer miljøvennlig veitrafikk 
– med «sambruksfelt»

Nye skiltregler: 

Nye trafikkskilt fra 1. juni 2006:

110 Vegarbeid 

139 Sporvogn

149 Kø     

310 Forbudt for 
motorvogn med 
flere enn to hjul 
og med tillatt 
totalvekt høyere 
enn angitt

509 Sambruksfelt
Skiltet angir at sambruksfeltet begynner, at trafikk-
reglenes bestemmelser om sambruksfelt gjelder og 
at i tillegg til drosje og buss i tjeneste kan motor-
vogn som transporterer minst det antall personer 
som er angitt ved tall på skiltet bruke feltet.
 Skiltet gjelder fram til skilt 511 «Slutt på sam-
bruksfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves 
også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av 
feltet.

516 Gangfelt

521 Sykkelfelt

548 Gågate 

556 
Automatisk   
trafikkontroll

640.12 
Museum/galleri

Utsiktspunkt

640.30 
Naturfredet 
område

Fiskeplass

Tursti

Gardsmat/byg-
deturisme (tatt 
i bruk i mai 
2005)

723.71 
Kryssnummer på 
flerfeltsveg

765 Bomveg/
Brukerbetaling 
på veg

792.11 
Betaling 
med elektro-
nisk brikke

Betaling til 
betjent

792.13  
Betaling med 
mynter til 
automat

792.30 
Helautomatisk 
bomstasjon 
som passeres 
uten å stanse

792.15 
Betaling med 
sedler til auto-
mat

831 Parkeringsskive





Returadresse: 
MOTORFØREREN, 
Postboks 80 Alnabru, 
0614 Oslo


